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1.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
PROVEDENÍ A DESIGN
Automat MT201 je volnì programovatelný miniaturní øídicí terminál s grafickým
a podsvíceným displejem, urèený pro montá na zeï nebo pøední panel do
rámeèku pro vypínaèe, zásuvky apod. Svými rozmìry je uzpùsoben pro vloení
do rámeèkù v designech TIME a ELEMENT firmy ABB Elektro Praga®. Design a
mechanické provedení jsou pøesnì stejné jako u periferií EX05/EX05H.
POUITÍ
Reálný èas/kalendáø a dostateèné kapacity pamìti pro uivatelský program i data
umoòují vyuít MT201 jako inteligentní terminál, nebo i jako hlavní øídicí automat systému. Mùe být i vhodnou náhradou za ovladaè EX05 vude tam, kde
EX05 se svými monostmi konfigurace a zobrazení nevyhoví.
VÝBAVA A SENZORY
MT201 má podobnì jako periferie EX05 vestavìný senzor pro mìøení teploty
(varianta MT201), pøípadnì i relativní vlhkosti a rosného bodu ( MT201H).
Mìøené velièiny jsou v automatu dostupné v registrech analogových vstupù.
PLC disponuje v souhrnu touto výbavou:
- klávesnice se 4-mi tlaèítky, ètení stavu ve formì kódu nebo 4 bitù
- grafický displej s nastavitelným podsvícením, max. 8 øádkù x 21 znakù
- akustický výstup (malá sirénka uvnitø pøístroje, podobnì jako u MPC300)
- obvod reálného èasu s dobíjitelným zálohovacím èlánkem
- vestavìný senzor pro mìøení teploty a pøípadnì i vlhkosti (MT201H)
DISPLEJ
MT201 nabízí velmi iroké monosti výstupu na displej:
- zobrazení textu a v 8 øádcích po 21 znacích
- písmo ve 3 velikostech (8x21 znakù, 4x10 znakù, nebo 2x5 znakù)
- èeský font, kompatibilní s èetinou ve Windows a ve StudioWin
- monost uivatelské zmìny vech 256 znakù (tvorba ikon apod.)
- monost dynamického popisu tlaèítek na spodním øádku displeje
- podsvícení displeje s jemnì nastavitelnou intenzitou
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MONOSTI A PROGRAMOVÁNÍ
MT201 nemá ádné fyzické vstupy a výstupy, s dalími komponenty systému
komunikuje výhradnì po RS485. Lze jej programovat jazykem SIMPLE V4 vèetnì
specifických rozíøení (práce s fonty, popis tlaèítek na displeji atd.). Kapacita
pamìti pro pøeloený kód je stejná jako u PLC øady MPC300 nebo K1/K10, kapacita pamìti pro data je zhruba o 32kB mení. Programování se provádí v prostøedí StudioWin. Dalí nezanedbatelnou výhodou je vyuití modernìjího typu
procesoru, který zpracovává uivatelský program zhruba 2x-4x rychleji ne
procesory automatù MPC300 nebo K1/K10.

1.1.

Provedení MT201 a MT201H

Programovatelný terminál MT201 je vyrábìn ve dvou provedeních liících se
pouze ve výbavì mìøicího senzoru:
MT201

Se senzorem pro mìøení teploty vzduchu v prostoru.

MT201H Se senzorem pro mìøení teploty a relativní vlhkosti vzduchu v prostoru a s
výpoètem teploty rosného bodu.

1.2.

Mechanické provedení

Svými rozmìry je terminál uzpùsoben pro vloení do rámeèkù pro instalaèní
pøístroje v designech TIME a ELEMENT firmy ABB Elektro Praga®.
Vlastní tìlo pøístroje je vdy v bílé barvì, pøiloený rámeèek je rovnì bílý
(rámeèky, i vícenásobné, lze samozøejmì pouít jakékoliv barvy dostupné na trhu).

1.3.

Umístìní a montá

Pøedností terminálu je jeho integrované èidlo teploty (a pøíp. vlhkosti). Aby
mìøení tìchto parametrù co nejlépe odpovídalo skuteènosti, je velmi dùleité jej správnì
umístit v mìøeném prostoru.
Pokud je pøístroj nasazen hlavnì jako øídicí PLC nebo terminál a mìøení teploty
prostoru není vyuito, pak nejsou zde uvedené zásady tolik podstatné.
Pro pøesné mìøení teploty je tøeba urèité doby ustálení po zapnutí (min.5 minut).
Protoe mìøicí èidlo je umístìno uvnitø pøístroje, je tøeba vzít v úvahu fakt, e pøi delí
manipulaci s klávesnicí nebo pøiloením ruky na pøístroj dochází k ohøívání krytu pøístroje a
tím i ke zkreslování mìøené hodnoty. Pøístroj by mìl být umístìn tak, aby snímal pokud
mono vìrnì teplotu prostoru. Nemìl by tedy být montován poblí trvalých ani
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pøechodných zdrojù tepla, poblí oken nebo na místech s moností ohøevu sluneèním
svitem. Mìl by být pøednostnì montován na vnitøní a ne obvodové zdi. Pøi pøípadné montái
do vícenásobných sdruených rámeèkù s dalími elektroinstalaèními prvky je vhodnìjí
pouít horizontální sestavy, aby bylo zajitìno snadné vertikální proudìní vzduchu vìtracími
otvory v krytu. Vechny tyto faktory významnì ovlivòují míru zkreslení mìøených velièin.
Montá
MT201/MT201H je standardnì dodáván s kovovou montání podlokou a
rámeèkem bílé barvy. Na pøipravené vývody kabeláe v instalaèní krabici pøipojíme
snímatelnou ètyøpólovou svorkovnici. Na instalaèní krabici pøipevníme kovovou montání
podloku, na ni pøiloíme rámeèek a vnitøní svislé boèní hrany rámeèku zasuneme pod
kovové tømínky a pomocí roubkù tømínky pøitáhneme. Tím je rámeèek zafixován.
Do pøístroje pak zapojíme svorkovnici a celý jej natìsno zasuneme do
pøipraveného rámeèku.
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2.

SPECIFIKACE

2.1.

Pøipojení do systému

Kompletní pøipojení je
provedeno miniaturní 4-pólovou
odnímatelnou svorkovnicí se
svorkami pro napájení a svorkami
pro vodièe A a B linky RS485 (zem je
spoleèná). Oznaèení svorek je na
títku na zadní stranì pøístroje .

1 - kladný pól napájení

Pøipojovací svorkovnice

A B

2 - záporný pól (zem)
3 - RS485, vodiè A
4 - RS485, vodiè B

1

2

3

4

UPOZORNÌNÍ
Linka RS485 je galvanicky spojená s napájením automatu. V aplikacích, kde je
tøeba galvanicky oddìlit komunikaèní linku, je nutno pouít opakovaè/oddìlovaè CA44G.

2.2.

Napájení
Automat se napájí stejnosmìrným napìtím od 12 do 30V.

Napájecí napìtí není nutno stabilizovat, ale musí být stejnosmìrné a vyhlazené !
Pro napájení tedy nestaèí prostý usmìròovaè, je nutný i filtraèní kondenzátor.
Pøi poklesu napájecího napìtí pod hranici zhruba 11V automat korektnì ukonèí
chod programu a èeká na správnou úroveò napájecího napìtí. Automat má svùj spínaný
stabilizátor, pøi niím napájecím napìtí je odbìr proudu vyí a se zvyujícím se napájecím
napìtí se sniuje.
Pøi dimenzování napájecího zdroje je tøeba poèítat vdy s nejvìtí hodnotou,
která mùe v praxi nastat. Dále je nutno poèítat i s tím, e automat pøi zapnutí mùe mít
vyí odbìr ze zdroje ve formì krátké pièky (u vìtiny zdrojù to nikterak nevadí, problém
mùe být u zdrojù s rychlou elektronickou ochranou, pokud je nastavena pøíli nízko).
Technické údaje :
NAPÁJENÍ
Napájecí napìtí :
Pøíkon z napájení :



od 12 do 30 V DC
max. 0.4 W
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2.3.

Zálohování

Slouí k zajitìní nepøetritého chodu hodin reálného èasu a uchování vekerých
uivatelských dat v pamìti RAM i po vypnutí napájení (resp. pøi výpadcích napájení). Jako
zdroj energie tu slouí dobíjitelný vana dium-lithiový èlánek (Li-Al-V 2O5), spojující výhody
akumulátoru (monost dobíjení) a lithiového èlánku (dlouhá ivotnost). Není nutné jej po
celou dobu ivotnosti automatu mìnit, staèí jen zajistit, aby automat byl èas od èasu
zapojen na napájení, aby se mohl dobít. Èlánek vydrí zálohovat data a reálný èas minimálnì
1 mìsíc. Po této dobì je tøeba PLC alespoò na 1 den pøipojit k napájení, aby se mohl dobít,
jinak hrozí ztráta dat.
Pozn.: Ztráta dat hrozí pouze u pamìti na promìnné a registry, nikoliv u pamìti
pro uivatelský program. Ten je pøi zatahování po sériové lince vdy programován do
stabilní pamìti typu FLASH-EPROM, která ádné zálohování nepotøebuje.

2.4.

Klimatická odolnost

Provozní teplota pro správnou funkci je od 0 0C do 500C. Provoz do teplot a
-200C je té moný, vzhledem k pouité souèástkové základnì jej vak nelze garantovat a je
tøeba jej v daných podmínkách samostatnì provìøit.
U LCD displeje se pøi teplotách pod 0 0C nebo nad 40 0C projeví zhorení èitelnosti
s kterým je tøeba pøi návrhu aplikací v takovýchto podmínkách poèítat (nejedná se o
nevratné zmìny, po návratu na standardní teplotu se èitelnost zlepí).
Relativní vlhkost by nemìla dlouhodobì pøesahovat 80%, prostøedí nesmí
obsahovat ádné agresívní látky (soli, slané výpary apod.), na automatu nesmí kondenzovat
vzduná vlhkost. Rozsah skladovacích teplot je -25 0C...+700C, rel. vlhkost max. 70%.

2.5.

Pamìové prostory, promìnné

Automat má celkem 96 kB pamìti FLASH-EPROM a 32 kB pamìti CMOS RAM
(zálohované). Programová pamì FLASH-EPROM je trvanlivá a nezávislá na napájení, Je v
ním uloen základní obsluný firmware automatu a ukládá se do ní pøi kadém
programování automatu i pøeloený kód uivatelské aplikace. Datová pamì CMOS RAM je
zálohovaná a tedy té nezávislá na napájení (po urèitou dobu). Je pouívána na základní
chod automatu a jsou v ní umístìna vechna data s kterými pracuje program uivatelské
aplikace.
Automaty je mono programovat jazykem SIMPLE4 (a omezeným zpùsobem i
starí verzí SIMPLE2) z vývojového prostøedí StudioWin, nebo jinými vývojovými nástroji. V
tabulce jsou uvedeny vyuitelné ka pacity pamìti pro aplikaèní programy vytváøené v
jazycích SIMPLE V2 a SIMPLE V4:
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Vyuitelné pamìové prostory v automatech MT201
pamì

oblast pouití

kapacita
SIMPLE2

kapacita
SIMPLE4

Flash-EPROM

uivatelský program

31 kB

64 kB

CMOS RAM

funkèní registry, bit & word: I,O,D,W,X,Y...

1,5 kB

2,5 kB

CMOS RAM

STACK - pole poloek 5120 x word

10 kB

10 kB

CMOS RAM

prostor pro uivatelské promìnné

--

16 kB

STACK (zásobník)
Jednorozmìrné pole hodnot typu WORD o 5120 polokách, dostupné ze
SIMPLE2 i SIMPLE4 pomocí registrù POINTER (index do pole) a STACK (prvek pole).
Pøípustná hodnota indexu je 0..5119. Z programu v SIMPLE4 je zásobník dostupný i jako
pøeddefinované pole: ZRUG>@6WDFN:

2.6.

Mìøicí èidlo
Èidlo teploty (vlhkosti) vzduchu je v levém dolním rohu uvnitø pøístroje.
Teplota vzduchu v prostoru (MT201, MT201H)

Pøesnost mìøení teploty :
Rozsah mìøení :
Rozliení :

±0.50C (+5...+40 0C), ±1.250C (-30...+70 0C)
243.2K ... 343.2K (-30.0 0C ... +70.00C)
0.1K (0.1 0C)

Relativní vlhkost vzduchu (jen MT201H)

Pøesnost mìøení rel.vlhkosti : ±2 % (10...90%), ±4 % (1...99%)
Rozsah mìøení vlhkosti : 0.0 ... 99.9 %
Rozliení : 0.1%

Rosný bod (jen MT201H)

Pøesnost výpoètu ros.bodu : ±10C (40...90% r.v.), ±3 0C (10...99% r.v.), pøi +25 0C
Rozliení : 0.1K (0.1 0C)

2.7.

Indikace

Protoe se jedná o pøístroj s pøedpokládým pouitím hlavnì v obytných
interiérech, nejsou na pøedním panelu ádné indikace. Pro indikaci rùzných stavù lze vyuít
dostateènì velký displej automatu nebo napø. indikaci akustickou (drobnou vestavìnou
sirénkou). V programu je mono zvolit, zda bude k dispozici jako uivatelský výstup anebo
bude krátkým pípnutím slouit jako odezva na stisk klávesy.
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3.

VSTUPY A VÝSTUPY

MT201 nemá ádný elektrický vstup ani výstup, který by byl vyveden na nìjakou
svorku. Je zapojen do systému výhradnì komunikaèní linkou, vstupy/výstupy mohou být
umístìny buï na dalích automatech (napø. typu MPC301) nebo na periferiích øady EX.
Vekeré vstupy/výstupy, které na MT201 jsou, souvisejí s vnitøními funkcemi
terminálu, klávesnice, nebo zobrazují mìøené hodnoty z mìøicího èidla.

3.1.

Digitální vstupy X0, X1, X2, X3

Jsou pøímým zobrazením stavu jednotlivých tlaèítek. Klávesnice dává kód
stisknuté klávesy do registru KBCODE (vè. moné funkce autorepeat), jak je zvykem u vech
PLC MICROPEL s operátorským panelem. Kromì toho se jetì stav jednotlivých tlaèítek
promítá do 4 digitálních vstupù. Funkce má tyto výhody:
a)

Je moné pøesnì svázat trvání nìjaké akce nebo stavu s èasem drení tlaèítka.

b)

Je moné vyhodnotit i stisk více tlaèítek souèasnì.

Funkce

Vstup

stav 1.tlaèítka (zleva)

X0

stav 2.tlaèítka (zleva)

X1

stav 3.tlaèítka (zleva)

X2

stav 4.tlaèítka (zleva)

X3

3.2.

Digitální výstupy Y29, Y30

Ovládají akustickou indikaci a podsvìtlení displeje. Aktivace akustické indikace
výstupem Y29 se sèítá s akustickou odezvou kláves (je-li nastavena funkèním bitem
KBSOUND). Mohou tedy pracovat obì funkce souèasnì.
Podsvìtlení displeje souvisí jetì s nastavením intenzity. Pokud je podsvìtlení
zapnuto výstupem Y30, závisí jeho intenzita na nastavení analogového výstupu O30.
Pozor na malou záludnost: je-li nastavena intenzita O30=0, pak ani pøi zapnutém
výstupu Y30 displej nesvítí!
Funkce

Výstup

uivatelská akustická indikace - vestavìná sirénka

Y29

podsvìtlení displeje (0=vypnuto, 1=zapnuto)

Y30
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3.3.

Analogové vstupy I0, I1, I2, I3

Vstupy I0..I2 zobrazují mìøené hodnoty z prostorového èidla, vstup I3 indikuje
typ a správnou funkci mìøicího èidla. Podrobné specifikace rozsahù, rozliení a pøesnosti viz minulá kapitola "SPECIFIKACE".
Mìøená velièina

Vstup

teplota prostoru: x 0.1 Kelvin (tedy 0.0°C se zobrazuje jako 2732)

I0

relativní vlhkost: x 0.1 % (tedy 25% r.v. se zobrazuje jako 250)

I1

rosný bod: x 0.1 Kelvin (tedy 0.0°C se zobrazuje jako 2732)

I2

èidlo: 0= nefunkèní, 1= teplotní (MT201), 2= teplota/vlhkost (MT201H)

I3

I0 - teplota prostoru
Je v obou provedeních terminálu - MT201 i MT201H. Udává teplotu v desetinách
Kelvina, tak jak je obvyklé u vech vstupù pro mìøení teploty na PLC MICROPEL.
Pøi nesprávné funkci èidla a té bìhem nìkolika sekund po zapnutí automatu
dává tento vstup hodnotu 65535.

I1 - relativní vlhkost
Je funkèní jen v provedení MT201H. Udává velièinu v desetinách procenta. Pøi
nesprávné funkci èidla a bìhem nìkolika sekund po zapnutí má tento vstup hodnotu 0.

I2 - teplota rosného bodu
Je funkèní jen v provedení MT201H. Udává teplotu v desetinách Kelvina, tak jak
je obvyklé u vech vstupù pro mìøení teploty na PLC MICROPEL. Hodnota se prùbìnì
poèítá z namìøené teploty a vlhkosti.
Pøi nesprávné funkci èidla a té bìhem nìkolika sekund po zapnutí automatu
dává tento vstup hodnotu 65535.

I3 - stav èidla
Je v obou provedeních terminálu - MT201 i MT201H. Indikuje poruchu èidla
(stav 0) nebo správnou funkci èidla MT201 (stav 1) nebo MT201H (stav 2). Protoe
terminály MT201 a MT201H se (kromì zadního títku) navenek nijak nelií, mùe být tento
registr uiteèný i pro jasné rozliení typu automatu.
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3.4.

Analogové výstupy O30, O31
Nastavují intenzitu podsvícení a úroveò kontrastu displeje.

Funkce

Výstup

nastavení intenzity podsvícení displeje (v rozsahu 0...31)

O30

nastavení kontrastu displeje (v rozsahu 0...15)

O31

O30 - intenzita podsvícení
Nastavuje se v rozmezí 0...31. Aby displej svítil, je tøeba aby podsvícení bylo
zapnuté, tj. výstup Y30 nastaven na 1.

O31 - nastavení kontrastu displeje
Nastavuje se v rozmezí 0...15. Optimální hodnota kontrastu se pohybuje zhruba
uprostøed tohoto intervalu a na tuto hodnotu je také registr nastaven vdy po zapnutí.
Obvody øízení kontrastu displeje mají teplotní kompenzaci a v bìném rozsahu pokojových
teplot udrují kontrast na optimální úrovni. Nastavení kontrastu pomocí O31 mùe být
vhodné v teplotách prostøedí, které vyboèují z bìných hodnot.
V bìných provozních podmínkách tedy není tøeba registr O31 jakkoliv nastavovat!
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4.

PRÁCE S DISPLEJEM

Displej je na rozdíl od automatù øady MPC300, K1, K10 grafický a poskytuje více
moností. Uivatelský pøístup zùstavá i nadále na znakové bázi, take i základní filozofie
obsluhy je podobná jako u automatù MPC300, K1, K10. Displej umoòuje i zobrazení rùznì
velkých uivatelsky definovaných obrázkù nebo ikon, díky dvìma vlastnostem:
a)

Celá znaková sada je po zapnutí PLC pøetaena do datové pamìti a je tedy moné
libovolný znak (z celkem 256 znakù) z programu pøedefinovat.

b)

Celý displej obsahuje 128x64 grafických bodù a základním nejmením písmem
se na nìj zobrazí 21 znakù v 8 øádcích. Prostor pro jeden znak má rozmìr 6x8
bodù. Protoe se znaky zobrazují tìsnì vedle sebe, je moné vhodným nadefinováním znakù a jejich následným tiskem na displej ve vhodné posloupnosti
docílit zobrazení celistvých symbolù, ikon èi obrázkù o libovolných rozmìrech.

4.1.

Registr FONTCTRL - velikost a atributy písma

Na displej MT201 je moné tisknout znaky ve tøech rùzných velikostech a je
moné nastavit dalí atributy - podtrhávání a inverzní zobrazení (bílé písmo na èerném
podkladu). Ve se nastavuje øídicím funkèním registrem FONTCTRL.
Registr FONTCTRL - po jednotlivých bitech
bit:

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

funkce:

5

4

U

I

U

podtrené znaky (0=zapnuto, 1=vypnuto)

I

inverzní znaky (0=zapnuto, 1=vypnuto)

MAG

velikost znaku (1, 2, 4)

Pøíklady nastavení: FONTCTRL=1
FONTCTRL=2
FONTCTRL=4
FONTCTRL=18
FONTCTRL=33
FONTCTRL=0x21

3

2

1

0

MAG

Velikost 1x, základní font
Velikost 2x
Velikost 4x
Velikost 2, inverzní zobrazení (bílé na èerném)
Velikost 1, podtrené
Toté, ale zapsáno pøehlednìjí hexadecimální formou

Aktuální hodnota registru FONTCTRL se pouije vdy pøi zavolání funkce
DISPLAY pro tisk na obrazovku. Pokud je tedy tøeba provést nìjaký tisk napø. jinou velikostí,
lze to provést napø. takto: 1) Nastavit FONTCTRL na poadovanou hodnotu - 2) provést tisk
pomocí funkce DISPLAY - 3) Vrátit FONTCTRL do pùvodního stavu.
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4.2.

Velikost písma

První 3 bity ve FONTCTRL (pole MAG) udávají velikost znaku. Pomineme-li dalí
atributy, máme pro 3 velikosti písma 3 základní hodnoty registru FONTCTRL:
1 pro základní velikost, 2 pro 2-násobnou velikost a 4 pro 4-násobnou velikost.
Pozn.: Nastavení FONTCTRL=0 je stejné jako 1, nastavuje základní velikost.

Velikosti písma a jejich vyuitelnost
Velikost písma (zvìtení)

1x

2x

4x

Rozmìr znaku v grafických bodech

6x8

12x16

24x32

Rozmìr znaku ve znacích zákl. velikosti

1x1

2x2

4x4

Max. poèet znakù na øádek displeje

21

10

5

Max. poèet øádkù na displeji

8

4

2

8x21 znakù

4x10 znakù

2x5 znakù

Kapacita displeje ve znacích (øádky x sloupce)

Vechny velikosti znakù vycházejí z jedné pøedlohy o rozmìru 6x8 bodù. Tento
rastr je tedy vytisknut na displej jak je, nebo 2x pøíp. 4x zvìten. Je tedy tøeba poèítat s tím,
e znaky velikosti 4x jsou ji pomìrnì "zubaté".
Na jedné obrazovce lze i kombinovat rùzné velikosti znakù.
Pøi pouívání velikostí znakù 2x a 4x a pøi kombinování rùzných velikostí na
jedné obrazovce je tøeba poèítat s tím, e urèení pozice pro tisk ji neodpovídá 1:1
fyzickému umístìní na displeji. Pro tyto pøípady doporuèujeme nejprve dùkladnì
prostudovat celou tuto kapitolu týkající se displeje.

4.3.

Pozice tisku na displej

Pro tisk na konkrétní místo na displeji se (tak, jak je obvyklé) pouívá speciální
funkèní registr POSITION. I tady platí stejná konvence pro umístìní jednotlivých øádkù kadý øádek má hodnotu POSITION o 40 vìtí ne øádek pøedchozí. Tisk probíhá na tzv.
virtuální obrazovku v pamìti PLC a z té se cyklicky, nezávisle na bìhu programu v PLC,
provádí zobrazení na fyzický displej (max. 21 znakù a celkem max. 8 øádkù).
POZOR! Na MT201 mají øádky sice standardní odstup 40, nicménì virtuální
obrazovka nemá øádek dlouhý 40, ale jen 32 znakù. V naprosté vìtinì pøípadù to nehraje
roli. Vytiskneme-li vak napø. od POSITION=0 text dlouhý 39 znakù (z kterého by se mìlo
objevit jen 21 znakù), zobrazí se od POSITION=0 sice prvních 21 znakù, ovem na dalím
øádku (POSITION=40) jetì posledních 7 znakù. Je tedy tøeba dát pozor, aby délky tisku na
øádcích nepøekroèily 32 znakù.
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Virtuální obrazovka a její výøez na displeji (zákl.velikost písma):
POSITION=0

->

POSITION=40 ->
POSITION=80 ->
POSITION=120 ->
POSITION=160 ->
POSITION=200 ->
POSITION=240 ->
POSITION=280 ->

4.4.

Pouívání vìtích velikostí písma

Vechny tisky pomocí funkcí DISPLAY jdou do virtuální obrazovky v pamìti PLC
a znaky jsou tam øazeny po jednom za sebou bez ohledu na jejich nastavenou velikost. Ani
registr POSITION, který udává pozici pro tisk, nezohledòuje velikost znakù.
Pøi pouívání vìtích velikostí písma se displej chová tak, jako by mìl ménì
pozic, tedy napø. pøi velikosti 4x se znaky na pozicích 0,1,2,3,4 zaplní celá íøka displeje.
Nejjednoduím pøípadem je samozøejmì tisk výhradnì velikostí 1x. Tam
nedochází k ádným disproporcím a pozice vech znakù ve virtuální obrazovce (a tedy i
prùbìné hodnoty promìnné POSITION) pøesnì odpovídají umístìní na fyzickém displeji.
Jediné, co zùstává stejné pro vechny velikosti písma, jsou zaèátky øádkù!
Napøíklad znak vytisknutý na pozici POSITION=160 se vdy vytiskne na tomto
øádku, bez ohledu na velikost a bez ohledu na to, zda na øádcích 0,40,80,120 jsou 4 øádky
velikostí 1x, nebo 1 øádek velikostí 4x.
Pro správné zobrazení znakù velikostí 2x a 4x je tøeba dbát na správné umístìní mezer
na øádcích do kterých tyto velké znaky zasahují - viz. sta "Dùleitá funkce mezer".
Pozn.: Pro názornost jsou v dalím textu umístìny obrázky znázoròující pøevod
obsahu virtuální obrazovky na fyzický displej. Velikosti znakù umístìných ve virtuální
obrazovce a pøíp. kolize na displeji jsou znázornìny rùznou barvou políèka :
Virtuální obrazovka
ABC
< znaky s velikostí 1x
ABC

< znaky s velikostí 2x

ABC

< znaky s velikostí 4x



Fyzický displej

>

< problematické místo (pøekryv, blikání..)
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Vytiskneme-li napø. èíslo "12345" od pozice POSITION=0, pak pøi velikosti 1x
zabere zhruba 1/4 íøky displeje a pøi velikosti 4x u celou íøku.
0: 1 2 3 4 5
40: 1 2 3 4 5

12345

12345

80:
120:
160: 1 2 3 4 5

>

200:
240:
280:

12345

Na obrázku jsou tøi výtisky èísla, na pozicích POSITION=0, POSITION=40, POSITION=160
Pokud vytiskneme èíslo napø. a na pozici 3 na øádku, pak navíc jeho umístìní na
displeji závisí jetì na tom, jaké velikosti znakù byly pouity na pozicích 0,1,2. Pokud tam
byly znaky velikosti 1x, provede se tisk od pozice odpovídající 3 znakùm zákl. velikosti,
pokud tam ale byly znaky velikosti 4x, provede se tisk a od pozice odpovídající 12 znakùm
zákl. velikosti.
0: - - - 1 2 3 4 5
40:

- - -

80: - - - 1 2 3 4 5
120:
160: - - - 1 2 3 4 5
200:
240:
280:

>

12345
- - - 12345

- - -

1234

Tisky èísla "12345" velikostí 2x, na pozicích POSITION=3, 83 a 163
Jak je vidìt z obrázku, pokud na jedné obrazovce kombinujeme nìkolik velikostí
písma, je tøeba poèítat s tím, e udrení vertikálního zarovnání potom není snadné.
Výka znakù
Zatímco horizontálnì se znaky vypisují za sebou na displej tak jak jsou zapsány
ve virtuální obrazovce (vìtí znaky zaberou vìtí íøku a následující znaky se posunou dál),
vertikálnì to takto automaticky nefunguje. Jak je vidìt z pøedchozího obrázku, pøi tisku
znakù s vìtí velikostí musíme dalí øádek tisknout pøíslunì níe (s pøíslunì vyí
hodnotou POSITION), aby nedolo k pøekrytí tiskù. Je tedy tøeba ji pøi nastavování hodnoty
POSITION vìdìt, jakou velikostí se kam tiskne a podle toho vytvoøit rezervu.
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Pokud bychom vytvoøili dvouøádkový výpis na displej velikostí 1x a potom jej
zopakovali ve stejné podobì, ale s velikostí 2x, dojde k pøekrytí øádkù:
0: D n e s j e :
40: s t ø e d a

Dnes j e :
s t ø eda

80:
120: D n e s

j e :

>

160: s t ø e d a
200:

s t ø eda

e :

240:
280:

Ukázka pøekrytí øádkù pøi tisku øádkù s vìtí velikostí znakù tìsnì pod sebou

4.5.

Kombinace rùzných velikostí písma

Automatický odsun øádkù smìrem dolù pøi pouití vìtích znakù se toti
neprovádí proto, aby bylo moné napøíklad zkombinovat výpis s vìtí velikostí a hned vedle
nìj i mení znaky a ve více øádcích. Z tohoto dùvodu tedy musí být zachována monost
naadresovat pomocí promìnné POSITION vechny dostupné øádky i pro velikost 1x.
0: D n e s j e :
40: p o n d ì l í

22. 1.

....

Dnes j e :
pondì l í

22. 1.

>

....

Ukázka kombinace 2-øádkového a 1-øádkového tisku vedle sebe
Zkusme uvedený pøíklad otoèit. První bude výpis velikostí 2x a za ním budou pod
sebou 2 øádky velikostí 1x:
0: 1 8 : 3 1
40:
....
....

pondì l í
22. 1. 2007

18 :

pondì l í
22. 1. 2007

>

K pøekrytí èásti znakù velikosti 2x dolo proto, e horizontální umístìní na
kadém øádku je dáno zápisem tohoto øádku ve virtuální obrazovce. Jak je vidìt, øádek na
POSITION=40 má samé znaky velikosti 1x, tudí výpis "22.1..." zaèíná po 6 mezerách
velikosti 1x a zruil èást znakù velikosti 2x z pøedchozího øádku.
Øeením je odsunutí výpisu na 2.øádku více vpravo. První výpis velikostí 2x má 5
znakù, je tedy tøeba výpis posunout jetì o 5 pozic velikosti 1x dále (buï od POSITION=40
vytisknout pøed text 11 mezer velikosti 1x, nebo tisknout text a od POSITION=51).
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Mohli bychom té od POSITION=40 namísto 10-ti mezer velikosti 1x vytisknout
5 mezer velikosti 2x. To by vak mohlo vadit zase na následujícím øádku, kde by tyto mezery
mohly problikávat do pøípadných tiskù na dalích øádcích. Zde je ukázka obou øeení, vèetnì
této moné komplikace:
0: 1 8 : 3 1
40:

pondì l í
22. 1. 2007

18 : 31

80: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 120:
160: 1 8 : 3 1
200:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

>

pondì l í

pondì l í
22. 1. 2007

22. 1. 2007

240: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18 : 31

pondì l í
22. 1. 2007

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

280:

Ukázka správného (na POSITION=0) a nesprávného (na POSITION=160) øeení

4.6.

Dùleitá funkce mezer

Znaky s ASCII kódem 32 (mezery) mají pøi tisku na displej dva významy. Fungují
samozøejmì jako znak, tedy tam, kde jsou vytisknuty, je prázdné místo. Krom toho navíc
fungují jako "podklad" pro neruený tisk znakù velikosti 2x a 4x. Jak plyne z pøedchozích
ukázek, pokud velký znak pøesahuje do dalích øádkù, mìlo by na tìchto dalích øádcích být
"prázdno", jinak zde dojde k pøekrývání a blikání znakù. A protoe na kadé znakové pozici v
pamìti nìjaký znak být musí, je toto "prázdno" definováno právì mezerou.
Pokud operaèní systém ve svém neustálém kolobìhu pøenosu informací z
virtuální obrazovky na fyzický displej zjistí, e do aktuální pozice znaku zasahuje velký znak
napø. z pøedchozího øádku, pak:
1)

V pøípadì e na aktuální pozici je mezera - nepøekresluje nic a jde na dalí pozici.

2)

V pøípadì e na aktuální pozici je jiný znak ne mezera - zobrazí jej. Tím pádem
dojde k pøekryvu a znaky pak pøes sebe mohou rùznì problikávat.

Pokud je na nìkteré pozici mezera s velikostí 2x nebo 4x, pak na øádku, kde je
umístìna, funguje rovnì jako "prázdno" pro pøípadné znaky pøesahující z pøedchozích
øádkù, ale do dalích øádkù se ji aktivnì pøekresluje a mùe tam zpùsobovat blikání.
SHRNUTÍ
Ideální "prázdno" a podklad pro tisk vìtích znakù jsou pouze mezery velikosti 1x !
Proto i pro pøípadné mazání obrazovky pøed dalím tiskem
by se mìly pouívat vdy mezery (znaky s kódem 32) ve velikosti 1x.
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4.7.

Nové formáty tisku

Na terminálu lze pouít vechny formáty tisku hodnot a znakù definované pro
jazyky SIMPLE V2 i SIMPLE V4. Zmìna je u formátu è.121 pro definování uivatelských
znakù - viz následují sta "Definování vlastních znakù".
Ke stávajícím formátùm navíc pøibývá sada nových formátù pro zobrazení
malých celoèíselných hodnot v grafické podobì vodorovného pásku v nìkolika
modifikacích. Zobrazení je pouitelné pro vechny celoèíselné datové typy.
Pásky mají vdy výku jednoho znaku, délka je nastavitelná od 1 do 31 znakù
(prakticky vyuitelná je íøka max. 21 znakù). Pásek mùe mít podobu pravítka s jezdcem,
který se posouvá v závislosti na zobrazované hodnotì, nebo podobu obdélníku zleva
vyplnìného a zprava prázdného, kde délka výplnì je dána zobrazovanou hodnotou.
Pásky mohou posouvat jezdec nebo výplò obdélníku buï po jednom celém
znaku, nebo po polovinì znaku. Nastavenou délkou pásku a volbou jemnosti dìlení (1-znak,
nebo 1/2-znak) je tedy zároveò dána maximální hodnota, kterou lze tímto zpùsobem
zobrazit. Vechny hodnoty, které pøesahují tento limit, se zobrazují stejným zpùsobem, (tj.
jezdec úplnì vpravo, nebo zcela vyplnìný obdélník).
Napøíklad pásek s dìlením 1/2 a celkovou délkou 10 znakù umoní zobrazení
celkem 20-ti stavù, tj. èísel v rozsahu 0..19. Pro zobrazování vìtích rozsahù èísel nebo
intervalù zaèínajících jinde ne od 0 je tøeba pøed vlastním zobrazením provést takový
pøepoèet zobrazovaného èísla, aby výstup byl v intervalu 0...N.
Èíselné znaèení formátù je pro pøehlednost znaèeno v hexadecimálním tvaru.
Na rozdíl od formátù SIMPLE4, které zaèínají na 0x1000, zaèínají formáty pro páskové
zobrazení na 0x0100.

Formáty pro zobrazení hodnoty ve formì vodorovného pásku
Formát

Pro délku 1...31 znakù

pravítko s jezdcem, dìlení 1/2 znaku

0x0100 + délka pásku

0x0101 ... 0x011F

obdélník s výplní, dìlení 1/2 znaku

0x0120 + délka pásku

0x0121 ... 0x013F

pravítko s jezdcem, dìlení 1 znak

0x0140 + délka pásku

0x0141 ... 0x015F

obdélník s výplní, dìlení 1 znak

0x0160 + délka pásku

0x0161 ... 0x017F

Grafická podoba

Pøíklad nastavení formátu a výstupu èísla "intenzita" na displej pro pravítko s
jezdcem, s dìlením 1 znak a s celkovou délkou pásku 18 znakù:
)250$7 [
',63/$< LQWHQ]LWD 
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4.8.

Èetina

Znaková sada v MT201 odpovídá kódové stránce Windows 1250 a obsahuje
vechny znaky èeské abecedy. Lze tedy pøímo v prostøedí StudioWin psát texty pro displej s
èeskou diakritikou. Vzhledem k malé matici bodù znaku vak celkem slunì vypadají jen
písmena malé abecedy. Velkým písmenùm s diakritikou je lépe se radìji vyhnout.

4.9.

Definování vlastních znakù

MT201 pøináí významnou výhodu - monost pøedefinování kteréhokoliv znaku
ze znakové sady 256 znakù a vytvoøit si rùzné obrázky, symboly, ikony. Pro uivatelské
symboly se v prvé øadì nabízí prvních cca 32 znakù (kódy 0..31), které jsou nevyuité. Z
dalích kódù je pak vhodná vyí polovina tabulky znakù (128..255), zde jsou vak zase
porùznu rozmístìny znaky s èeskou diakritikou.
Na rozdíl od definování uivatelských znakù 0..7 na znakových displejích
automatù MPC300 / K1 / K10 je zde datové vyjádøení výsledné grafiky ponìkud pootoèeno.
Matice znaku má rozmìr 6x8 bodù (6 bodù íøka, 8 bodù výka). Znak se definuje pomocí
esti bajtù, kadý bajt nese informaci o jednom svislém sloupeèku.
Pro zápis znaku slouí formát è. 121, výbìr pøísluného znaku a sloupce se
provádí promìnnou POSITION. Sloupce vech znakù jsou øazeny za sebou zleva, take znak
0 se nachází na POSITION=0..5, sloupce znaku 5 jsou na POSITION=30..35 atd..
Jednotlivé grafické body v jednom sloupci odpovídají jednotlivý bitùm èísla,
kterým se sloupec definuje. Spodní grafický bod odpovídá nejvyímu bitu (bit è.7), horní
grafický bod odpovídá nejniímu bitu (bit è.0). Pøíklad zadefinování symbolu nejlépe ukáe
pøíklad v jazyce SIMPLE4:
; zadefinování ikmé zakroucené ipky
; pod kódem 31:
;--------------------------------------FORMAT = 121
POSITION = 31 * 6
DISPLAY(0x60)
DISPLAY(0x91)
DISPLAY(0x8B)
DISPLAY(0x07)
DISPLAY(0x0F)
DISPLAY(0x1F)
; tisk uivatelského symbolu na displej
; (tiskne se formátem 120)
;--------------------------------------FORMAT=120
POSITION=40
; tisk na 2.øádek
DISPLAY(31)
; tisk znaku 31
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5.

OBSLUHA KLÁVESNICE

Detailní popis obsluhy klávesnice a s tím souvisejících funkèních registrù je
uveden v pøíruèce k programovacímu jazyku v kap. "OBSLUHA DISPLEJE A KLÁVESNICE".
Zde následuje jen výèet a výklad odliností a rozíøení proti zmínìnému popisu.
Protoe MT201 má mnoho moností práce s displejem a na druhé stranì pøi
svých malých rozmìrech málo kláves, mùe být nìkdy naprogramování dokonalého
operátorského rozhraní pomìrnì nároèné. Proto byla vytvoøena verze knihovny MenuLIB,
speciálnì upravená pro PLC MT201. Pouívání tìchto podpùrných prostøedkù pro snadný
vývoj operátorského rozhraní uetøí mnoho èasu pøi programování aplikací na PLC.

5.1.

Klávesnice na MT201

Má 4 klávesy. Protoe v rùzných aplikacích a dokonce i v rùzných situacích v
jedné a tée aplikaci mùe být poadován rùzný význam kláves, nejsou klávesy nijak
potitìny a pøedpokládá se jejich popis na dolním øádku displeje. Ten mùe programátor
buï vytvoøit pomocí výpisù na displej, nebo vyuít vestavìné funkce, které zajistí ve
potøebné.
V nìkterých pøípadech (napøíklad pøi editaci dlouhých èísel s mnoha øády) ètyøi
tlaèítka nestaèí a je tøeba je nìjakým vhodným zpùsobem rozíøit. Nìkdy jsou místo ipek
nahoru/dolù tøeba naopak ipky vlevo/vpravo, atd...
Proto je v MT201 zavedena monost pøepínat rùzné klávesnice. Kadá klávesnice
má svoji sadu kódù kterými se do promìnné KBCODE zobrazují stisknutá tlaèítka a také
svoji popisnou litu, která se mùe automaticky zobrazit dole na displeji.
Proè tak sloitì?
Pro snadnou pøenositelnost programù a podpùrných knihoven z i do
MPC300/K1/K10 je toti tøeba, aby danému významu klávesy odpovídal i její kód v
promìnné KBCODE a aby byl tento kód kompatibilní i se vemi ostatními PLC. Napøíklad
knihovny pro tvorbu operátorského rozhraní poèítají pro rùzné akce s urèitými kódy kláves.
Proto nestaèí jen vymìnit popisnou litu na displeji, ale je tøeba zmìnit i kódování kláves.
Nìkteré kódy jsou nové a pouívají se hlavnì pro klávesy které pøepínají typ klávesnice.
A dobrá zpráva nakonec ..
Nástroje pro tvorbu operátorského rozhraní (napø. verze MenuLIB pro MT201)
tyto funkce kompletnì obsluhují. Pokud tedy programátor vyuívá pro stavbu
operátorského rozhraní takovýto nástroj, detailní funkci a mechanismus pøepínání klávesnic
ani nepotøebuje znát.
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5.2.

Registr OPCTRL - volba klávesnice

Na pøepínání pøeddefinovaných klávesnic je vyèlenìn speciální funkèní registr
operátorského rozhraní - OPCTRL. Spodní 3 bity registru udávají vybraný typ klávesnice,
4.bit zapíná automatické zobrazení popisky na posledním øádku displeje.
Registr OPCTRL - po jednotlivých bitech
bit:

15 14

13

12

11

10

9

8

7

6

funkce:

5

4

3

2

L

L

zobrazení lity s popiskou (0=zapnuto, 1=vypnuto)

TYP

èíslo zvolené klávesnice (0 ... 6)

Pøíklady nastavení: OPCTRL=0
OPCTRL=18
OPCTRL=0x12

1

0

TYP

Typ klávesnice 0, bez zobrazení lity s popisem
Typ klávesnice 2, lita s popisem zobrazena
Toté zapsáno v hexadecimálním tvaru (pøehlednìji)

Seznam klávesnic a jejich kódování
Typ
klávesnice

0
1
2
3
4
5
6



Zobrazení na displej
a promìnná KBCODE

1.
tlaèítko

2.
tlaèítko

3.
tlaèítko

4.
tlaèítko

3

6

5

4

3

6

5

4

3

1

2

4

1

6

5

12

11

3

4

13

3

8

9

10

3

6

5

4

Popiska na displeji
Kód klávesy v KBCODE
Popiska na displeji
Kód klávesy v KBCODE
Popiska na displeji
Kód klávesy v KBCODE
Popiska na displeji
Kód klávesy v KBCODE
Popiska na displeji
Kód klávesy v KBCODE
Popiska na displeji
Kód klávesy v KBCODE
Popiska na displeji
Kód klávesy v KBCODE
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5.3.

Zobrazování lity s popisem

Lita se zobrazuje s výkou 8 bodù, co je základní výka nejmení velikosti
písma. Pokud je zapnuta (4.bitem-"L"), zobrazuje se na nejspodnìjím øádku displeje
(souøadnice POSITION=280). Ve, co tiskne uivatelský program na tento øádek, je
ignorováno a zobrazuje se vdy vybraná lita. Pokud naopak pøeddefinované lity s popisky
nevyhovují, staèí jen litu vypnout a vytisknout od POSITION=280 to, co je tøeba.

5.4.

Pøímé ètení tlaèítek digitálními vstupy X0...X3
Je popsáno výe v kap. "Vstupy a výstupy".

Stav tlaèítek se promítá do vstupù X0..X3 vdy stejnì, bez ohledu na nastavený
typ klávesnice v registru OPCTRL.
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6.

SOUHRN ODLINOSTÍ MT201

Zde uvádíme souhrn hlavních rozdílù mezi PLC MT201 a ostatními PLC
MICROPEL, které je tøeba mít na zøeteli pøi jeho pouívání a programování.

6.1.

Jiný typ podpùrných funkcí SIMPLE4

MT201 má trochu jinak umístìné pamìové prostory ne ostatní PLC a je tøeba
vdy pøi pøekladu programù ve StudioWin nastavit správnì typ PLC na "MT201" (a to i pøi
pøekladu samostatného *.stp souboru - ve vlastnostech souboru). S MT201 pracuje
prostøedí StudioWin a od èísla verze 7.405.
Není-li toto splnìno, dojde pøi pokusu o zataení programu do MT201 k ohláení
chyby "Nekompatibilní verze instrukèní sady SIMPLE4".

6.2.

Stack
Prostor zásobníku MT201 je mení - jen 5120 poloek (místo obvyklých 11776).

6.3.

Promìnné v SIMPLE4

Prostor pro uivatelské promìnné v jazyce SIMPLE4 (definované klíèovým
slovem "var") je mení - má cca 16 kB.

6.4.

Grafický displej

irí monosti a nové techniky práce s displejem a velikostí znakù. Monosti
pøepínání alternativních klávesnic. Nové funkèní øídicí registry OPCTRL a FONTCTRL.
Monost pouívání plnohodnotné èetiny - znaková sada s èeskou diakritikou.

6.5.

Definování vlastních znakù

Monost pøedefinovat celou tabulku (vech 256 znakù, místo obvyklých osmi u
znakových displejù). Odliný zápis dat fontu - znaky nejsou definovány po øádcích jako u
ostatních PLC se znakovým displejem, ale po sloupcích.
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