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Struèný popis funkce sítì PESNET
PESNET verze 3 je sí typu "multi-master, token-passing". Jinak øeèeno :
vechny stanice v síti jsou na stejné hierarchické úrovni, vechny mají oprávnìní k
vysílání dat a pokyn k vysílání (tzv. TOKEN) si navzájem pøedávají v logickém kruhu. I
kdy stanice nemají ádná data k vysílání, sí bìí "naprázdno" - stanice si neustále dokola pøedávají token.
Pokud dojde k naruení komunikace na síti (napø. zkratem na vedení, vnucením log. úrovnì nula na lince, nebo vlivem extrémnì silného ruení), pøeruí se provoz
na síti a stanice zaènou èasovat tzv. "mrtvý èas", po jeho uplynutí se opìt pokusí nastartovat provoz na síti. Tento èas je mimo jiné závislý i na adrese stanice (aby se zabránilo
kolizím pøi restartu). Stanice která první doèasuje mrtvý èas do konce zahájí vysílání a
zaène zkouet pøedání token na vechny síové adresy dokud nedostane kladnou odpovìï. Tento mechanismus funguje rovnì vdy po zapnutí stanic a zabezpeèuje tak
spolehlivý start sítì. Maximální moøná délka mrtvého èasu (závisí té na adresách
pouitých v síti) je asi 5 sekund. Pokud je právì zapnuta dalí stanice na ji aktivní síti,
trvá její zaøazení do logického kruhu o nìco déle (zpravidla do 20 sekund - závisí i na
pouité baudové rychlosti) - kadá stanice toti neustále prohledává volný prostor adres
pøed sebou a toto prohledávání se nemùe dít pøíli èasto, aby se zbyteènì nesniovala
propustnost sítì.
Pøenos dat po síti probíhá po malých kvantech - tzv. "rámcích". Kadý rámec
obsahuje adresu cílové stanice (lze pouít i speciální globální adresu - pak je rámec
urèen vem stanicím v síti) a kontrolní souèet. Pokud stanice detekuje pøi pøíjmu rámce
chybu kontrolního souètu, ignoruje celý tento rámec. Interpreter STUPID chápe vechny
síové promìnné jako globální, vechny sdílené síové bity M64 a M127 a 16-ti bitové
promìnné D32 a D63 jsou tedy vysílány jako rámce s globální adresou.
Komunikace na RS485 je poloduplexní, pro kadý pøenos rámce vdy ten,
který zahajuje vysílání (tj. ten, který vysílá hlavièku rámce) je MASTER a ten který pøijímá
je SLAVE. Pøenos se uskuteèòuje buï jednofázovì - MASTER vyle rámec a SLAVE nevyle ádnou odezvu, nebo dvoufázovì - MASTER vyle rámec a SLAVE vyle odpovìï.
Protoe sí je typu multi-master, po urèité dobì (buïto po pøekroèení limitu max. 6 odvysílaných rámcù, nebo naopak v pøípadì, e není co vysílat) odevzdává
stávající MASTER svoje oprávnìní k vysílání dalímu - vysílá rámec TOKEN na urèitou
adresu a kontroluje odezvu na lince. Pokud ve sledované dobì (tato doba trvá cca 3
znaky, závisí tedy na nastavené baudové rychlosti) zjistí aktivitu na lince (co znamená,
e nový MASTER se chopil vesla), pøechází do reimu SLAVE. Pokud je po celou tuto
dobu linka neaktivní, zkouí stávající MASTER vysílat TOKEN na dalí a dalí adresy,
dokud nenalezne nìkoho aktivního.

Pøenosové vedení - fyzická vrstva
PESNET je pouíván na síovém vedení RS485, tedy polovièní duplex a
ovládání vysílání do linky (TX-ENABLE).
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Zpùsob pøenosu - linková vrstva
PESNET pouívá sériový asynchronní pøenos s jedním startbitem, jedním
stopbitem a devíti významovými bity (prvních osm obsahuje vdy pøenáený datový byte
a devátý bit oznaèuje hlavièky rámcù). Momentálnì jsou podporovány pøenosové rychlosti 2400, 9600, 19200 a 57600 Bd. Jednotlivé stanice nejsou schopny dynamicky
mìnit pøenosovou rychlost, tato musí být nastavena shodnì u vech stanic v síti.
Tvar znaèky :
0

1

2

3

4

5

6

7

START

D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

START
HEAD
STOP

8

9

10

D7 HEAD STOP

- vdy 0, zaèátek znaèky
- 1 pro hlavièku rámce, 0 pro vechny ostatní datové byty rámce
- vdy 1, konec znaèky

Rámce
Vekerá data jsou pøenáena v rámcích, rámce se dìlí do 3 základních sku-

pin:
a)
b)
c)

a)
b)
c)

Rámce pro pøedávání práva na vysílání (TOKEN)
Rámce pro pøenos pøíkazù a ètení hodnot (CMDF, CMDRQ, REQUEST)
Rámce pro nastavování sdílených promìnných (SST_CLRB, SST_SETB,
SST_WORD)
Kadý rámec má tuto strukturu :
HEAD
(jeden byte s nastaveným 9. bitem - udává typ rámce)
DATA
(pole o rùzném poètu bytù - závisí na typu rámce)
SUM
(jeden byte - souèet modulo 256 vech bytù kromì SUM)

Výjimku tvoøí rámec REQUEST - ten obsahuje pouze èást HEAD, nic víc.
Typ rámce je vdy jednoznaènì urèen ji 1. bytem - hlavièkou rámce. Hlavièka
rámce má (jako jediný byte) nastaven devátý bit na 1. Rámce mohou být dále chápány
jako GLOBÁLNÍ (jsou adresovány vem stanicím v síti) nebo jako LOKÁLNÍ (jsou urèeny
pouze stanici s vybranou adresou). I rámec umoòující lokální adresování lze zmìnit na
globální zadáním nejvyí moné adresy (01FH tj. 31). Rámce pro nastavování sdílených
promìnných jsou vdy globální, ostatní rámce jsou lokální a mají v hlavièkovém bytu
vyhrazeno spodních 5 bitù pro nastavení adresy.

4

PESnet POPIS PROTOKOLU SÍTĚ V3.38 - 3.56

03/2000

4

Kódování hlavièek :
01001111 SST_CLRB
01011111 SST_SETB
01101111 SST_WORD
100aaaaa CMDF
(Command with fast response)
101aaaaa CMDRQ
(Command with response by request)
110aaaaa TOKEN
111aaaaa REQUEST
00xxxxxx REZERVOVANO
Pozn.:
aaaaa = adresa stanice (00H-1FH), x = libovolná hodnota (zatím)

Odezva na rámec
Aby byla zajitìna alespoò èásteèná kontrola prùbìhu provádìní pøíkazù,
vysílá SLAVE po pøijetí rámce CMDF nebo CMDRQ odezvu - buï urèitý poèet bytù dat v
pøípadì, e se jednalo o pøíkaz ètení dat, nebo, pokud se jednalo o pøíkaz nevyadující
odpovìï - vysílá jako odpovìï stavový byte ERROR (pokud je ERROR=0, je ve O.K.).
Výjimku z pøíkazù CMDF a CMDRQ tvoøí skupina pøíkazù IO - na ty není vysílána ádná
odezva. Samozøejmì vekeré odezvy (tak jako vekeré rámce) jsou zakonèeny jedním
bytem kontrolního souètu (prostý souèet modulo 256 pøes vechny byty vysílané
odezvy). Rámce vysílané na globální adresu (01FH) jsou vdy bez odezvy ! - a na jednu
výjimku - pøíkaz Cm_GetACK. Ten vrací odezvu i na globální adrese aby bylo moné
napø. globálnì v celé síti testovat nastavenou Baudovou rychlost apod. Pøi obracení
smìru vysílání (okamik, kdy MASTER dovysílal rámec a SLAVE bude vysílat odpovìï)
èeká SLAVE vdy po dobu minimálnì jednoho znaku (doba tedy závisí na nastavené
rychlosti) ne otevøe vysílaè a zaène vysílat odpovìï.
Je tøeba mít na pamìti logický fakt, e stanice pøi pøíjmu rámce s globální
adresou nedává ádnou odezvu - nelze tedy nastavit globální adresu a pak vyèítat data.
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Popis typù rámcù
SST_CLRB (nulovaní sdíleného bitu M64...M127)
SST_SETB (nastavení sdíleného bitu M64...M127)
Formát rámce :

HEAD

ADDR

SUM

POZOR : Jako parametr ADDR se pouívá posunutá adresa bitu (kvùli rychlejímu zpracování komunikaèní vrstvou) v intervalu 128-191 (odpovídá M64...M127)!
SST_WORD (nastavení sdílené 16-bitové promìnné D32...D63)
Formát rámce :

HEAD

ADDR

DATA Hi

DATA Lo

SUM

POZOR : Jako parametr ADDR se pouívá posunutá adresa promìnné (kvùli
rychlejímu zpracování komunikaèní vrstvou) v intervalu 96-127 (odpovídá D32...D63)!
TOKEN (pøedání oprávnìní k vysílání)
Formát rámce :

HEAD

MY ADDR

SUM

Souèástí hlavièky je adresa cílové stanice. TOKEN nelze pøedat na globální
adresu. V datovém poli uvádí stávající MASTER svoji vlastní adresu (byte MYADDR, viz
obrázek) - to je dùleité pro eliminování kolizí stanic se stejnou adresou na síti, dále se
tento parametr vyuívá pøi monitorování provozu sítì. V bytu MYADDR je platných pouze
spodních 5 bitù adresy, horní 3 bity se mohou mìnit.

Skupina rámcù CMDF, CMDRQ a REQUEST
Rámce slouí pro ovládání automatu - zápis a ètení hodnot (RAM a EEPROM), dále pro pøedávání výkonných pøíkazù (RUN, STOP, STEP, RESET atd.)
Rámce CMDF a CMDRQ mají stejnou strukturu, pøenáejí totonou sadu
pøíkazù, lií se pouze zpùsobem odezvy automatu. To, jestli rámec bude typu CMDF
nebo CMDRQ je dáno pouze hlavièkou rámce. Na rámec typu CMDF odpovídá automat
zcela standardnì daným poètem bytù a na závìr datového pole odvysílá jetì kontrolní
souèet. Na rámec typu CMDRQ si automat pøipraví úplnì stejnou odpovìï, ale vyle jen
jeden byte. O dalí byte musí MASTER poádat vysláním rámce REQUEST. Celá odpovìï
probìhne takto zpomalenì byte po bytu. Tento podivný reim byl zaveden kvùli
neschopnosti nìkterých poèítaèù PC stíhat pøíjem dat na rychlosti 57600 Bd (a èásteènì
kvùli neschopnosti autora napsat rychlý komunikaèní software pro PC).
Rámce CMDF a CMDRQ mají tuto strukturu :
Formát rámce :
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Struktura datového pole a struktura odezvy je daná bytem CMD (èíslo pøíkazu) a je podrobnì popsána níe - viz soubor pøíkazù.
Pro "krokování" odezvy u rámcù CMDRQ je urèen speciální rámec REQUEST
(má jen jediný byte - hlavièku). REQUEST je lokální rámec a musí se vysílat vdy se
správnou adresou stanice (jinak stanice nereaguje). Pokud stanice zachytí jakýkoli jiný
rámec ne REQUEST se správnou adresou, pøechází do stavu "ABORT" a od toho
okamiku pøestává reagovat na rámce typu REQUEST (a do pøíchodu dalího rámce
typu CMDRQ). Rovnì po odvysílání posledního bytu odezvy (tedy bytu SUM) pøestává
stanice reagovat na rámce typu REQUEST.

SOUBOR PØÍKAZÙ (pro rámce typu CMDF, CMDRQ)
Pøíkazy se dále dìlí do 2 skupin. Jsou to pøíkazy vykonávané automatem bezprostøednì pøi jejich obdrení (znaèeny symboly Cm_xxx) a pøíkazy vyadující urèitý èas
- jsou tedy vykonávány a následnì (znaèeny symboly CmIO_xxx). Napø. operace s EEPROM, øízení bìhu, nastavení RTC apod.
Vzhledem k tomu, e pøíkazy CmIO_xxx se neprovádìjí ihned, nedává na
nì automat vùbec ádnou odezvu !!!
Práce s pøíkazy CmIO_xxx je ponìkud nároènìjí. Aby nebylo tøeba øeit
problém front pøíkazù, parametrù a jejich pøetékání, je v automatech pro vstup i výstup
dat pro pøíkazy typu CmIO_xxx vyhrazen právì jeden buffer o kapacitì 6 bytù (tzv. IObuffer). Informace o stavu tohoto vstupnì/výstupního bufferu obsahuje (kromì jiného)
stavový byte STATUS. Tento byte lze kdykoli pøeèíst pøíkazem Cm_GetStatus.Pokud
potøebujeme provést akci typu CmIO_xxx, je tøeba nejprve otestovat STATUS, zda je IObuffer volný (bit ST_InBusy = 0), poté je mono vyslat sekvenci bytù pro vybraný pøíkaz
CmIO_xxx a pøíkaz se v nejblií moné dobì provede (typicky do 50 ms). Pokud
potøebujeme, aby pøíkaz CmIO_xxx vrátil nìjaká data, provedeme stejným zpùsobem
pøedání pøíkazu a potom prùbìnì testujeme STATUS - bit ST_OutReady. Automat toti
po zpracování pøíkazu zapíe kýená data opìt do IO-bufferu a nastaví v bytu STATUS bit
ST_OutReady na 1. Potom lze IO-buffer vyèíst ji jednoduchým pøíkazem Cm_GetIOBuf.
Dojde-li k vyslání pøíkazu CmIO_xxx do automatu ani by byl buffer volný, je nastaven bit
ST_Error v promìnné STATUS a zároveò je nastaven kód chyby do promìnné Error.
Promìnná Error udruje kód poslední chyby tak dlouho, dokud není vynulována pøíkazem Cm_ClrError. Chyba je rovnì hláena po pøíkazu Cm_GetIOBuf, pokud v IO-bufferu
nebyla k dispozici ádná data.
Pøíkaz Cm_GetIOBuf vrací jako odezvu tolik bytù, kolik pøísluí k tomu
kterému pøíkazu CmIO_xxx a na závìr samozøejmì SUM (kontrolní souèet).
Pozn.: Pokud je stále IO-buffer "BUSY" pro vstup, mùe to být tím, e jsou v
nìm pøipravená data k vyzvednutí. Potom pomùe jednoduché "vybrání" dat pøíkazem
Cm_GetIOBuf.
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Význam jednotlivých bitù stavové promìnné STATUS :
BIT

SYMB. NÁZEV

VÝZNAM

0

ST_Error

1

ST_InBusy

2

ST_OutReady

V IO-bufferu jsou pøipravena ádaná data

4

ST_ErrorRAM

Nesouhlasí kontrolní souèet programové pamìti

6

SRun

Uivatelský program SIMPLE právì bìí

7

SIdle

Uivatelský program SIMPLE momentálnì pozastaven

Dolo k chybì - kód chyby je v promìnné Error
IO-buffer není volný pro vstup

SIMPLE - adresy promìnných, fyzické umístìní v pamìti
Pøi komunikaci s automatem je tøeba znát absolutní adresy promìnných typu
WORD nebo BIT a v nìkterých pøípadech (pøi pouívání blokových operací s pamìtí) je
tøeba znát i fyzické umístìní tìchto oblastí v pamìti.
SIMPLE poèítá se základní velikostí pamìti RAM cca 8kB. Bity jsou umístìny
"zhutìnì" v oblasti 0200H...0227H. Bity jsou sloeny v bytech tak, e vdy bit s nejnií
adresou z osmice je umístìn na pozici bitu LSB v bytu. Wordy jsou v oblasti
0000H...01FFH, jako první (na sudé pozici) je vdy byte MSB a druhý (na liché pozici) je
LSB. Pro SIMPLE-kód je vyhrazen prostor v oblasti 0400H...13FFH a pro SIMPLESTACK na ukládání uivatelských hodnot je vyhrazen prostor 1800H...1FFFH (tedy 2kB
resp. 1024 wordù).

BITY

WORDY

8

zápis v jazyce SIMPLE

absolutní
adresa

adresa RAM

dig. vstupy X0 ... X31

0 .... 31

0200H .... 0203H

dig. výstupy Y0 ... Y31

32 .... 63

0204H .... 0207H

vnitøní bity M0 ... M127

64 .... 191

0208H .... 0217H

spec. funkèní bity B0 ... B127

192 ... 319

0218H .... 0227H

anl. vstupy I0 ... I31

0 .... 31

0000H .... 003FH

anl. výstupy O0 ... O31

32 .... 63

0040H .... 007FH

promìnné D0 ... D63

64 .... 127

0080H .... 00FFH

spec. funkèní promìnné W0...W127

128 ... 255

0100H .... 01FFH
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STACK (zásobník)
Jeho umístìní a práce s ním se ponìkud lií podle typu automatu.
Starí modely PES-A, PES-T (ji nevyrábìné)
S verzí firmware 3.37 a nií :
Bez ohledu na velikost pamìti je STACK umístìn fyzicky od adresy 1800H a
má velikost cca 1024 wordù (2048 B).
S verzí firmware 3.38 a 3.52 :
U modelù s 8kB pamìti je STACK opìt od 1800H, velikost 2048B.
U modelù s 32 kB RAM je mono STACK dynamicky pøemístit - v automatu je
v EEPROM uloena informace o jeho zaèátku. Po sputìní systému lze pøes komunikaèní
pøíkaz Cm_GetMemCfg dostat konfiguraèní byte pamìti s touto strukturou :
bit MSB 0 = 8 kB RAM, 1 = 32 kB RAM
bity 0-7 stránka pamìti, kde zaèíná stack (rozmìr stránky je 256 bytù)
POZN.: U verze firmware nií ne 3.38 nelze stack dynamicky pøemístit a
není ani k dispozici pøíkaz Cm_GetMemCfg !
Modely PES-K, MPC300
Mají STACK vdy pevnì od 1800H a s pevnou délkou 11776 poloek typu
WORD (tedy 23 552 B).
Kromì toho korektnì poskytují informaci pøes Cm_GetMemCfg.
Model PES-M66 (miniautomat)
Má STACK pevnì od 1800H a s pevnou délkou 1024 poloek typu WORD
(tedy 2 048 B).
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STRUÈNÝ POPIS PØÍKAZÙ PESNET
Symbolické názvy jednotlivých pøíkazù korespondují s názvy pouívanými v
knihovnách PESlib. I kdy je dnes na programování pouíván výhradnì jazyk SIMPLE,
nìkteré názvy pøíkazù jsou zachovány jetì z dob pouívání jednoduchého interpreteru
jazyka STUPID.
Cm_GetACK
Jako odezvu vrátí èíslo hex 055H. Slouí k identifikaci pøítomnosti automatu na lince. Je
to jediný pøíkaz, který vrací odezvu i na globální adrese. Lze pouít k identifikaci provozní
Baudové rychlosti automatu : zkusíme vyslat Cm_GetACK na rùzných rychlostech, tam
kde pøíjem rámce bude O.K. (tedy bude souhlasit kontrolní souèet SUM) vrátí automaty
odezvu.
Pozn.: odezva je pouze na vlastní a na globální adrese, na cizí adresy automat ádnou
odezvu nedává.
Cm_GetStatus
Vrátí byte STATUS.
Cm_GetNETVer
Vrátí celkem 6 bytù (ASCII kódù) tvoøících 6-znakový text, oznaèující verzi síového protokolu.
Cm_GetSTPVer
Vrátí celkem 6 bytù (ASCII kódù) tvoøících 6-znakový text, oznaèující podporovanou
verzi jazyka STUPID na automatu.
Cm_WriteXByte
Zapíe Byte do RAM automatu na adresu Addr (rozsah adres 0000-1FFFH)
Cm_ReadXByte
Pøeète Byte z RAM automatu z adresy Addr (rozsah adres 0000-1FFFH)
Cm_Abort
Ukonèí provádìní pøíkazu (a je to cokoliv)
Cm_SetXPtr
Nastaví pointer XPtr do RAM na hodnotu "Addr" - pouívá se pro zápisy a ètení s "autoinkrementací" - viz následující pøíkazy.
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Cm_WriteXPB
Zapíe Byte do RAM na adresu danou XPtr a zvìtí XPtr o 1.
Cm_WriteXPW
Zapíe do RAM na adresu XPtr hodnotu ByteH, zvìtí XPtr o 1, zapíe ByteL a zvìtí
XPtr o 1.
Cm_WriteXPDW
Podobnì jako pøedchozí pøíkaz zapíe postupnì Byte3 a Byte0.
Cm_ReadXPB
Pøeète Byte z RAM z pozice XPtr a zvìtí jej o 1.
Cm_ReadXPW
Pøeète ByteH z RAM z pozice XPtr, zvìtí jej o 1, pøeète ByteL a opìt posune XPtr.
Cm_ReadXPDW
Podobnì jako pøedchozí pøíkaz vyète postupnì Byte3 a Byte0.
Cm_WriteSWord
Zapíe word (tedy ByteH a ByteL) do tabulky promìnných SIMPLE. Jako adresa
promìnné (Addr) slouí absolutní adresa wordu - viz SIMPLE - tabulka adres
promìnných. Jako Addr staèí 1 byte, nebo 16-bitových promìnných má SIMPLE celkem 256.
Cm_ReadSWord
Pøeète word (tedy ByteH a ByteL) z tabulky promìnných SIMPLE. Jako adresa promìnné
(Addr) slouí absolutní adresa wordu - viz SIMPLE - tabulka adres promìnných. Jako
Addr staèí 1 byte, nebo 16-bitových promìnných má SIMPLE celkem 256.
Cm_SetSBit
Nastaví bit v tabulce promìnných jazyka SIMPLE. Jako adresa promìnné (AddrH a
AddrL) slouí absolutní adresa bitu - viz SIMPLE - tabulka adres promìnných. Na Addr
jsou potøeba 2 byty, nebo SIMPLE má celkem 320 bitových promìnných.
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Cm_ClrSBit
Vynuluje bit v tabulce promìnných jazyka SIMPLE. Jako adresa promìnné (AddrH a
AddrL) slouí absolutní adresa bitu - viz SIMPLE - tabulka adres promìnných. Na Addr
jsou potøeba 2 byty, nebo SIMPLE má celkem 320 bitových promìnných.
Cm_ReadSBit
Pøeète bit z tabulky promìnných jazyka SIMPLE. Jako adresa promìnné (AddrH a
AddrL) slouí absolutní adresa bitu - viz SIMPLE - tabulka adres promìnných. Na Addr
jsou potøeba 2 byty, nebo SIMPLE má celkem 320 bitových promìnných. Pøíkaz vrací
buï 0 pokud byl bit nulový, nebo jakoukoli jinou hodnotu, byl-li bit nenulový.
Cm_ClrError
Vynuluje promìnnou Error a rovnì nuluje bit ST_Error v promìnné STATUS.
Cm_GetPIOName
Pøíkaz existuje jen u verzí firmware vyích ne 3.38
Tento komunikaèní pøíkaz slouí ke zjitìní názvù vech implementovaných typù automatù, obsaených v EPROM. Jako parametr "Num" se zadává poøadové èíslo driveru
poèínaje nulou a sluba vrací 6 bytù ASCII - název driveru. Implementované drivery jsou
seøazeny za sebou od nuly, vechny dalí pozice po posledním existujícím driveru vrací
6 nulových bytù.
U automatù MPC300, PES-K a PES-M je pøítomen vdy právì jeden typ, na pozici 0.
Cm_GetError
Vrátí promìnnou Error (kód chyby, týkající se poslední operace) :
ERR_NONE
00
OK, ádná chyba
ERR_BADCMD
01
neznámý pøíkaz
ERR_CHECKSUM
02
chyba kontrolního souètu pøi pøíjmu rámce
ERR_BADFRAME
03
neznámý typ rámce
ERR_SELFRX
04
chyba pøi kontrole ozvìny vlastního vysílaèe
ERR_IOFULL
05
vstupní IO-buffer plný - rámec ztracen
ERR_NODATA
06
ádná data v IO-bufferu nejsou k dispozici
Cm_GetMemCfg
Pøíkaz existuje jen u verzí vyích ne 3.38
Konfigurace pamìti - viz kap. Stack.
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Cm_GetIOBuf
Vrátí IO-buffer, pokud v nìm nìco je.
CmIO_WriteEEB
Zapíe Byte do EEPROM na adresu Addr (rozsah adres 000 - 1FFH)
CmIO_ReadEEB
Pøedá do IO-bufferu Byte z EEPROM z adresy Addr (rozsah adres 000 - 1FFH)
CmIO_StupidRST
Provede inicializaci programu SIMPLE.
CmIO_StupidStep - Pøíkaz zruen !
CmIO_StupidStop
Zastaví uivatelský program SIMPLE.
CmIO_StupidRun
Spustí uivatelský program SIMPLE.
CmIO_Reboot
Provede kompletní studený start automatu.
CmIO_SetTime
Nastaví èas do RTC
CmIO_SetDate
Nastaví datum do RTC, Week je den v týdnu (1..7).
Pøi pouívání funkce nastavení èasu z PC, kterou nabízí program SETPES, je tøeba poèít s
tím, e : 1=Ne, 2=Po, 3=Út atd.

SOUHRN PØÍKAZÙ
Závìreèná tabulka na následující stranì zkrácenì shrnuje vechny pøíkazy. Ve sloupcích
"DATA" jsou vdy uvedeny pøísluné byty tak, jak jdou za sebou.
POZOR ! v tabulce není uvádìn byte kontrolního souètu (SUM), který následuje za daty
rámce a byte SUM, který následuje za daty odezvy.
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Symbolický název
VYSÍLANÝ RÁMEC
pøíkazu
CMD DATA DATA DATA DATA DATA

PØIJÍMANÁ DATA ( ODEZVA )
DATA DATA DATA DATA

DATA

Cm_GetACK

01

055H

Cm_GetStatus

02

Status

Cm_GetNETVer

03

Char5 Char4 Char3 Char2 Char1 Char0

Cm_GetSTPVer

04

Char5 Char4 Char3 Char2 Char1 Char0

Cm_WriteXByte

05

AddrH AddrL Byte

Error

Cm_ReadXByte

06

AddrH AddrL

Byte

Cm_Abort

07

Cm_SetXPtr

08

Cm_WriteXPB

09

Byte

Error

Cm_WriteXPW

10

ByteH ByteL

Error

Cm_WriteXPDW

11

Byte3 Byte2 Byte1 Byte0 Error

Cm_ReadXPB

12

Byte

Cm_ReadXPW

13

ByteH ByteL

Cm_ReadXPDW

14

Byte3 Byte2 Byte1 Byte0

Cm_WriteSWord

15

Addr ByteH ByteL

Error

Cm_ReadSWord

16

Addr

ByteH ByteL

Cm_SetSBit

17 AddrH AddrL

Error

Cm_ClrSBit

18 AddrH AddrL

Error

Cm_ReadSBit

19

Byte

Cm_ClrError

20

Error

Cm_GetError

21

Error

Cm_GetIOBuf

22

(Byte) (Byte) (Byte) (Byte) (Byte) (Byte)

Error
AddrH AddrL

Error

Cm_GetPIOName 23* Num

(Byte) (Byte) (Byte) (Byte) (Byte) (Byte)

Cm_GetMemCfg

Byte

24*

data vrácená do IO-bufferu
CmIO_WriteEEB

128 AddrH AddrL Byte

CmIO_ReadEEB

129 AddrH AddrL

Byte

CmIO_StupidRST 130
CmIO_StupidStep 131
CmIO_StupidStop 132
CmIO_StupidRun 133
CmIO_Reboot

134

CmIO_SetTime

135 Hour

CmIO_SetDate

136

14

Min

Sec

Year Month Day

Week
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