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ÚVOD

1.

ÚVOD

Integrované vývojové prostøedí PESpro slouí k vytváøení a ladìní øídících algoritmù pro automaty PES a MPC300. Komfortní zpùsob ovládání jednotlivých funkcí
prostøedí vede ke zpøíjemnìní a urychlení práce na øeeném problému. Z hlediska
základních funkèních blokù je moné integrované prostøedí rozdìlit na nìkolik èástí:
Editor zdrojových textù vybavený funkcí automatického odsazování a funkcí
barevného zvýraznìní klíèových slov zdrojového textu.
Blok zobrazování informací tvoøený sekcí pro zobrazení stavu komunikaèní
linky, sekcí zobrazení podrobných informací o automatech pøipojených na
linku a sekcí zobrazení aktuálních hodnot promìnných v tom kterém automatu na komunikaèní lince.
Blok podpùrných funkcí pro pøeklad a nataení ("download") pøeloeného
zdrojového textu, oznaèování chybových øádkù zdrojového textu a manaer
projektù.
Monost spoutìní dalích samostatných vývojových nástrojù z PESpro.
Pozn.: Celé prostøedí PESpro a s ním související nástroje jsou aplikace DOS!
Uvedený seznam funkcí tvoøí systém, pomocí nìho jsou slouèeny základní
kroky (psaní zdrojového textu, pøeklad, "download" a sledování obsahu promìnných)
vývoje aplikace pro vechny prùmyslové automaty fy MICROPEL pod jednotné ovládání
a do jednotného prostøedí.

1.1.

Plná a omezená verze PESpro

Integrované prostøedí PESpro je moné pouívat v omezené verzi "START"
naprosto zdarma. Jediné omezení verze "START" se vztahuje na velikost výsledného pøeloeného kódu pro automat (maximálnì 5 kB). Pokud uivatel zakoupí plnou verzi vývojového prostøedí, dostává s programem i identifikaèní kód. Po zadání tohoto textu do
okénka registrace programu (pøi instalaci programu) se prostøedí nainstaluje v plné
verzi. Díky tomu si mùe stávající uivatel stáhnout napø. z internetu novou verzi programu a po zadání tohoto "hesla" instaluje automaticky plnou verzi.

1.2.

Jaký poèítaè potøebujeme?

Minimální poadavky jsou tyto: poèítaè s procesorem tøídy 486 nebo vyím
a pamìtí RAM o velikosti alespoò 8MB s operaèním systémem DOS nebo Windows 95
resp. 98. Prostøedí PESpro nelze provozovat pod MS Windows NT ! Pøestoe je prostøedí plnì ovladatelné z klávesnice, doporuèujeme instalovat my. Prostøedí pro svou
instalaci potøebuje alespoò 10MB volného prostoru na pevném disku (pokud se instalují
kromì základního prostøedí jetì dalí nástroje).
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2.

INSTALACE

2.1.

Instalace z distribuèního CD

Na vìtinì poèítaèù (pokud na nich bìí Microsoft Windows ® 95 nebo 98) se
CD po zasunutí do mechaniky samo spustí a objeví se úvodní dialog. Nespustí-li se CD
samo, je tøeba ruènì spustit ("otevøít") soubor autorun.exe na CD disku. Z nabídky
úvodního dialogu zvolíme SOFTWARE a tím se spustí instalaèní program.
POZN.:
Instalaèní program je, stejnì jako PESpro a související nástroje (kromì
PESdde pro Windows), aplikace DOS. Pøi jeho sputìní pod Windows se tedy otevøe
okno DOS aplikace a v nìm bìí instalátor (stiskem Alt-Enter jej mùeme pøepnout na
celou obrazovku a naopak). Na poèítaèích, provozovaných výhradnì pod systémem
DOS, je tøeba instalaèní program spustit ruènì. Zpravidla je mono jej nalézt na této
cestì: DATACZ\SOFTWARE\INSTALL.EXE

2.2.

Instalaèní program

Pøed zapoèetím vlastní instalace na pevný disk nabídne instalátor dialog s
volbou moností instalace. Dialog je intuitivní, plnì ovladatelný myí i klávesnicí.

Výèet dostupných programù k instalaci je uveden ve sloupci vlevo. U kadé
poloky lze kliknutím myi zruit/povolit instalování pøísluného komponentu. Standardnì jsou po sputìní instalátoru zakrtnuty vechny poloky.
Ve støední èásti jsou nabízeny adresáøe, kam bude instalace jednotlivých souborù provedena. Názvy vech adresáøù vè. urèení disku lze zmìnit. Pokud adresáø zadaného jména neexistuje, bude pøi instalaci vytvoøen (zadaný disk existovat musí).

6
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Adresáø pro programy
Sem se nakopírují vechny programové a konfiguraèní soubory prostøedí
PESpro a vech vybraných podpùrných nástrojù.

Adresáø pro pøíklady
Sem se nakopírují datové soubory, zdrojové texty apod. od vech dostupných
pøíkladù pro prostøedí PESpro i pro vechny vybrané nástroje. Standardnì je tento
adresáø nabízen jako podadresáø adresáøe pro programy.

Cílový adresáø PES DDE
Sem se kopírují soubory související s programy DDE rozhraní pro Windows PESdde. Není-li zakrtnuta instalace rozhraní PESdde, nemá tato poloka význam.

Volba mezi plnou a START verzí
Uprostøed dialogu je pøepínaè s volbou mezi instalací verzí START a verzí
plných. Tento pøepínaè má vliv pouze na instalaci tìch programù, které existují ve verzi
START (volná, bezplatná verze) a v plné verzi (placené). Pokud je pøepínaè v poloze "plná
verze", bude instalátor po instalaci souborù na pevný disk vyadovat vyplnìní jména programu a identifikaèního klíèe (tyto údaje dostává uivatel pøi zakoupení plné verze).

Výbìr COM portu a kódování diakritiky
Vpravo nahoøe lze zakrtnout jednu z moností COM1 a COM4 (nebo ádný).
Jedná se o èíslo sériového portu, na kterém bude pøipojen automat (sí automatù). Vpravo dole lze zvolit zpùsob kódování èeské diakritiky (závisí na typu podpory èeských fontù
pod DOS). Pro èeskou instalaci MS Windows je vhodné zvolit LATIN2, volba CESKY je
vhodná pro systém bez podpory diakritiky (jen písmena bez háèkù a èárek).
Tyto volby se projeví pouze v podobì /COM parametru a parametrù pro
diakritiku v BAT souborech, automaticky vygenerovaných instalátorem pro snadné
spoutìní nainstalovaných programù. Lze je tedy kdykoliv pøepsat. Popis parametrù viz
odst. "Sputìní integrovaného prostøedí".

2.3.

Instalace z internetu

Vekeré programové vybavení (v aktuálních verzích) je dostupné po internetu
na adrese http://www.micropel.cz.
V oddílu software je mono stáhnout buï samostatné programy, nebo balíky
programù. Staený soubor je de-facto instalaèní program s pøíslunými zabalenými
komponenty. Po jeho sputìní se objeví dialog instalaèního programu (viz výe).

2.4.

Instalace na síový server

Postup instalace je stejný, s tím rozdílem, e jako cílový disk pro instalaci
zvolíme nìkterý ze síových diskù. Vzhledem k tomu, e prostøedí vyuívá svùj domovský
adresáø pouze pro ètení, je moné nastavit po skonèení instalace pro tento adresáø atribut Read Only pro vechny uivatele.

7
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2.5.

Sputìní integrovaného prostøedí

Integrované prostøedí spoutíme vdy z pracovního adresáøe (tedy z
adresáøe, kde pracujeme na zdrojových textech aplikace). Pøíkazový øádek DOS mùe vypadat napø. takto:
C:\PESPRO\PESPRO.EXE /LAT2 /COM3
Pokud spoutíme prostøedí dávkovým souborem PES.BAT (který je vygenerován instalaèním programem), je vdy jako pracovní nastaven podadresáø PRIKLADY.
Pøíkazový øádek mùe obsahovat následující parametry s tímto významem :
/?
výpis nápovìdy k parametrùm pro sputìní programu
/COMx

nastavení sériového komunikaèního portu, kde x je èíslice od 1 do 4

/US

prostøedí nebude uívat znaky diakritiky tj. bude psát CESKY

/LAT2

prostøedí pouije pro výstupy na obrazovku kódování podle tabulky LATIN2

/KAM

prostøedí kóduje výstupy na obrazovku podle tabulky bøí Kamenických

Není-li specifikován parametr /COM, bude prostøedí sputìno bez monosti komunikace
se sítí automatù po sériové lince. Prostøedí bez komunikace lze pouít napøíklad na psaní
a pøeklad zdrojových textù, na první seznámení s programem apod.

2.6.

Pouívání integrovaného prostøedí pod MS Windows

®

Po instalaci prostøedí je vhodné vytvoøit na pracovní ploe Windows
zástupce. Ve vlastnostech zástupce je pak mono vypsat výe zmínìný pøíkazový øádek s
pøíslunými parametry a pracovní adresáø. Mùeme vyrobit i nìkolik zástupcù s rùznými
cestami do pracovních adresáøù a rùznými parametry.
Prostøedí a pøíp. související dalí nástroje je moné spustit pod Windows i ve
více exempláøích najednou, je tøeba tøeba vak respektovat základní logické omezení :
Urèitý komunikaèní port (COM) dostane pøidìlen jen ta aplikace, která o nìj poádá
jako první. Dalí aplikace vyadující tento port ji na nìj pøístup nemají!
Vyskytnou-li se potíe s komunikací po sériové lince, doporuèujeme v nastavení systému Windows ve Správci zaøízení zakrtnout u dotyèného COM portu volbu
"Vypnout v tomto hardwarovém profilu".
Prostøedí PESpro nelze provozovat pod Windows NT !

2.7.

Propojení s automaty

Aby bylo moné zatahovat programy do automatù, sledovat za bìhu
promìnné v automatech apod., je nutné propojit automaty na nìkterý sériový COM port
poèítaèe pøes pøevodník rozhraní RS485/RS232 - PES-CA1. Èíslo pouitého COM portu
je tøeba uvést na pøíkazovém øádku pøi sputìní programu (viz výe).

8
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3.

POPIS A OVLÁDÁNÍ PROSTØEDÍ

Integrované prostøedí PESpro podporuje a je postaveno pro práci na projektech. Pod pojmem projekt je zde mínìno zpracování zadání algoritmu pro jeden èi více
automatù provozovaných na lince. Pro specifikovaný projekt ukládá prostøedí vdy úplné
nastavení volitelných parametrù, nastavení pracovní plochy vèetnì vech otevøených
oken a k vekerému zpracování dat pouívá vdy adresáø projektu.

3.1.

Organizace souborù na disku

Prostøedí vytváøí v pracovním adresáøi nìkolik typù souborù. Jedná se o soubory zdrojových textù (obvykle s pøíponou .STP), soubory pro "download" (obvykle s
pøíponou .DNL), soubor s nastavením barev a parametrù (PES.CFG), soubor s nastavením pracovní plochy (PES.DSK) a soubory s nastavením a definicí projektù (soubory s
pøíponou .PRJ).

3.2.

Definièní soubory a jejich význam

Definièní soubory (*.DEF) jsou urèeny ke specifikaci vystupù a výstupù speciálních registrù a funkèních blokù daného automatu. Musí být uloeny v domovském
adresáøi prostøedí. Specifikace tìchto speciálních promìnných jsou v souborech uloeny
v textové formì a je tedy moné je kdykoliv zmìnit. Tento zásah do definièních souborù
vak zásadnì nedoporuèujeme. V domovském adresáøi prostøedí musí být vdy instalován soubor GENERIC.DEF, který obsahuje definice speciálních promìnných základního
hypotetického automatu. V tomto souboru hledá prostøedí jména promìnných v okamiku kdy není k dispozici definièní soubor pro daný typ automatu. Jména souborù odpovídají typùm vyrábìných automatù a podle tìchto jmen se prostøedí orientuje. Z
tohoto dùvodu tedy opìt nedoporuèujeme mìnit jména tìchto souborù. Je-li to nezbytnì
nutné pak je moné definièní soubor vytvoøit èi upravit. Pøed tímto zásahem doporuèujeme konzultovat úpravy u výrobce automatù popø. vytvoøení definièního souboru zadat.

3.3.

Komunikace po sériové lince

Po sputìní prostøedí se program pokusí navázat spojení s automaty na
komunikaèní lince pøes komunikaèní port specifikovaný parametrem pøíkazové øádky
(napø. /COM3). Pokud na pøíkazovém øádku nebyl zadán parametr pro nastavení urèitého
komunikaèního portu, prostøedí se spustí bez podpory komunikace a o ádnou komunikaci s automaty se nebude ani pokouet. Tento reim pouíváme tehdy, kdy potøebujeme jen "na sucho" napsat a pøeloit program anebo nemáme k poèítaèi momentálnì
pøipojen ádný automat. Tento reim je na stavovém øádku nahoøe vpravo indikován
nápisem Linka vyøazena...

9
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Pokud byl zadán na pøíkazovém øádku komunikaèní port, po sputìní programu se inicializuje komunikace se sítí automatù a prohledávají se vechny adresové pozice (max. 31 automatù). Tato fáze je indikována na stavovém øádku nahoøe vpravo
nápisem Inicializace... Po jejím skonèení (trvá typicky nìkolik sekund) se objeví buï
stav Linka pøipojena (pokud je ve v poøádku a na lince se ozval alespoò jeden automat
PES) nebo stav Linka bez odezvy (pokud na lince nebyl nalezen ádný automat).
Jsou-li potíe s komunikací a na poèítaèi bìí systém MS Windows, doporuèujeme opatøení popsané v kapitole "Pouívání integrovaného prostøedí pod MS Windows".

3.4.

Pracovní plocha

Po inicializaci se objeví obrazovka pracovní plochy s nastavením barev a uspoøádáním pracovní plochy ve tvaru v nìm bylo naposledy prostøedí v tomto adresáøi
oputìno (pokud je ovem v nastavení Volby/Prostøedí povoleno ukládání tìchto informací).
Pracovní plocha je tvoøena horní litou s nabídkou pøíkazù, spodní stavovou
litou zdruující vybrané pøíkazy pro ovládání prostøedí a zbylou plochou obrazovky
urèenou pro zobrazení vyèítaných a zpracovávaných údajù, pro editování zdrojových
textù atd.. Horní lita nabídky je doplnìna o indikaci stavu linky a výpis systémového
èasu poèítaèe. Spodní tj. stavová lita obsahuje mimo vybrané pøíkazy výpis jména aktuálnì otevøeného projektu a název vlastníka plné verze programu (pokud se nejedná o
verzi START). Pomocí nastavení prostøedí (viz dále) je moné zvolit jedno ze dvou rozliení pøi výpisu na pracovní plochu - 25 nebo 50 øádkù.

3.5.

Ovládání pracovních oken

Na ploe mezi horní a dolní litou (tzv. "desktop") je mono otevøít libovolné
mnoství pracovních oken. V tìchto oknech pak programátor realizuje vekerou
vývojovou èinnost (píe a pøekládá zde zdrojové texty programù pro automaty, v oknech
sledovaèù pak mùe vyèítat hodnoty promìnných v automatech za plného bìhu). Kadé
okno je na svém obvodu vybaveno indikaèními prvky a ovládacími prvky pro ovládání
myí. Aby se tolik oken mohlo na plochu vejít, mají monost se pøekrývat. Okno pøedstavuje obecnì pouhý výøez z plochy zobrazovaných dat nebo psaného textu. V aktivním
oknì je mono rolovat horizontálním i vertikálním smìrem jak myí tak klávesnicí. Pøi
psaní textu roluje obsah v oknì automaticky. Aktivní okno (tedy to se kterým momentálnì programátor pracuje) je vdy jen jedno a je vdy úplnì nahoøe na ploe nad
vemi ostatními okny. Manipulaci s okny (zavírání, otvírání, pøemisování, zvìtování,
rolování v oknì atd.) je mono provádìt z klávesnice (kombinací funkèních kláves) i
myí. Vekeré akce pro manipulaci s okny lze rovnì vyvolat také z menu Okna (viz
dále). K oknu lze vyvolat té tzv. lokální nabídku, co je krátké menu funkcí a pøíkazù,
pouitelných v souvislosti s tímto oknem.

10
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uzavírací ikona

název souboru (vè. cesty)

zvìtovací ikona
svislý posuvník

lokální nabídka
editoru

è. øádku/sloupce

adresa/název/stav PLC

neuloený soubor

vodorovný posuvník

Aktivace okna (pøesunutí na vrch pracovní plochy)
Myí

Klikneme do okna (ukáeme tam myí a klepneme levým tlaèítkem myi)

Klávesnicí Stiskem kláves Alt-0 vyvoláme seznam oken a vybereme ze seznamu, nebo
stiskem kláves F6 resp. Shift-F6 mùeme cyklicky procházet okny dopøedu
nebo dozadu.

Pøemístìní okna
Myí

Uchopíme okno za horní litu (tedy nastavíme tam ukazatel myi, stiskneme a
dríme levé tlaèítko), pøetáhneme na ádané místo a pustíme (uvolníme
tlaèítko myi).

Klávesnicí Vybereme aktivní okno. Stiskneme klávesy Ctrl-F5, okno zmìní barvu, ipkami je dostaneme kam je tøeba a stiskneme Enter.

Zmìna rozmìru okna
Myí

Uchopíme okno za pravý dolní roh a zvìtíme / zmeníme jak je tøeba.

Klávesnicí Vybereme aktivní okno. Stiskneme klávesy Ctrl-F5, okno zmìní barvu,
souèasným stisknutím Shift + ipek nastavíme rozmìr a stiskneme Enter.

Roztaení okna na celou plochu
Myí

Klikneme myí na zvìtovací ikonu vpravo nahoøe, dalí kliknutí na ipku vrátí
okno do pùvodního rozmìru.

Klávesnicí Klávesou F5. Dalíme stiskem F5 vracíme okno do pùvodního rozmìru.

11

PESpro INTEGROVANÉ VÝVOJOVÉ PROSTŘEDÍ 02/2001

11

POPIS A OVLÁDÁNÍ PROSTŘEDÍ

Zavøení okna
Myí

Klikneme myí na uzavírací ikonu vlevo nahoøe.

Klávesnicí Stiskem kláves Ctrl-F3.

Pohyb v oknì
Myí

Vpravo dole a na pravém boku okna jsou posuvníky se ipkami na koncích.
Taením posuvníku rolujeme obsahem okna hrubì, tisknutím ipek jemnì.

Klávesnicí ipkami nebo klávesami PageUp/PageDown. Ctrl-PageUp resp. PageDown
pøecházejí na zaèátek resp. konec obsahu okna.

Vyvolání lokální nabídky
Myí

Ukáeme myí kamkoli do aktivního okna a stiskneme pravé tlaèítko myi.

Klávesnicí Kombinací kláves Ctrl-Enter.

3.6.

Ovládání dialogù

Vekerá nastavení a zmìny parametrù, promìnných apod. se provádìjí v tzv.
dialogových oknech. Jsou to v podstatì jakési formuláøe s irokou paletou moností pro
zadávání a editování informací. Kromì editaèních poloek obsahuje dialog alespoò jedno
výkonné tlaèítko, kterým se na závìr provede nìjaká akce (uloení informací, stornování
zmìn atd.). Existují i dialogová okna (informaèní), kde nelze nic editovat, pouze stisknout potvrzovací tlaèítko na zavøení dialogu. Tato okna slouí jen jako hláení pro uivatele.
Nìkteré dialogy mají vpravo vedle okénka pro vstup textu jetì malou ikonu
pamìti poloek (tvaru "ipka dolù") po jejím stisku se zobrazí pamì ji zadávaných
textù.
Pokud jsou v dialogovém oknì nìjaké seznamy, ze kterých je mono vybrat
poloku (napøíklad seznam souborù v dialogu pro otevøení souboru, nebo výe zmínìná
pamì poloek apod.), vìtinou mají u sebe posuvník, aby bylo mono seznamem rolovat (rolovat lze samozøejmì i z klávesnice pomocí ipek, nebo PageUp, PageDown).

Obsluha myí
Je jednoduchá. U pøepínaèù nebo zakrtávacích seznamù staèí pro zmìnu
stavu kliknout na pøíslunou ikonu. U editorù hodnot je tøeba kliknout do pøísluného
okénka a klávesnicí vypsat poadovaný text. U nìkterých editorù hodnot je vpravo jetì
ikona pro rozbalení seznamu. Po jejím stisknutí se rozbalí seznam s hodnotami pouitelnými pro daný editor. Po vyplnìní dialogu staèí stisknout nìkteré z funkèních tlaèítek.

Obsluha klávesnicí
Klávesou TAB se pohybujeme mezi jednotlivými objekty (pøepínaèe,
zakrtávací seznamy, editory hodnot, tlaèítka ...). Kromì TAB mùeme té pouít kombi-
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naci Alt-písmeno (nadpisy pøísluných objektù mají vdy zvýraznìné jedno písmeno,
kterým lze objekt vybrat). ipkami nahoru a dolù se lze pohybovat v rámci jednoho objektu (pøepínaèe a zakrtávací seznamy), poloku v zakrtávacím seznamu zakrtneme
klávesou SPACE (mezerník). Klávesou Enter stiskneme aktivní tlaèítko (je zvýraznìné) a
zároveò opustíme dialog, Aktivní tlaèítko zvolíme rovnì klávesou TAB nebo kombinací
Alt-písmeno. Nachází-li se kurzor v okénku u nìho je pamì poloek, stiskem ipky
dolù zobrazíme pamì poloek.

Ukázky nìkterých dialogù
Pøidávání promìnné do sledovaèe
pamì na poloky
editor
na vstup
textu

pøepínaè
dalí nabídka

uzavírací ikona

Nastavení parametrù prostøedí

pøepínaè
(lze aktivovat jen
jednu poloku)
zakrtávací
seznam
(lze aktivovat
kadou poloku)

Otevøení souboru
editor
na vstup
textu

pamì na poloky

funkèní
tlaèítka

seznam
poloek
posuvník na procházení seznamem
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Vytváøení programù pro automaty
K vytváøení nebo úpravì programu pro automaty (tzv. zdrojového textu)
slouí editor zdrojových textù. Blií popis okna editoru je v následující kapitole.
Soubor zdrojového textu je mono otevøít/uloit/kopírovat pomocí pøíkazù z
nabídky menu "Soubor".

3.7.

Práce s projekty

Pøi tvorbì více programù pro více automatù spojených napø. v síti, nebo pro
soubìnou práci na rùzných projektech, je uiteèné pouít tzv. "projekt". Ten lze opìt
otevøít/uloit/kopírovat pomocí pøíkazù z nabídky menu "Soubor". Projekt je speciální dialogové okno, obsahující seznam souborù k pøeloení. Výhodou projektu je, e pøi
pøekládání nebo zatahování programù do automatù porovnává aktuálnost jednotlivých
zdrojových textù a zpracovává vdy vechny poloky uvedené v seznamu. Kromì toho
vdy pøi uloení nebo uzavøení projektu a rovnì pøi ukonèení práce s prostøedím PESpro
se k aktuálnímu projektu uloí i nastavení prostøedí a vech oken na pracovní ploe,
vèetnì soupisù promìnných v oknech sledovaèù (viz dále).
Chceme-li se tedy vrátit k nìkterému ji existujícímu projektu, staèí tedy jen
otevøít pøísluný projekt. Celá pracovní plocha prostøedí (tzv. desktop) vèetnì vech
oken a soupisù promìnných ve sledovaèích se obnoví do podoby, ve které byl tento projekt naposledy oputìn.
Editace seznamu souborù projektu - viz kap. "POPIS NABÍDKY PØÍKAZÙ", sta
"Dialog Editace Projektu".

3.8.

Pøeloení a zataení programu do automatu

Pøed zataením programu do automatu je tøeba jej nejprve pøeloit (do tzv.
strojového kódu, srozumitelného pro procesor v PLC). Pøeklad provedeme buï vyvoláním lokální nabídky v textovém editoru se zdrojovým textem (viz dále), nebo vybereme z menu Bìh na horní litì poloku Pøeklad (pøeloí se vdy soubor v právì
vybraném oknì zdrojového textu). Po opravení vech pøípadných chyb nahláených
pøekladaèem je mono zvolit poloku Program - tím se spustí zataení programu do PLC
po sériové lince (tzv. "download").
POZN.:
Prostøedí pøed zataením programu automaticky kontroluje èasovou konzistenci souborù. Pokud byl zmìnìn zdrojový text a neprobìhl pøeklad, je volán nejprve
pøekladaè a pak se teprve provádí download.

3.9.

Zataení dvou programù do automatu

Do automatù s verzemi firmware, které tuto funkci podporují (napø. u miniautomatu PES-M66 ji nelze pouít vùbec), je mono zatáhnout dva programy za sebou.
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Toto umoòují automaty PES-K a MPC300 se speciálními verzemi firmware. Tím se
rozíøí prostor pro délku uivatelského programu ze standardních 30 kB na 60 kB.
Je jen tøeba v prostøedí PESpro oznaèit v projektu zdrojové soubory, které
budou spojeny a budou se zatahovat spoleènì do jednoho automatu.
Programy spolu sdílí vekeré datové prostory, tedy vechny registry
(I,O,D,W), vechny bity (X,Y,M,B) a celý zásobník. Je tedy tøeba dát pozor na to, aby nedolo ke kolizím. Prostøedí PESpro pøed zataením spojené dvojice programù kontroluje
definované symboly a pokud se pøekrývají rùzné definice z obou programù, vydá varování. Protoe závadnost takového pøekrytí mùe posoudit jedinì programátor, jsou
nalezené kolize vypsány a programátor musí rozhodnout, zda provést download.
Kontrolují se pouze symbolické názvy, a to takto:
Pokud je v obou programech stejnì umístìná promìnná se stejným symbolickým názvem, není to povaováno za chybu (jedná se patrnì o promìnnou, která je v
obou èástech programu pouívána stejným zpùsobem).
Pokud je v obou programech stejnì umístìná promìnná s rùzným symbolickým názvem, je to chyba (lze pøedpokládat, e se jedná o rùzné promìnné s rùznou
funkcí a tudí by mìla být kadá umístìna jinde).
Pøi tvorbì dvou spolupracujících programù pro automat je tedy tøeba si jednak uvìdomit èasovou následnost bìhu programù (programy jsou jakoby "pøilepené" za
sebou, pøièem hlavní soubor je jako první), jednak rozvrhnout rozdìlit celý komplex na
dvì samostatné èásti. Kadý program mùe toti vyuívat jen ty podprogramy, které jsou
v nìm definovány. Je-li tøeba pouít v obou programech stejný podprogram, je nutné jej
zkopírovat do obou souborù (to je dáno tím, e kadý soubor zdrojového textu je
pøekládán zvlá).
V automatu bìí hlavní programová smyèka tak, e nejprve je sputìn tzv.
hlavní soubor, pak vedlejí soubor a pak teprve probíhá ètení/zápis vstupù a výstupù.

Spojení programù pro spoleèné zataení
Aby bylo moné zatáhnout do PLC dva programy, je nutné v PESpro zaloit
projekt (spojení programù pro spoleèný download se definuje v oknì projektu). Nejprve
je tøeba vytvoøit oba programy (zdrojové texty) pro automat (resp. de-facto dvì samostatné poloviny celkového programu). Oba soubory se pøidají do projektu. V oknì editace
projektu se oba soubory oznaèí (mezerníkem na klávesnici, nebo dvojklikem myi) a
spojí se tlaèítkem "Spojit". Potom je jetì nutné oznaèit soubor který má být vdy
spoutìn jako prvý v poøadí a nastavit jej jako hlavní tlaèítkem "HlavniSoubor". To, který
soubor je první, je vidìt vlevo vedle soupisu v hranaté závorce èíslováním typu A,B... (viz
obrázek v odd. "Dialog Editace Projektu" v kap. "POPIS NABÍDKY PØÍKAZÙ".
Zadáním pøíkazu "Program" z kteréhokoliv ze spojených zdrojových textù se
provede korektní download obou souborù do automatu.
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4.

TYPY OKEN NA PRACOVNÍ PLOE

4.1.

Okno editoru zdrojového textu

Slouí k vlastnímu "psaní programu" pro automaty.
Otevírá se pøíkazy z menu Soubor na horní litì (pøíkaz "Otevøi soubor" - také
zkrácenì klávesou F3 nebo pøíkaz "Nový")
Vestavìný editor zdrojového textu umoòuje editaci souboru o maximální
délce 65535 znakù. Editor má standardní ovládání, kompatibilní s prostøedím pøekladaèù
firmy Borland. Editor je doplnìn dodateènými funkcemi pøístupnými pøes lokální nabídku
editoru a dále je vybaven vazbou na okno výpisu chyb a varování. Editor je schopen barevnì rozliovat zdrojový text podle syntaktických pravidel jazyka SIMPLE (viz popis
menu Volby/Prostøedí).
Vekeré blokové úpravy textu (pøesuny, kopírování a mazání blokù textu) se
provádìjí následujícím zpùsobem: Nejprve oznaèíme text buï myí (ukáeme myí na
zaèátek bloku, stiskneme levé tlaèítko a táhneme my) nebo klávesnicí (stiskem kláves
Shift+ipky). Potom pouijeme pro poadovanou akci buï menu Editace na horní litì
nebo rovnou pøíslunou kombinaci kláves :
Ctrl-Ins Kopíruj. Uloí blok do odkládacího editoru ("clipboard").
Shift-Ins Vlo. Vloí na aktuální pozici kurzoru blok z odkládacího editoru.
Shift-Del Vystøihni. Smae text a zároveò jej uloí do odkládacího editoru.
Ctrl-Del Sma. Nevratnì smae blok textu.

Lokální nabídka editoru
Lokální nabídka editoru se vyvolá pomocí klávesnice stiskem kombinace kláves Ctrl-Enter nebo pomocí stisku pravého tlaèítka myi za souèasnéhu umístìní kurzoru
myi na okno editoru. Nabídka obsahuje tyto volby:
Pøeklad sputìní pøekladu editovaného souboru
Bìh sputìní programu v automatu
Zastav zastavení programu v automatu
Restart restart automatu
Program naprogramování pøeloeného kódu do programové pamìti automatu
Vstupy-Výstupy otevøení okna Sledovaèe se vstupy a výstupy automatu
Dalí Skupiny otevøení okna Sledovaèe s výbìrem spec. funkèních promìnných
Sledovaè otevøení okna Sledovaèe
Zásobník otevøení okna Zásobníku
Pes Typ nastavení typu automatu napø. A4, A3 apod.
Pes Adresa nastavení adresy cílového automatu do nìho je urèen zdrojový text
Pes Jméno nastavení jména automatu (jen pro potøebu prostøedí)
Promìnná automaticky pøidá do aktivního sledovaèe symbol na pozici kurzoru
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Dále je editor zdrojového textu vybaven automatickým hledáním chybových
øádkù oznaèených pøekladaèem. Stiskem kláves Alt-F8 je posunut ukazatel chyb na dalí
chybový øádek. Pøedcházející chybový øádek je nalezen kombinací Alt-F7. Tyto funkce
pracují ovem pouze poté, kdy probìhl pøeklad.
Dalí související informace viz odstavec "Výpis chyb a varování".

Indikátor zmìny
Je v levém dolním rohu okna a pokud je zobrazen (hvìzdièka), znamená to,
e soubor otevøený v oknì jetì nebyl po provedení poslední zmìny uloen.

Indikátor adresy, jména a stavu automatu
Indikátor adresy, jména a stavu
automatu je umístìn v levém dolním rohu
kadého okna zdrojového textu a kadého
okna pro výpis zásobníku a hodnot
promìnných.
Výpis informací v indikátoru je proveden ve formálním tvaru :
[adresa:jméno:stav] , kde poloka adresa zobrazuje zvolenou adresu pøísluejícího
automatu na síti, poloka jméno zobrazuje zadané jméno automatu a poloka stav indikuje zda automat bìí (*), stojí (-) nebo nebyl na síti nalezen (nevypíe se ádný znak).
Pøíklad:
[05:KOTELNA (*)]
Uvedený pøíklad výpisu oznaèuje, e pøísluné okno zobrazuje informace,
promìnné, zásobník nebo zdrojový text pro automat umístìný na adrese 5. Automat má
jméno KOTELNA a v daném okamiku program aplikace v automatu bìí.
Adresa automatu
Prostøedí udruje vechny nastavené parametry v projektu. Z tohoto dùvodu
doporuèujeme pouívat direktivu NetAddr ve zdrojovém textu pro urèení adresy automatu (viz dále). Pokud není zadána, je uivatel k jejímu zadání pøed programováním vyzván,
pøíp. je moné adresu pøesmìrovat volbou Pes Adresa z lokální nabídky.
Jméno Automatu
Slouí pro snazí identifikaci automatu na síti. Vyèítá se z automatu, pokud
bylo programem SETPES nastaveno (viz dále). Lze jej pøepsat napø. z lokální nabídky
(Pes Jméno), avak nepøenáí se do automatu (tedy po opìtovném sputìní PESpro má
automat opìt pùvodní název).
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4.2.

Okno sledovaèe, "Dalí skupiny", "Vstupy-výstupy"

Sledovaè je uivatelsky definovatelné
zobrazení
promìnných
programu automatu. Okno lze otevøít
buï z hlavní nabídky na horní litì, nebo
pøes lokální nabídku okna zdrojového
textu.
Prostøedí umoòuje otevøít
pro sledování skupin speciálních funkèních promìnných a vstupù/výstupù automatu
jetì okna "Dalí Skupiny" a "Vstupy-výstupy". Tato okna jsou vak stejná jako obecný
sledovaè, s tím rozdílem, e se do okna jetì pøed jeho otevøením automaticky nadefinuje celá skupina poadovaných promìnných.
Editaèní a zobrazovací okno sledovaèe je vybaveno lokální nabídkou, která se
vyvolá stiskem kláves Ctrl-Enter nebo stiskem pravého tlaèítka myi pøi souèasném
umnístìní kurzoru myi nad plochu okna zobrazení sledovaèe.
Lokální nabídka okna sledovaèe se týká vdy právì zvýraznìného øádku s
promìnnou ve sledovaèi a obsahuje tyto pøíkazy:
Zmìò vyvolání dialogu zmìny hodnoty promìnné automatu
Pøidej vyvolání dialogu pro výbìr a pøidání dalí promìnné sledovaèe
Zru pøíkaz smae øádek s zruí vyèítání promìnné na pozici kurzoru
Hexadecimálnì nastavení zobrazování promìnné v hexadecimálním tvaru
Decimálnì nastavení zobrazení promìnné v dekadickém tvaru

Zadávání nových promìnných do oken sledovaèù
Provádí se vdy z
nìkterého aktivního okna typu
sledovaè buï pøímo stiskem
klávesy Insert anebo výbìrem
poloky "Pøidej" z lokální
nabídky sledovaèe.
Dialogové okno zadání promìnné je tvoøeno tìmito objekty:
Jméno Promìnné Øádkový editor na zadání jména promìnné s pamìtí poloek.
Dostupné Promìnné Stiskem ikony "Dostupné promìnné" (nebo Ctrl-Enter)
otevøeme seznam promìnných, pouitých v odpovídajícím
zdrojovém textu. Klávesou Enter poloku rovnou dosadíme
jako Jméno Promìnné.
Soustava Pøepínaè mezi dekadickou a hexadecimální soustavou.
Pøidej Tlaèítko potvrzení volby a pøidání do výpisu.
Zru Tlaèítko pro zruení akce.
Dostupné Promìnné
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Výpis dostupných promìnných je tvoøen seznamem jmen definovaných uivatelem ve zdrojovém textu. Seznam je tvoøen pro kadou adresu automatu z odpovídajícího zdrojového textu pøekladaèem a je tedy aktualizován a po pøekladu.
V pøípadì zmìn jmen promìnných ve zdrojovém textu mùe výpis obsahovat
neaktuální jména. Tato nekonzistentnost dat je odstranìna po následném úspìném
pøekladu zdrojového textu.

Pøímé vloení promìnné do sledovaèe
Novou promìnnou lze dokonce zadat pøímo z okna zdrojového textu buï
kombinací kláves Ctrl-F7 nebo pøes lokální nabídku - poloka Promìnná. Podmínkou je,
aby kurzor v textovém oknì zrovna ukazoval na název nìkteré promìnné. V tomto
pøípadì se vùbec nenabízí výe popsaný dialog a promìnná se zaloí do okna sledovaèe
souvisícího adresou se zdrojovým textem.

4.3.

Zmìna hodnot promìnných

Okna sledovaèù a zásobníku poskytují kromì vyèítání i monost okamité
zmìny hodnot promìnných (tedy zápis z prostøedí do promìnné v automatu). Vyvolat
dialog pro zmìnu promìnné (nebo poloky zásobníku) lze dvojím zpùsobem :
Myí
a) Dvakrát za sebou klikneme myí na poloku, kterou chceme zmìnit.
b) Vybereme poloku (jedním kliknutím) a pravým tlaèítkem myi vyvoláme
lokální nabídku. Tam pak vybereme poloku "Zmìò".
Klávesnicí a) ipkami vybereme poloku kterou chceme zmìnit a stiskneme Enter.
b) Na vybrané poloce stiskem Ctrl-Enter vyvoláme lokální nabídku a z ní
vybereme "Zmìò".

4.4.

Okno zásobníku

Zobrazuje oblast zásobníku vybraného automatu.
Lze jej otevøít buï z hlavní
nabídky na horní litì, nebo pøes lokální
nabídku okna zdrojového textu.
Editaèní a zobrazovací okno
zásobníku je vybaveno lokální nabídkou,
která se vyvolá stiskem kláves Ctrl-Enter
nebo stiskem pravého tlaèítka myi pøi
souèasném umnístìní kurzoru myi nad plochu okna zobrazení zásobníku.
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Nabídka obsahuje pøíkazy:
Zmìò vyvolání dialogu zmìny hodnoty zásobníku na pozici kurzoru
Hexadecimální nastavení zobrazování hodnot v hexadecimálním tvaru
Dekadická nastavení zobrazení hodnot v dekadickém tvaru
POZN.: V zásobníku nelze pøidávat ani mazat poloky, jako napø. v oknech sledovaèù.

4.5.

Pøiøazení adresy automatu oknùm sledovaèù

Pokud je okno zásobníku nebo sledovaèe otevøeno z lokální nabídky editoru
zdrojového textu, resp. je pøi jeho otevøení aktivní nìkteré okno editoru zdrojového textu,
pak se okno zásobníku váe k automatu jeho adresa je uvedena na oknì editoru zdrojového textu. Zmìníme-li následnì adresu pro toto "rodièovské" okno editoru zdrojového
textu, zmìní se i adresy vech oken zásobníkù a sledovaèù "zavolaných" z tohoto okna.
Pokud pøi otevírání sledovacích oken není ádné okno editoru zdrojového
textu právì aktivní (nebo tøeba nemá pøiøazenu adresu automatu), pak je pøi otevírání
okna uivatel nejprve vyzván, aby ze soupisu vybral kýený automat.

4.6.

Okno nápovìdy

Slouí jako struèný elektronický "on-line" manuál k vývojovému prostøedí.
Okno se otevøe buï kliknutím myi na poloku Nápovìda (dolní lita vlevo)
nebo stiskem klávesy F1. Nápovìda se otevøe v závislosti na právì aktivním oknì pokud
mono rovnou tam, kde je to tøeba. Kliknutím myí na zvýraznìné poloky lze v
nápovìdì pøecházet mezi jednotlivými oddíly (zpìt se vracíme stiskem kláves Alt-F1).
Pokud ovládáme prostøedí klávesnicí, nastavíme kurzor na zvýraznìnou poloku a stiskneme Enter. V pøípadì potøeby je mono najít na kadé stránce poloku "Soupis-index",
která vede na hlavní stránku nápovìdy se seznamem témat.

4.7.

Výpis chyb a varování

Okno výpisu chyb a varování je otevíráno v okamiku, kdy pøeklad zdrojového
textu(ù) skonèil neúspìnì z dùvodu chyb. V oknì se vypisují typy chyb z jednotlivých
pøekládaných zdrojových textù. Pohybem kurzoru v oknì jsou jednotlivé chyby
zvýrazòovány v pøísluném zdrojovém textu. Pomocí stisku klávesy "Mezera" nebo "Enter" je nalezen øádek s chybou na pozici kurzoru a souèasnì je odpovídající editor zdrojového textu aktivizován a jeho kurzor je postaven na chybový øádek. V pøípadì, e jsou
chyby ve vìtím poètu zdrojových textù odliuje se funkce klávesy "Mezera" od klávesy
"Enter". Klávesa mezery oznaèí v oknì Chyb chyby pøísluející zdrojovému textu jeho
chyba byla oznaèena. Pohyb kurzoru v oknì chyb zùstavá sice beze zmìny, ale vyhledávány jsou pouze chyby oznaèeného souboru.
Okno chyb uzavøeme klávesami Alt-F3 nebo pøíkazem Uzavøení. Okno se té
uzavøe automaticky po úspìném pøekladu zdrojových textù.
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5.

POPIS NABÍDKY PØÍKAZÙ (MENU)

Hlavní nabídku tvoøí pøíkazy pøíkazové lity na horním øádku obrazovky. Poloky menu aktivujeme buï kliknutím myí, nebo stiskem klávesy F10 a následným
výbìrem pomocí ipek a ENTER, anebo zkratkou - kombinací kláves. Litu hlavní
nabídky tvoøí pøíkazy:
= pøíkaz pro vyvolání nabídky podpùrných programù (zkrácené volání
provedeme stiskem Alt-"mezera")
Soubor nabídka "soubor" je tvoøena pøíkazy pro práci se soubory, projekty a
zahrnuje nìkteré pøíkazy systémového typu tj. napø. zmìna adresáøe,
volání pøíkazové øádky DOSu a ukonèení programu (zkrácené volání
nabídky provedeme stiskem kláves Alt-S)
Okna nabídka "okna" sdruuje soubor pøíkazù pro práci s jednotlivými
okny, umístìnými na pracovní ploe. Obsahuje pøíkazy pro pøeuspoøádání oken, pøíkazy volby aktivního okna a pøíkazy pro volbu jednoho ze dvou typù ("za sebou", "vedle sebe" ) automatického
rozmístìní oken na pracovní ploe. Zkrácené volání nabídky provedeme stiskem kláves Alt-O.
Editace nabídka "editace" sdruuje pøíkazy pro nejèastìji pouívané úkony v
textovém editoru zdrojového textu. Jedná se o pøíkazy práce s blokem textu, hledání a zámìny textových øetìzcù. Pro zkrácené volání
nabídky je vyhrazena kombinace kláves Alt-E.
Zobrazení v nabídce zobrazení jsou seskupeny pøíkazy pro otevøení oken výpisu
obsahù promìnných, vèetnì standardního uspoøádání promìnných a
uspoøádání specifických promìnných pro zadaný typ automatu. Pro
zkrácené volání nabídky je vyhrazena kombinace kláves Alt-Z.
Bìh nabídka "bìh" je svojí strukturou urèena k ovládání jednotlivých automatù dostupnými povely. Zkrácené volání provedeme pomocí kláves
Alt-B.
Volby nabídka "volby" obsahuje pøíkazy pro uivatelské nastavení prostøedí.
Pøíkazy se týkají napø. nastavení pøípon zpracovávaných souborù,
nastavení barevného zvýraznìní zdrojového textu, volby reimu obrazovky apod. Je zde rovnì funkce pro nastavení rychlosti vyèítání dat
ze sítì a funkce pro zobrazení stavu sítì a pøehledu automatù.
Zkrácené volání se v tomto pøípadì provede stiskem kláves Alt-V.

5.1.

Nabídka podpùrných funkcí

Sdruuje následující pøíkazy:
Tabulka znakù výpis kódù znakù ASCII tabulky vèetnì èíselného vyjádøení znaku v
soustavì dekadické a hexadecimální
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Kalkulátor
Videostop
Informace
O Programu

jednoduchý kalkulátor základních poèetních operací vybavený pøevody mezi èíselnými soustavami
implementace známé televizní hry ze stejnojmenného poøadu. Je
urèena pro chvíle naprostého vyèerpání programátora.
výpis základních informací o nastavení prostøedí a stavu komunikaèní linky
seznam autorù programu

Tabulka Znakù
Tabulka znakù ASCII kódù je urèena pro snadný pøevod znaku do èíselného
vyjádøení. V horní polovinì je vech 256 definovaných znakù ASCII tabulky. Pomocí kurzorových kláves je moné se pohybovat v tabulce. Na spodní litì je pak zobrazen vybraný znak a jeho èíselná reprezentace v dekadické a hexadecimální soustavì. ASCII
tabulku uzavøeme pøíkazem Uzavøení (Alt-F3), nebo kliknutím myí na uzavírací ikonu.

Kalkulátor
Slouí pro pohodlný výpoèet v rozsahu promìnných typu "word" tj. celých
èísel v rozmezí 0-65535. Kalkulátor se ovládá buï myí a nebo stiskem znakù na
klávesnici odpovídajících popisu tlaèítek.
Význam jednotlivých kláves kalkulátoru je následující:
S mazání výpoètu
^ zobrazení èísla na dipleji v tzv. dvojkovém doplòku
+- zmìna znaménka zobrazovaného èísla
% pøevod èísla do binární soustavy
. pøevod èísla do dekadické soustavy
H pøevod èísla do hexadecimální soustavy
M zbytek po celoèíselném dìlení
/ dìlení
* násobení
- odèítání
+ sèítání
= výpoèet zadané operace
0-9 tlaèítka pro zadávání èísel v dekadické
soustavì
A-F tlaèítka pro zadávání èísel v hexadecimální soustavì
Zobrazení výslekù je doplnìno za oddìlovací èarou informací o èíselné soustavì v ní je výsledek zobrazen (D=dekadická, H=hexadecimální, B=binární soustava).
Kalkulátor odstraníme pøíkazem Uzavøení (Alt-F3), nebo kliknutím na uzavírací ikonu.
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Videostop
Malé rozptýlení pro unaveného programátora.

5.2.

Nabídka Soubor

Nabídka Soubor obsahuje pøíkazy související s prací nad soubory, projekty a
obsahuje té pøíkaz pro ukonèení programu a pøíkaz pro "odskok" do operaèního
systému (zde se rozumí MS-DOS a jeho pøíkazový øádek). Pøíkazy nabídky jsou:
Nový Soubor
Otevøi Soubor
Ulo Soubor
Ulo Se Jménem

pøíkaz umoòuje otevøít nový soubor zadaného jména
pøíkaz pro otevøení ji existujícího souboru
pøíkaz provede uloení souboru z aktivního editoru
pøíkaz umoòující uloit obsah aktivního editoru do souboru se zvoleným jménem
Nový Projekt pøíkazem je moné zaloit nový soubor projektu, tj. speciální soubor,
v nìm se uschovává nastavení prostøedí, jména zdrojových textù
souvisejících s projektem a pomocí nìho se udruje aktuálnost editovaných souborù vùèi sputìným programùm v automatech
Otevøi Projekt pøíkazem je moné zavést nastavení zvoleného projektu do vývojového prostøedí
Ulo Projekt uloení nastavení projektu do definièního souboru projektu
Uzavøi Projekt pøíkazem je moné uzavøít projekt v aktuálnì rozpracované fázi pro
potøeby dalího zpracování v budoucnosti
Ulo Projekt jako uloení aktuálnì otevøeného projektu pod zvoleným jménem
Adresáø pøíkazem je vyvolán dialog umoòující zmìnu aktuálnì nastaveného
pracovního adresáøe
DOS povel pro volání slueb operaèního systému MSDOS - "odskok" do
pøíkazového øádku MSDOS.
Konec ukonèení práce s programem

Dialog Volby Souborù
Dialog volby souborù je sloen z øádkového editoru jména souboru, z objektu
výpisu souborù, informaèního okna a tlaèítek Otevøi a Zru. Toto dialogové okno bylo
navreno pro usnadnìní volby editovaného souboru èi projektu. Jméno souboru
mùeme zadat buï pøímo pomocí øádkového editoru nebo ho mùeme najít pomocí objektu výpisu souborù. V pøípadì, e jsme s výbìrem souboru spokojeni, stiskneme
klávesu Enter nebo tlaèítko Otevøi. V pøípadì, e chceme proceduru zadávání souboru
ukonèit ani by nae volba byla provedena, stiskneme klávesu Esc nebo tlaèítko Zru.
Volbu souboru provádíme vdy pomocí aktivního (vysvíceného objektu). Pøepínání aktivity objektu je moné provést kliknutím myi na zvolený objekt nebo stiskem klávesy TAB.
Dialog zadávání jména souboru je vybaven tzv. historií tj. soupisem jmen souborù zadaných v pøedchozích voláních. Soupis jmen souborù se vyvolá pøi aktivním øádkovém
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editoru jména souboru stiskem kurzorové klávesy pro pohyb dolù. V soupisu jmen je
moné listovat pomocí kurzorových kláves. V pøípadì, e na vybraném jménu souboru z
tohoto soupisu stiskneme klávesu Enter, bude jméno souboru dosazeno do øádkového
editoru dialogového okna. V pøípadì, e stiskneme klávesu Esc, dojde k uzavøení okna
historie a volba jména souboru není provedena.

Dialog Editace Projektu
Dialog editace projektu je
pøístupný pøi otevírání
nebo zakládání projektu.
Jinak je mono jej otevøít
z menu Volby polokou
Editace Projektu. Blií
informace k projektùm viz
kap. "Práce s projekty" a
"Zataení dvou programù
do automatu".
Dialog obsahuje výpis souborù tvoøících projekt a tlaèítka Ano, Zru, Pøidej, Vypus,
Spojit, Rozpojit, Hlavní soubor. Význam tlaèítek je následující:
Pøidej výbìr a pøidání dalího souboru do projektu (soubor musí existovat).
Jméno souboru se volí pomocí dialogu pro výbìr jmen souborù.
Vypus stiskem tlaèítka je z projektu vyputìn soubor na jeho jméno je
posvíceno kurzorem
Zru ukonèení editace projektu bez akceptování provedených zmìn
Ano zmìny v sestavì jmen souborù budou akceptovány
Spojit spojení dvojice vybraných souborù pro spoleèný download do automatu (výbìr souboru mezerníkem nebo dvojklikem myi)
Rozpojit rozpojení vybrané dvojice souborù
Hlavní soubor vybraný soubor ze spojené dvojice bude nastaven jako hlavní (tedy
jako první pro sputìní v hlavní smyèce programu)

Dialog Volba Pracovního Adresáøe
Dialog "Volba Pracovního Adresáøe" umoòuje zmìnit aktuální adresáø. Dialog
je vybaven øádkovým editorem pro Jméno adresáøe s jeho pomocí je moné cestu na
zvolený adresáø napsat. Tento editor spolupracuje s výpisem adresáøe, který je zpracován do formátu "stromu". Pomocí kurzorových kláves a klávesy Enter (pøípadnì myi)
je moné pohybem kurzoru zmìnit aktuální adresáø na nový. Volbu je moné buï potvrdit stiskem tlaèítka Ano, stiskem tlaèítka Zpìt nastavit pùvodní adresáø nebo stiskem
tlaèítka Zmìò zmìnit adresáø a pokraèovat ve výbìru. V pøípadì, e nechceme zmìnit
adresáø, uzavøeme dialog pomocí stisku klávesy Esc nebo pomocí myi klikneme-li na
uzavírací ikonu okna.
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5.3.

Nabídka Okna

V nabídce okna jsou k dispozici pøíkazy pro práci s aktuálnì otevøenými okny
výpisù a editorù na pracovní ploe prostøedí. Pøíkazy nabídky jsou:
Dalí pøíkazem se pøedá ovládání z klávesnice a myi oknu, které následuje
v øadì za právì aktivním oknem tj. zvolí se jako aktivní následující
okno (takto lze postupnì "listovat" po øadì vemi okny, která jsou
právì na pracovní ploe).
Pøedelé pøedání aktivity pøedelému oknu v øadì oknen výpisù a editorù
umístìných na pracovní ploe prostøedí (tedy opaèná funkce k funkci
"Dalí").
Zvìtení zvìtení aktivního okna na maximální a nebo zpìt na pùvodní
rozmìr, pokud to ovem charakter okna dovolí. Zvìtovat není
moné dialogová okna.
Uzavøení pøíkazem je moné odstranit okno z pracovní plochy prostøedí.
Rozmìr pøíkaz pro zmìnu aktivního stavu okna na stav, v nìm je moné editovat rozmìry a umístìní okna na pracovní ploe prostøedí (pouívá
se pro úpravu rozmìrù okna, zejména tehdy, nepracujeme-li s myí
ale pouze s klávesnicí).
Vedle Sebe umístìní oken na pracovní ploe tak, aby byl pokud mono vidìt celý
zobrazovaný obsah okna.
Za Sebou umístìní oken po ploe do formátu podobného lístkùm kartotéky.

5.4.

Nabídka Editace

Tyto pøíkazy jsou zcela vyhrazeny pro práci s editory textu. Není tedy moné
je pouít napø. pro okna výpisu promìnných a podobnì. Jsou k dispozici tyto pøíkazy:
Vra vrácení naposledy smazaného textu zpìt do editovaného souboru.
Vystøihni smazání oznaèeného bloku textu, pøièem se tento blok uloí do
odkládacího editoru
Kopíruj vloí kopii obsahu oznaèeného bloku textu do odkládacího editoru
Vlo vloení naposledy uloeného bloku textu z odkládacího editoru do
editoru aktivního okna.
Odkládací editor zobrazení obsahu odkládacího editoru na pracovní ploe prostøedí
Sma smazání oznaèeného bloku textu v editoru.
Najdi pøíkazem se vyvolá nastavení funkce pro hledání zadaného øetìzce v
editovaném souboru aktivního editovacího okna.
Zamìò pøíkazem se vyvolá nastavení funkce pro nahrazení zadaného øetìzce
v editovaném souboru aktivního editovacího okna.
Znovu Najdi pøíkazem se spustí funkce hledání øetìzce ovem s tím, e je vynecháno nastavování podmínek hledání øetìzce a tudí jsou po uity
naposledy zadané symboly a jména.
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5.5.

Nabídka Zobrazení

Pomocí pøíkazù nabídky zobrazení se provádí umístìní oken pro zobrazování
promìnných a zásobníku na pracovní plochu prostøedí. Jsou dostupné tyto pøíkazy:
Sledovaè vyvolání okna urèeného pro uivatelské uspoøádání výpisu
promìnných. Pomocí funkcí tohoto okna je moné obsah
promìnných mìnit.
Zásobník umístìní okna s obsahem zásobníku zvoleného automatu na pracovní plochu prostøedí
Dalí Skupiny umístìní okna výpisu promìnných automatu jeho základní obsah je
prefabrikován pomocí definice skupin v definièním souboru daného
typu automatu (soubory typu *.DEF v domovském adresáøi prostøedí).
Vstupy-Výstupy zobrazení obsahu skupiny vstupù a výstupù zvoleného automatu.
Poèet vstupù a výstupù je definován jako jedna skupina v souborech
typu *.def v domovském adresáøi prostøedí

5.6.

Nabídka Bìh

V této nabídce jsou umístìny povely pro volání pøekladaèe a "loaderu" pøeloených souborù, dále povely pøímo ovládající chod programu v pøipojeném automatu.
Dostupné pøíkazy nabídky:
Pøeklad spustí pøeklad zdrojového textu v právì aktivním oknì editoru pøekladaèem jazyka SIMPLE.
Pøelo Projekt vyvolá pøeklad vech souborù definovaných pomocí projektu u nich
dolo k nekonzistenci zdrojového textu a pøeloeného programu
(pokud je zdrojový text "mladí" ne pøeloený program).
Bìh spustí program v zadaném automatu.
Zastav zastaví vykonávání programu v zadaném automatu.
Restart nastaví automat do poèáteèního stavu (vèetnì nastavení bitu RESET)
a znovu-sputìní instalovaného programu v automatu.
Program zatáhne pøeloený program do automatu resp. nejprve pøeloí pokud
byl zdrojový text zmìnìn (zatahuje se vdy program z právì aktivního
okna editoru).
Nástroje podmenu s nabídkou dalích podpùrných programù a nástrojù které
mohou být spoutìny pod integrovaným prostøedím.

Nástroje
Velmi uiteèná funkce, která poskytuje pøímo do prostøedí PESpro nabídku
dalích podpùrných programù. Prakticky vechny programy, dodávané k systému PES,
mohou být zaèlenìny jako nástroje (pokud jsou pøísluné *.EXE soubory nainstalovány
do domovského adresáøe PESpro, jsou programy do tohoto menu automaticky
zaèlenìny. Vechny nástroje jsou samostatné programy a lze je samozøejmì spoutìt i
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samostatnì bez prostøedí PESpro. Výhoda spoutìní prostøednictvím volby nástroje je v
tom, e PESpro pøísluný program u volá s nastavenými parametry (pøedá správné
èíslo COM-portu, nastaví správnou volbu èeské diakritiky a pøípadnì i pøedá název souboru nebo projektu). Volaný nástroj má potom díky tìmto automatickým asociacím u
otevøeny pøesnì ty soubory, které jsou potøeba.

5.7.

Nabídka Volby

V nabídce volby jsou umístìny pøíkazy pomocí nich je moné nastavit
základní parametry prostøedí. Je moné pouít pøíkazy:
Prostøedí dialogové okno pro nastavení základních vlastností prostøedí, editoru
a velikosti (rozliení) obrazovky.
Barvy okno pro nastavení barev jednotlivých objektù.
Editace Projektu dialogové okno projektu - viz obr. výe a sta "Práce s projekty".
Rychlost Vyèítání vyvolání dialogového okna pro nastavení frekvence vyèítání dat z
automatù ètecím a editovacím procesem promìnných v prostøedí.
Stav Sítì pøíkazem je vyvolána dialogové okno se základními informacemi o
stavu sítì, typech pouitých automatù atd.
Nápovìda Index vyvolá obsah integrované nápovìdy k prostøedí.

Prostøedí
Pomocí dialogu pro Nastavení Prostøedí provádíme uivatelskou konfiguraci
základních parametrù zobrazování a chování prostøedí. Jsou k dispozici tato nastavení a
volby:
Rozmìr Obrazovky
Volba umoòuje nastavit rozliení obrazovky buï na 25 nebo 50 øádek.
Automatické Uloení
Je moné nastavit automatické uloení zdrojových textù a pracovní plochy pøi
ukonèení programu. V pøípadì, e volby nejsou zapnuty, pak bude uivatel vyzván k
potvrzení nebo odmítnutí uloení.
Textový editor
Auto Odsazení je volba která zpùsobí automatické zarovnávání (odsazení
zleva) nových textových øádkù (po stisknutí Enter) podle øádkù pøedchozích.
Pøepisování - vypne automatické odsouvání textu bìhem vkládání nového.
Barevné zvýraznìní
Zapíná tzv. "Syntax Highlight" funkci. V oknech textových editorù budou po
zvolení této funkce barevnì rozliovány èásti textu s rùzným významem podle syntaxe
jazyka SIMPLE (je moné odliit klíèová slova, direktivy, komentáøe atd.). Doporuèujeme
tuto funkci nastavit, nebo významnou mìrou zpøehlední psaný text. Barvy jednotlivých
syntaxních skupin je mono nastavit v menu Volby/Barvy (viz dále).
Extenze souborù
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Umoòuje nastavit implicitní pøípony souborù zdrojových textù a souborù
pøeloeného kódu (soubor aplikace) pro zataení do automatù. Pøíponu DNL u souborù
aplikací doporuèujeme nemìnit !

Nastavení Barev
Dialogové okno Nastavení Barev je urèeno pro uivatelskou volbu barevného
podání pouívaných programových objektù. Je moné nastavit napø. barvu pracovní
plochy, barvy rámeèkù oken atd. Ovládání okna pro nastavení barev se provádí pomocí
výpisù Skupina a Poloka. Obsah výpisu Poloka se mìní podle aktuální volby ve výpisu
Skupina. Zvolíme-li objekt ve Skupinì a pøíslunou Poloku, jsou nastaveny selektory
barev pro popøedí a pozadí podle aktuální volby a souèasnì je zobrazen ukázkový text
pod selektorem pozadí. Selektor pozadí té umoòuje nastavit blikání textu. Poslední volbou, kterou umoòuje dialog barev nastavit je znak zobrazovaný jako podklad pracovní
plochy. Znak vybereme pomocí aktivního selektoru Vzorek podkladu tak, e stiskneme
kurzorovou ipku dolù. Tím se otevøe okno s výpisem ASCII znakù. Kurzorem vybereme
znak a stiskneme klávesu Enter. Vybraný znak je po uzavøení tabulky znakù zobrazen selektorem. V pøípadì, e nové nastavení barev nechceme akceptovat uzavøeme dialog
Nastavení barev stiskem klávesy Esc nebo stiskem tlaèítka Zru.

Rychlost Vyèítání
Nastavením parametru rycholsti vyèítání volíme zatíení komunikaèní linky
procesem vyèítání hodnot promìnných z jednotlivých automatù. Èím je zatíení linky
vìtí tím pomaleji probíhá komunikace mezi jednotlivými automaty na lince pøi
souèasném zvýení rychlosti obnovy dat na obrazovce poèítaèe. Zatíení linky je moné
volit v rozsahu 10%-90%. Volba se provádí buï v grafickém reimu pomocí vodorovné
rolovací lity nebo èíselnì pomocí øádkového editoru. Nastavení ukonèíme potvrzením
volby pomocí stisku tlaèítka Zmìò. Poadujeme-li ponechat pùvodní nastavení provedeme ukonèení editace pomocí tlaèítka Zru nebo stiskem klávesy Esc.

Stav Sítì
Dialog zobrazení stavu sítì se pouívá pro zobrazení detailních informací o
stavu jednotlivých automatù na komunikaèní lince. Prohlíení stavu sítì ukonèíme stiskem tlaèítka Ano nebo Ne. Dialogové okno je dále vybaveno výpisem nalezených automatù v síti. V pøípadì, e byl automat nalezen, je vypsáno jméno instalované aplikace
pokud bylo pøi instalaci zadáno. Dialog Stav Sítì je pouíván i pøi zadávání adresy automatu pro okna výpisu ppromìnných. V tomto pøípadì je adresa automatu akceptována
pouze pøi ukonèení dialogového okna stiskem tlaèítka Ano.
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6.

SETPES - NASTAVOVÁNÍ AUTOMATÙ

V hlavním adresáøi se po instalaci nalézá jetì dùleitý program SETPES.EXE.
Slouí k nastavování parametrù automatù a zejména k pøípravì automatù pro síový provoz.
Nìkteré funkce pro zápis dùleitých parametrù do konfiguraèní pamìti EEPROM v automatech PES jsou realizovány separátním programem SETPES a nejsou
podporovány (prozatím) pøímo v prostøedí PESpro. Jedná se o tyto funkce :
Pøiøazení síové adresy (0 .... 31)
Nastavení komunikaèní rychlosti (2400, 9600, 19200 nebo 57600 Bd)
Pojmenování automatu jménem (max. 8 znakù)
Nastavení reálného èasu v automatu podle systémového èasu v PC.
Výpis informací o automatu
Pokud neprovozujeme automaty v síti, zpravidla SETPES nepotøebujeme (a
na nastavení systémového èasu, nebo jména automatu pro jeho snazí identifikaci).

Nastavení adresy
U automatu provozovaného samostatnì je lhostejné, jakou bude mít adresu.
Pokud plánujeme spojení automatù do sítì, musíme nejprve nastavit kadému automatu
separátní adresu (od 0 do 30).

Volba komunikaèní rychlosti
Musí být u vech automatù v síti stejná a lze si vybrat z hodnot 2400 Bd,
9600 Bd, 19200 Bd a 57600 Bd. Pokud celková délka kabeláe nepøesahuje asi 50
metrù, lze provozovat sí na rychlosti 57600 Bd, pøi délkách do 500 metrù doporuèujeme
pouití rychlosti 19200 Bd, pøi silném ruení nebo vìtích délkách kabeláe je vhodné
pouít 9600 Bd nebo 2400 Bd.
Samozøejmì na komunikaèní rychlosti pøímo závisí datová propustnost sítì a
s tím související napø. odezvy automatù na zmìny sdílených síových promìnných. S
nastavenou komunikaèní rychlostí automatù rovnì souvisí i rychlost obnovování informací v oknech výpisu promìnných v prostøedí PESpro.
Doporuèení
Je nanejvý vhodné si ji bìhem nastavování adres do automatù poznaèit
viditelnì na automaty nastavené adresy - pøedejde se tak pozdìjím zmatkùm pøi zapojování a ladìní. Rovnì je uiteèné nastavit programem SETPES kadému automatu v síti
nìjaké pøíznaèné jméno.
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6.1.

Parametry programu SETPES

Program SETPES vyaduje pøipojení jen jediné stanice na lince. To lze
provést napø. tak, e postupnì pøipojujeme jeden automat po druhém a provádíme nastavení, anebo zapojíme kompletnì celou sí vèetnì instalace vech automatù a nastavování provádíme s postupným zapínáním a vypínáním jednotlivých automatù.
Nastavování vech parametrù se provadí pomocí direktiv na pøíkazovém
øádku DOS napsaných za názvem programu. Parametry zaèínají vdy lomítkem a jsou
oddìleny mezerami. Jediný parametr, který je vdy nutné zadat je èíslo COM portu, kde
je pøipojen pøevodník PES-CA1 k automatu PES. Ostatní parametry pøidáváme podle
potøeby, podle toho co vechno je tøeba na automatu nastavit.
Program se spoutí z pøíkazové øádky napøíklad takto:
SETPES /COMx /ADDRx /BAUDx /TIME
/?
/COMx
/ADDRx
/BAUDx
/TIME
/NAME_xx

vypíe na obrazovku struènou nápovìdu k parametrùm
udává èíslo portu, na kterém je pøipojen automat
(mùe být /COM1 a /COM4) - musí být vdy uveden !!
pøiøazuje automatu síovou adresu - povolené hodnoty 0..30
nastavuje baudovou rychlost (musí být u vech automatù shodná)
povolené hodnoty 2400, 9600, 19200 a 57600
pøenese aktuální hodnotu reálného èasu z PC do automatu
nastaví automatu jméno xx (maximálnì 8 znakù)

Pøíklady:
SETPES /COM2 /ADDR15 /BAUD19200 /TIME
(automat na COM2, nastavíme mu adresu 15, rychlost 19200 a nastavíme reálný èas)
SETPES /COM3 /ADDR0 /NAME_KOTELNA
(automat na COM3, nastavíme mu adresu 0 a pojmenujeme ho "KOTELNA")
POZN.:
Nastavení reálného èasu zkopíruje stav reálného èasu v pøipojeném poèítaèi
do automatu.
Den v týdnu se nastaví tímto zpùsobem: Ne=1, Po=2, Út=3, St=4, Èt=5, Pá=6, So=7.
Naastavení reálného èasu lze samozøejmì provést i jinýmy zpùsoby pøímým
zápisem do registrù reálného èasu (z okna sledovaèe prostøedí PESpro, prostøednictvím
vizualizaèního programu PESviz, programem v automatu, nebo vlastním softwarem na
PC vyuívajícím knihovny PESlib nebo rozhraní PESdde).
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7.

SIMPLE 2 - POPIS PROGRAMOVÁNÍ

Programovací jazyk SIMPLE slouí k vyjádøení jednoduchých øídících algoritmù v prùmyslových automatech systému PES.
Program je provádìn od zaèátku do pøíkazu "END", odkud se bìh programu
vrací zpìt na zaèátek. Program tedy neustále probíhá v jediné smyèce kolem dokola a
neumoòuje ádné skoky, pouze volání podprogramù. Tato vlastnost znemoòuje vznik
fatálních chyb, pøedevím "bloudìní" programu a "zacyklení" v nekoneèné smyèce.
Pouívání podprogramù dovolí zpøehlednit strukturu programu a zefektivnit vlastní bìh
programu v automatu.

7.1.

Syntaxe zápisù

SIMPLE je øádkový pøekladaè, tedy kadá instrukce i se souvisejícími parametry musí být zapsána na právì jednom textovém øádku a mùe být doplnìna komentáøi za støedníkem. Je moný i zápis nìkolika instrukcí na øádek - viz dále. Pøekladaè
jazyka SIMPLE nerozliuje velká a malá písmena. Vícenásobné mezery v zápise nejsou
na závadu.

Komentáøe
Vekerý text, který je na øádku za støedníkem, je povaován za komentáø a pøi
pøekladu se neuplatní. Obdobnì je pøi pøekladu ignorován i vekerý text za pøíkazem
END. Toho lze vyuít napøíklad k zápisu globálních komentáøù k celému programu.

7.2.

Symbolické názvy

Kadému textovému øetìzci lze pøiøadit symbolický název, který je pøi pøekladu nahrazován pùvodním øetìzcem. Toho lze pouít pøedevím k pøiøazování symbolických názvù promìnných. Jako symbolický název lze pouít textový øetìzec obsahující
písmena a èíslice a zaèínající vdy písmenem. Symbolický název nesmí obsahovat mezeru, ani znaky aritmetických a logických operátorù. Pøiøazení symbolické promìnné
mùe být deklarováno kdekoliv ve zdrojovém textu s tím, e se uplatòuje od následujícího øádku. Pøiøazení jednoho symbolického názvu musí být právì na jednom textovém øádku. Originální øetìzec se napíe na zaèátek øádku, dále následuje operátor
pøiøazení "#" a za ním symbolický název. Originální øetìzec nesmí obsahovat ádné jiné
symbolické názvy, aby nemohlo dojít k rekurzivnímu pøiøazení.
; DEFINICE SYMBOLU :
Y3 # Motor2
; definice symbolického názvu pro výstup Y3
(I2>150) # Pretlak_Kotle1
; zde je celý logický výraz (I2>150) definován jako symbol
; POUZIVANI SYMBOLU V PROGRAMU :
IF Pretlak_Kotle1 THEN Motor2' ; Pøi pøetlaku kotle 1 vypni motor 2
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Pøíklad jednoduchého programu v jazyce SIMPLE
; Pøíklad výstupu na árovku, kde tøemi tlaèítky volíme tøi stavy:
; Zhasnuto, Rozsvíceno, Blikání s periodou 1 sekunda
; DEFINICE SYMBOLICKÝCH NÁZVÙ
Y1 # ZAROVKA
; výstup Y1
X0 # ZAPNI
; vstup X0 - tlaèítko
X1 # VYPNI
; vstup X1 - tlaèítko
X2 # BLIKEJ
; vstup X2 - tlaèítko
D1 # STAV
; vnitøní promìnná - má napø. tyto stavy :
; 0..nesvítí, 1..svítí, 2..bliká
subroutine Blikani
; PODPROGRAM
if T1 > 50 then ZAROVKA
; je-li T1>50 (tj. 500 ms) zapni árovku
if T1 > 100 then T1=0
; je-li T1>100 (tj. 1sec.) vrací se T1 na nulu
return
; HLAVNÍ PROGRAMOVÁ SMYÈKA
if RESET then T1=0 : TEN1 : STAV=0
; úvodní inicializace po resetu automatu
; spustit èasovaè T1, nastavit STAV na "vypni"
if ZAPNI then STAV=1
; nastavení stavu od jednotlivých vstupù
if BLIKEJ then STAV=2
if VYPNI then STAV=0
; tlaèítko "VYPNI" zpracujeme jako poslední (je-li více
; tlaèítek stisknuto, pak má "VYPNI" poslední slovo)
ZAROVKA'
; vypnutí výstupu
; výstup mùeme bez obav nejprve vypnout a na
; dalích øádcích tøeba zapnout, vstupy a výstupy
; se fyzicky pøepisují a na konci smyèky (END)
if STAV=1 then ZAROVKA
; zapnutí výstupu
if STAV=2 then Blikani
; pokud je STAV=2, zavolá se podprogram
RESET'
; vynulovat RESET,
; aby se u neprovádìly inicializace na zaèátku
END
; KONEC SMYÈKY

Program zaèíná instrukcemi v sekci HLAVNÍ PROGRAMOVÁ SMYÈKA (v sekci DEFINICE.. ádné výkonné instrukce nejsou a podprogramy jsou vydìleny z hlavní smyèky
klíèovými slovy "subroutine" a "return"). Testování bitu RESET slouí k provedení
úvodních inicializací po zapnutí automatu. V naem pøípadì spoutíme èasovaè T1 v
základním nastavení (tedy dopøedu a s krokem 10 ms) a nastavíme stavovou
promìnnou STAV do definovaného stavu. Na konci smyèky se bit RESET nuluje, take
øádek s inicializacemi se provede jen jednou, po zapnutí automatu. Dalí èinností je otestování vstupù a pøíp. pøestavení promìnné STAV. Poté vypneme výstup ZAROVKA a
následnì ho rùznými logickými podmínkami mùeme zapnout. Tento postup nezpùsobí
na výstupu ádné ruivé jevy, protoe pøepis promìnné Y3 na fyzický elektrický výstup
automatu se provádí a na konci smyèky (rozhodující je tedy hodnota Y3 v bodì END).
Pokud je STAV=0, zùstane výstup vypnutý. Pokud je STAV=1, výstup se zapne. Pro
STAV=2 se volá podprogram pro blikání. Ten prvních 500ms (50 krokù) nedìlá nic,
druhých 500ms zapíná výstup a pak vrátí T1 opìt na nulu.
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7.3.

Promìnné

SIMPLE pracuje s 320 binárními promìnnými. Z toho 64 promìnných reprezentuje jednotlivé bity vstupù/výstupù, 32 vstupních a 32 výstupních. Zbylých 256
binárních promìnných reprezentuje "vnitøní relé", z nich je 128 obecnì pouitelných a
128 je rezervováno pro speciální funkce. Dále interpretr pracuje s 256 promìnnými typu
WORD (16-bitové celoèíselné promìnné). Z nich 32 reprezentuje analogové vstupy, 32
analogové výstupy, 64 je obecnì pouitelných a 127 zbývá pro registry se speciálními
funkcemi.
Obsahy promìnných reprezentující vstupní úrovnì jsou z fyzických vstupù
vzorkovány vdy na zaèátku celého programového cyklu a ve stejném bodì jsou i obsahy
promìnných reprezentujících výstupní úrovnì pøepisovány na fyzické výstupy.
Horní polovina uivatelských promìnných (tedy horních 64 vnitøních relé M64..M127 a horních 32 obecných promìnných - D32..D63) je sdílená mezi automaty
ve spoleèné síti. Pokud pouíváte automat samostatnì, lze bez omezení pouívat
vechny promìnné M i D, pokud pouíváte automaty v síti, doporuèujeme peèlivì prostudovat kapitolu "Funkce síové vrstvy".
Seznam dostupných promìnných
Název
promìnné

Popis

Poèet

Typ

Rozsah
hodnot

X0 .... X31

Èíslicové vstupy

32

bit

0/1

Y0 .... Y31

Èíslicové výstupy

32

bit

0/1

M0 .. M127

Bity -tzv.vnitøní relé (M63-M127 síové)

128

bit

0/1

B0 .. B127

Speciální fukèní bity

128

bit

0/1

I0 .... I31

Analogové vstupy

32

word

0..65535

O0 .... O31

Analogové výstupy

32

word

0..65535

D0 .... D63

Obecné promìnné (D32-D63 síové)

64

word

0..65535

W0 .. W127

Speciální funkèní registry

128

word

0..65535

7.4.

Instrukèní soubor
V jazyce SIMPLE existují následující pøíkazy:
výrazový pøíkaz
podmínìný pøíkaz
pøíkaz END
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Výrazový pøíkaz
Mùe být buï nastavení, nulování nebo invertování binární promìnné a pøiøazení do binární promìnné nebo promìnné typu WORD.
Pøíkaz pro nastavení binární promìnné je prostý zápis jména této promìnné,
je-li za toto jméno pøipojen apostrof ( '), jedná se o pøíkaz nulování binární promìnné.
Lze samozøejmì i pøiøadit hodnotu operátorem ( =). Invertování binární promìnné se
provádí operátorem (!). Operandem tìchto instrukcí mùe být jakákoliv binární
promìnná kromì binárních vstupù (X).
Y1
Y1=1
M12'
M12=0
!Y3
Y3=Y3'

; dva zpùsoby nastavení výstupu Y1
; dva zpùsoby nulování vnitøního relé M12
;dva zpùsoby inverze výstupu Y3

Pøiøazení do promìnné se provádí pomocí operátoru "=". Pøiøazení není
moné provést do binárního ani analogového vstupu, tedy promìnné typu X a I. Pøiøadit
lze konstantu, promìnnou stejného typu a aritmetický resp. booleovský výraz sloený z
uvedených operandù. Aritmetický výraz mùe být sloený a mùe pouívat tyto operátory:
+
sèítání
odèítání
*
celoèíselné násobení
/
celoèíselné dìlení
O3 = (I1+I2)/2
D21=D21+1

;na analog.výstup O3 pøiøadí aritmetický prùmìr hodnot I1 a I2.
;inkrementuje obsah promìnné D21

Booleovský výraz mùe být sloený a mùe pouívat tyto operátory:
and
logický souèin
or
logický souèet
'
negace
Y3 = (X1 or X2)'and M2

Výrazový pøíkaz nesmí být delí ne 256 znakù. Na jednom øádku mùe být
více výrazových pøíkazù oddìlených oddìlovaèem ":".
Y2': M3 : O1=D22+I3/4 : M5':Y5=X0 and X1

UPOZORNÌNÍ
Celý instrukèní øádek mùe obsahovat maximálnì 256 znakù vèetnì rozvinutí
vech symbolù pouitých na øádku.
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Podmínìný pøíkaz
Slouí k podmínìnému provádìní pøíkazù. Zápis podmínìného pøíkazu povinnì obsahuje klíèová slova "IF" a "THEN". Klíèové slovo IF musí být umístìno jako první
na textovém øádku, za ním následuje výraz podmínky. Podmínka je ukonèena slovem
THEN, které zároveò uvozuje vlastní pøíkaz. Tento pøíkaz je provádìn pouze tehdy, je-li
podmínka splnìna.
IF I2>100 THEN Y0'

;je-li hodnota na analogovém vstupu I2
;vìtí ne 100, nuluje se výstup Y0.

V podmínkové èásti mùe být sloená logická funkce elementárních binárních
relací. Jako tyto elementární podmínky mohou být pouity pøímo obsahy binárních
promìnných (X,Y,M,B) nebo aritmetická porovnání promìnné typu WORD s jinou
promìnnou stejného typu, èi s konstantou.
IF ((I1=1500) or ( D4>=I2)) and X0' THEN Y3

Jako operátory logických funkcí jsou pøípustné "or", "and ", "xor" a operátor
negace " '". Jako operátory aritmetického porovnání jsou pøípustné "=", "<>", "<=", ">=".
Pøi vyhodnocení aritmetických porovnání je mono vyuít i libovolných aritmetických
výrazù.
IF I3 > (O5/2 + 100) THEN O5 = O5 + 1

V pøíkazové èásti je moný stejnì jako u výrazového pøíkazu zápis nìkolika
výkonných pøíkazù oddìlených oddìlovaèem ":". V pøípadì, e je podmínka splnìna,
provedou se vechny tyto pøíkazy. Celý zápis instrukce musí být na jednom textovém
øádku.
IF Y3 THEN Y1': D2 = 2 * I3 + I1 : O1 = O1 + 1

Pøíkaz END
Konec programu. Vrací bìh programové smyèky na zaèátek.

7.5.

Textové øetìzce

Pouívání textových øetìzcù v programu je vyhrazeno pouze pro výstup textu
na displej automatu a pøiøazování textu je umonìno pouze do speciální funkèní
promìnné DISPLAY (viz dále). Nelze s nimi provádìt ádné jiné operace. Textové øetìzce
se definují jako text uzavøený v uvozovkách a je moné je pouívat pouze jako konstantu
(lze je tedy i definovat pod symbolickými názvy).
Ukázky moných zpùsobù pouití textových øetìzcù :
"Dobry den " # TEXT1
DISPLAY=TEXT1
DISPLAY="Vitame Vas"

35
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7.6.

Podprogramy

Jazyk SIMPLE umoòuje vytváøení podprogramù a jejich volání z výrazového
nebo podmínkového pøíkazu. Podprogramy jsou volány bez pøedávání formálních parametrù.
PID_REG
IF I0>123 THEN PRUMER

; Volání podprogramu PID_REG
; Podmínkové volání podprogramu PRUMER

Definice podprogramu musí ve zdrojovém textu vdy pøedcházet jeho volání.
Poèet moných vnoøení podprogramù je omezen na 5. Definice podprogramu je uvozena
klíèovým slovem SUBROUTINE a názvem podprogramu. Tìlo definice podprogrmu je
ukonèeno klíèovým slovem RETURN.
SUBROUTINE PRUMER
O1 = (I0 + I1)/2
RETURN

7.7.

Konfiguraèní direktiva NetAddr

Nastavuje adresu stanice v síti. Mùe být v rozsahu 0 ... 30. U ádných automatù v jedné síti se nesmí vyskytovat shodné adresy. Automatù v síti tedy mùe být
max. 31 !
NetAddr(20)

; tento automat bude mít adresu 20

Tento parametr se pøedává do výsledného pøeloeného souboru *.DNL a
slouí jako informace pro následný pøenos programu do automatu (prostøednictvím
funkce "Program"). Je nanejvý uiteèné tuto direktivu pouívat, nebo prostøedí pøi programování automatu ji nastaví adresu automaticky a není ji tedy nutno pøi kadém programování zadávat.

7.8.

Omezení pøekladaèe
SIMPLE V2.10 má následující omezení :
Maximální velikost výstupního pøeloeného kódu
Maximální poèet vnoøených úrovní podprogramù
Maximální poèet podprogramù
Maximální poèet pouitých textových øetìzcù
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8.

SPECIÁLNÍ FUNKCE A REGISTRY

Kromì bìných prostøedkù pro práci se vstupy, výstupy a vnitøními
promìnnými má SIMPLE jetì tzv. speciální funkce. Jsou to vnitøní èasovaèe, reálný èas
,informace o rychlosti systému ....
Pro realizaci speciálních funkcí se vyuívají nìkteré bity ze sady B0...B127 a
nìkteré registry ze sady W0...W127. Vechny promìnné, které mají speciální funkce,
mají napevno pøiøazeny symbolické názvy. Doporuèujeme vude v programu pouívat
tyto symboly - klesá potom monost omylù.
I kdy vìtina bitù B a registrù W je zatím neobsazena, není vhodné je v programu vyuívat jako obecné promìnné (z dùvodù kompatibility s dalími verzemi pøekladaèe SIMPLE do budoucna).

8.1.

RESET

Je speciální funkèní bit, který je automaticky nastaven vdy po zapnutí automatu a té vdy po sputìní programu. Tento bit lze vyuít v programu na poèáteèní inicializace a pak jej vynulovat, nebo se mùe pouít i jinak, je vak tøeba poèítat s tím, e
po kadém restartu automatu se tento bit nastaví.

8.2.

Rychlost systému

Pøi bìhu programu v automatu je prùbìnì aktualizována promìnná SPEED,
ve které je uveden poèet prùchodù celým programem (tedy de-facto poèet obrátek
hlavní smyèky) za sekundu. V aplikacích nároèných na rychlost odezvy lze napø. tento
registr testovat a kontrolovat, zda se regulaèní program nedostává do èasového skluzu.

8.3.

Èasovaèe

Èasovaèe jsou reprezentovány speciálními funkèními registry (typu WORD)
se symbolickými názvy T0 a T7. Vech osm èasovaèù je zcela nezávislých a se
shodnými funkcemi. Kadý èasovaè lze kdykoliv pøeèíst, anebo do nìj kdykoliv zapsat
(se zapsanou hodnotou pak opìt probíhá stejný proces èítání).
Èinnost kadého èasovaèe souvisí se samostatnou esticí funkèních bitù
TENn, TPAn, TOEn, TOFn, TDMn, kde n = 0~7 specifikuje pøísluný èasovaè. Tedy napø.
èasovaè T4 má svoji sadu øídících bitù TEN4, TPA4, TOE4, TOF4, TDM4. Funkci tìchto
bitù naznaèuje následující obrázek.
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Èasovaè T a jeho øídící bity :

10 ms

0

0

1

1

T
ÈÍTAÈ 16 bitù

0

TOF

1

1 sec.
TPA

TEN

TD M

TOE

TEN

povolení èítání èasovaèe : TEN=0 èasovaè stojí, TEN=1 èasovaè èítá

TPA

zaøazuje pøeddìliè 1/100 : TPA=0 èasovaè èítá po 10ms, TPA=1 èítá po 1 s

TOE

povoluje èítání pøes pøeteèení
TOE=0
èasovaè zastaví na 65535 (èítá-li nahoru), nebo na 0 (èítá-li dolù)
TOE=1
èasovaè po dosaení meze nezastavuje, ale pøetéká pøes maximální rozsah èísla (pøi èítání nahoru 65535->0, pøi èítání dolù 0->65535)

TOF

informace o pøeteèení èasovaèe (musí být nulován programem)

TDM

smìr èítání èasovaèe : TDM=0 èasovaè èítá nahoru, TDM=1 èítá dolù

8.4.

Reálný èas

V jazyce SIMPLE mohou být programovány automaty systému PES, pokud
mají osazen obvod reálného èasu (modifikace R). V tomto pøípadì jsou uivateli
pøístupné ve speciálních funkèních registrech údaje o sekundách, minutách a hodinách
reálného èasu. Kromì toho jsou k dispozici i registry s informací o dnech v mìsíci, o
mìsících, letopoètu a dnech v týdnu. Hodinové údaje jsou v 24 hodinových cyklech. Kalendáø nectí pøestupné roky. Dny v týdnu nejsou závislé na datu, èili se jedná o nezávislý
èítaè od 1 do 7. Je tedy na uivateli, kterým dnem bude zaèínat týden. Provede-li se vak
nastavení podle systémového èasu osobního poèítaèe pomocí programu SETPES,
potom týden zaèíná nedìlí (Ne=1, Po=2, Út=3...). Funkèní bit HOLD slouí k zachycení
èasu. Po nastavení tohoto bitu se údaje v èasových registrech nemìní, èas vak nadále
bìí na pozadí. Po vynulování tohoto bitu se opìt v registrech objeví údaje odpovídající
reálnému èasu. Nastavením bitu CLRSEC se zaokrouhluje reálný èas na celé minuty. Je
vynulován obsah sekundového registru, a pokud je pøed nulováním obsah sekundového
registru vìtí ne 29, je zároveò inkrementován obsah minutového registru. Tento
funkèní bit je po zaokrouhlení èasu automaticky nulován.
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Promìnné vyhrazené pro reálný èas:
SECOND Sekundy reálného èasu (0 ... 59)
MINUTE Minuty reálného èasu (0 ... 59)
HOUR Hodiny reálného èasu (0 ... 23)
DAY Den v mìsíci
(1 ... 31)
WEEK Den v týdnu
(1 ... 7, Nedìle=1, Pondìlí=2....)
MONTH Kalendáøní mìsíc
(1 ... 12)
YEAR Roky ve století
(0 ... 99)
Funkèní bity:
HOLD Vzorkování reálného èasu
HOLD=0
registry jsou neustále aktualizovány
HOLD=1
registry "drí" poslední hodnoty
CLRSEC Zaokrouhlení na minuty
UPOZORNÌNÍ :
Bity HOLD a CLRSEC nedoporuèujeme v nových programech vyuívat, nebo v dalích
verzích pøekladaèù a operaèních systémù v PLC ji nemusí být podporovány.
Pozn.: Pøi ètení registrù reálného èasu na automatech, kde není obvod
reálného èasu osazen, je tøeba poèítat s tím, e v registrech budou nesmyslné hodnoty.
Údaj letopoètu je pouze dvoumístný a obsáhne tedy pouze rozsah jednoho
století. Je-li z nìjakých dùvodù tøeba obsáhnout vìtí úsek, je nutné naprogramovat
adekvátní softwarovou podporu pro poèítání století.
Pro inspiraci je zde pøíklad :
D10 # TmpYear
D11 # CENTURY
subroutine PocitejStoleti
; detekujeme preteceni roku pres nulu
if (TmpYear > YEAR) then CENTURY = CENTURY+1
TmpYear = YEAR
return

Pozn.: Promìnná CENTURY poèítá století, ale protoe se nikde neinicializuje
(a ani to nelze, protoe proces èítání století nesmí být naruen vypínáním a zapínáním
automatu) je tøeba ji jednorázovì nastavit (nejlépe pøi nastavování data a roku).

8.5.

A/D pøevodník

U automatù PES s analogovými vstupy se hodnoty tìchto vstupù objevují v
promìnných I0, I1 ..... atd.
Rozsah tìchto hodnot mùe být obecnì 0...65535, jednotky v kterých je daná
velièina mìøena a její max. rozsah je dán typem analogového vstupu (tyto údaje jsou
vdy uvedeny v technických údajích u jednotlivých typù automatù resp. modulù).
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U standardních analogových vstupù je provádìna automatická digitální filtrace. Krok jednoho mìøení pøes vechny vstupy trvá zhruba 700 ms. Analogové vstupy
pro mìøení odporu mají tuto èasovou konstantu jetì delí. Aktuální hodnoty jsou do
promìnných I0..Ix pøepsány vdy na zaèátku programové smyèky a v celém prùbìhu
programu smyèkou se nemìní.
U základních analogových vstupù (první 4 u MPC300, prvních 6 u PES-K1 a
PES-K10, 6 vstupù u M66) je implementována monost kalibrace analogových vstupù. K
tomuto úèelu slouí speciální funkèní promìnné CALIB0 a CALIB7. Po resetu programu
je v tìchto promìnných vdy hodnota 10000. Tato hodnota je chápána jako 1.0000 - a
mùe být mìnìna uivatelským programem od 0.0 do 1.6000 (zápisem hodnot 0..16000
do promìnných CALIB0 - CALIB7).
Tato hodnota funguje jako násobná pro kadý kanál, lze tedy chápat pøevod
kadého kanálu I N takto :
IN = (nominální hodnota analog. vstupu) x (CALIB N / 10000)

8.6.

STACK (zásobník)

V zálohované pamìti RAM je vyhrazen prostor pro uloení a 11776
estnáctibitových hodnot (typu WORD) ve tvaru souvislého pole. Pouze typy s mení
pamìtí mají tento prostor mení (PES-M66, M66S). Lze sem ukládat vechny výsledky
aritmetických operací a promìnné typu word (tedy promìnné I, O, D a W). Uiteèné
vude, kde je tøeba po delí èasový úsek hromadit mìøené hodnoty, provádìt statistická
vyhodnocování, nebo si expandovat mnoství pouitelných promìnných a registrù
(pokud nestaèí základní sada D0 - D63).
Zásobník se ovládá pomocí dvou speciálních funkèních registrù. Registr
POINTER funguje jako adresa buòky v zásobníku (pøípustný rozsah kontroluje BIOS
automatu). Registr STACK zpøístupòuje vdy tu poloku zásobníku, která je právì naadresována registrem POINTER.
Pøíklad uloení promìnné D5 na zásobník na adresu 100 :
POINTER = 100
STACK = D5

Pøíklad vyètení zásobníku z adresy 0 do promìnné D1 :

POINTER = 0
D1 = STACK

Dalí pøíklady moných konstrukcí :

POINTER = 1500 + D15
if (STACK < 100) then STACK = STACK+1
D16 = STACK / 2
atd. atd.
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8.7.

Obsluha displeje a klávesnice

Kompaktní automaty PES-K a
modulární automaty MPC302 mají shodnou filosofii ovládání displeje a klávesnice sada funkèních registrù a funkèních bitù
vèetnì jejich øídících funkcí je vdy stejná.

Klávesnice
Vstupní informace z klávesnice
je kódována do funkèního registru KBCODE
tak, e kadému tlaèítku odpovídá urèitý
èíselný kód. Pokud je stisknuto více kláves
souèasnì, je v promìnné KBCODE èíselný
kód jen jedné z nich. Tento kód se do
KBCODE nastaví vdy na zaèátku programové smyèky a na jejím konci se automaticky vynuluje. Promìnná KBCODE je tedy
po stisku klávesy aktivní právì po dobu
jednoho prùchodu programovou smyèkou.
K opìtovnému nastavení KBCODE je tøeba
tlaèítko pustit a znovu stisknout (výjimkou
je autorepeat - viz dále). Pokud je klávesnice v klidu, je KBCODE=0.
Èíslice a desetinná teèka mají
èíselný kód zvolen tak, aby pøesnì odpoovídal znakové tabulce ASCII, lze je tedy
pod tímto kódem pøímo vytisknout na displej.

klávesa

kód v KBCODE ASCII znak

ipka vlevo

1

ipka vpravo

2

ipka nahoru

5

ipka dolù

6

ESC

3

ENT

4

+/-

7

F1

8

F2

9

F3

10

0

48

"0"

1

49

"1"

2

50

"2"

3

51

"3"

4

52

"4"

5

53

"5"

6

54

"6"

7

55

"7"

8

56

"8"

9

57

"9"

.

46

"."

POZN.:
V tabulce je uvedeno vech 21 kláves, které jsou na automatu PES-K10. Typy
s mení klávesnicí (MPC302) mají jen prvních 6 kláves, kódování je vak kompatibilní.

Autorepeat
Aby nebylo nutné pro urèité akce (napø. pro posuv kursoru, rolování menu
apod.) vícekrát maèkat tuté klávesu, je moné nastavit "AUTOREPEAT". Pokud stiskneme nìkteré tlaèítko a dríme je stisknuté, potom po urèité (nastavitelné) prodlevì
bude do KBCODE znovu nastavován kód tlaèítka (s nastavitelnou rychlostí opakování).
Efekt je tentý jako bychom neustále rychle tiskli tlaèítko.

41

PESpro INTEGROVANÉ VÝVOJOVÉ PROSTŘEDÍ 02/2001

41

SPECIÁLNÍ FUNKCE A REGISTRY

Funkce se zapíná nastavením bitu KBREPEN, poèáteèní prodleva se nastavuje
registrem KBDELAY (v desítkách milisekund) a délka intervalu mezi jednotlivými
"pseudo-stisky" registrem KBREPEAT (v desítkách milisekund).
Zapnutí funkce autorepeat s poèáteèní prodlevou 1 sec. a opakováním po 0.2 sec. :
KBREPEN : KBDELAY = 100 : KBREPEAT = 20

Seznam funkèních promìnných, specifických pro klávesnici a displej:
NÁZEV

FUNKCE

POÈ. HODNOTA

TYP/ UMÍSTÌNÍ

POSITION

pozice znaku na obrazovce

nedefinováno

word W34

FORMAT

formát pro tisk (vyjma textù)

nedefinováno

word W35

KBCODE

kód stisknuté klávesy

0

word W36

KBDELAY

autorepeat-startovací prodleva

100

word W37

KBREPEAT

autorepeat-opakovací interval

10

word W38

KBREPEN

zapnutí funkce autorepeat

0 (vypnuto)

bit B50

KBSOUND

zapnutí akustické indikace

1 (zapnuto)

bit B51

Akustická indikace
Stisk tlaèítka (a pøípadnì i "pseudo-stisky" pøi zapnuté funkci AUTOREPEAT)
je moné automaticky indikovat krátkým pípnutím vestavìného bzuèáku. Funkce se
zapíná nastavením bitu KBSOUND (je automaticky nastaven vdy po zapnutí).

Displej
Filosofie ovládání displeje je u vech automatù (obsahujících displej) stejná, i
kdy mohou mít LCD s rùzným poètem øádkù a rùzným poètem znakù. Texty, èísla nebo
uivatelské symboly se vdy tisknou na virtuální obrazovku velikosti 4 øádky x 40
znakù. Pozice znakù na obrazovce se poèítají od levého horního rohu poèínaje nulou. Ve
skuteènosti je potom zobrazeno jen tolik øádkù a sloupcù z virtuální obrazovky, kolik
umoòuje pouitý displej.
Díky tomuto zpùsobu ovládání jsou programy navzájem pøenositelné.
Vytvoøíme-li program pro displej s 4x20 znaky, pobìí úplnì stejnì i na displeji s 2x16
znaky, ovem spodní 2 øádky a poslední 4 znaky ji nebudou zobrazeny.
Pro tisk na displej je vyhrazena speciální promìnná DISPLAY, do které lze
kromì konstant a promìnných pøiøazovat i text (píe se do uvozovek). Pozici, odkud se
bude vypisovat, lze volnì nastavit pomocí funkèní promìnné POSITION. Pokud chceme
tisknout poloky za sebou, není tøeba poèítat nové hodnoty do promìnné POSITION,
nebo obsah této promìnné se automaticky po tisku kadého znaku zvìtí o 1.
Tisk textù je pøímý, tj. to co je napsáno v uvozovkách a pøiøazeno do
promìnné DISPLAY je zobrazeno od pozice dané promìnnou POSITION.
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Èíslování pozic znakù na virtuální obrazovce
0

39

40

79

80

11
9

12
0

15
9

Pøíklady skuteèného zobrazení na rùzných typech terminálù
displej 2 x 16 znakù

8.8.

displej 4 x 20 znakù

Formátování tisku èíselných hodnot

Jazyk SIMPLE podporuje pouze celoèíselné promìnné 16 bitù bez znaménka
(tedy numerický typ word, resp. unsigned int). Na displej je vak mnohdy tøeba vytisknout hodnoty na urèitý poèet desetinných míst, nebo i hodnoty záporné. Rùzné zpùsoby
tisku se nastavují funkèní promìnnou FORMAT. Pøed kadým èíselným výstupem do
promìnné DISPLAY je tedy nutno nastavit promìnnou FORMAT tak, jak je zrovna tøeba.
Na textové výstupy nemá FORMAT ádný vliv.
To, jakým formátem se dané èíslo vytiskne, je jednoznaènì dáno kódem
formátu v promìnné FORMAT. Kromì formátù pro tisk èísel je jetì formát pro tisk èísla
ve formì znaku (podle tabulky znakù pouitého displeje) a formát pro definování
vlastních znakù (viz dále).
Formáty na interpretaci èíselných hodnot (kódy 0 ... 75) se skládají z èásti
specifikující celkový poèet míst a poèet desetin ( DECI) a èásti specifikující zarovnání a
interpretaci znaménka (TYP). Výsledný kód pro kýený formát dostáváme seètením kódu
TYP a kódu DECI (viz následující tabulka).
Chceme-li napø. tisk kladného èísla na 2 desetinná místa, s rezervou pro 3
místa pøed teèkou a zarovnáním èísla vpravo, vybereme kód DECI=11 a TYP=20, do
promìnné FORMAT tedy pøiøadíme hodnotu 31.
U kódu DECI lze kromì poètu míst za desetinnou teèkou nastavit i poèet míst
pøed teèkou. Tím lze rezervovat pevný poèet míst pro tisk rùznì dlouhých èísel. Napø
formát 02 tiskne èíslo na 3 místa bez desetinné teèky - èísla od 0 do 999 budou tedy
vdy zabírat 3 znaky, kratí èísla se doplòují mezerami. Pokud je vak èíslo delí, vytiskne se celé bez ohledu na nastavený poèet míst.
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Desetinná místa fungují tak, e ze zadaného èísla se poslední èíslice (tolik,
kolik je nastavených desetinných míst) chápou jako desetiny. Tedy napø. èíslo 27340
vytisknuté formátem 0 bude zobrazeno jako 27340, ale vytisknuté formátem 9 u bude
zobrazeno jako 273.40
FORMÁTY PRO TISK ÈÍSEL ( 0 ... 75 )

TYP

DECI

FORMAT = TYP + DECI

0

zarovnání èísla vpravo, vstup je kladné èíslo 0..65535

20

zarovnání èísla vlevo, vstup je kladné èíslo 0..65535

40

zarovnání èísla vpravo, vstup je znaménkové èíslo -32768..+32767

60

zarovnání èísla vlevo, vstup je znaménkové èíslo -32768..+32767

0

x

1 místo, bez desetinné teèky

1

xx

2 místa, bez desetinné teèky

2

xxx

3 místa, bez desetinné teèky

3

xxxx

4 místa, bez desetinné teèky

4

xxxxx

5 míst, bez desetinné teèky

5

x.x

1 místo pøed, 1 místo za desetinnou teèkou

6

xx.x

2 místa pøed, 1 místo za desetinnou teèkou

7

xxx.x

3 místa pøed, 1 místo za desetinnou teèkou

8

xxxx.x

4 místa pøed, 1 místo za desetinnou teèkou

9

x.xx

1 místo pøed, 2 místa za desetinnou teèkou

10

xx.xx

2 místa pøed, 2 místa za desetinnou teèkou

11

xxx.xx

3 místa pøed, 2 místa za desetinnou teèkou

12

x.xxx

1 místo pøed, 3 místa za desetinnou teèkou

13

xx.xxx

2 místa pøed, 3 místa za desetinnou teèkou

14

x.xxxx

1 místo pøed, 4 místa za desetinnou teèkou

15

x.xxxxx

1 místo pøed, 5 míst za desetinnou teèkou

FORMÁT PRO TISK ZNAKÙ PODLE TABULKY ASCII
FORMAT = 120

vytiskne 1 znak, odpovídající danému èíslu podle tabulky ASCII

FORMÁT PRO DEFINOVÁNÍ VLASTNÍCH ZNAKÙ A GRAF. SYMBOLÙ
FORMAT = 121

definuje 1 grafický øádek v uivatelské sadì znakù - viz dále
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Interpretace záporných èísel (formáty 40 ... 75)
Vstupní èísla jsou chápána jako znaménková v dvojkovém doplòku, kde nejvyí bit má funkci znaménka (numerický typ integer, resp. int). A do hodnoty 32767 je
interpretace tìchto èísel stejná jako u neznaménkových. Odeètením vìtího èísla od
meního vznikne podteèení. Jazyk SIMPLE pracuje s neznaménkovými èísly - má rozsah
hodnot 0...65535.
Pokud odeèteme napø. 5 - 7, dojde k podteèení rozsahu a dostaneme zdánlivì
nesmyslnou hodnotu 65534. Pokud vak tuto hodnotu budeme interpretovat ve dvojkovém doplòku se znaménkem na nejvyím bitu a tedy znaménkovì - dostáváme hodnotu -2. Pokud toto èíslo budeme tisknout napø. formátem 0, vytiskne se na displej
65534, pokud jej budeme tisknout napø. formátem 40, vytiskne se -2. Lze tedy i v jazyce
SIMPLE tímto zpùsobem dostat jako výsledek záporné èíslo.
Pøíklad : Automat MPC300 s modulem D se vstupy Pt100 lze nastavit tak, e
udává hodnotu analogových vstupù pøímo v desetinách Kelvina. V automatu pøiøazujeme
tento vstup napø. do síové promìnné D40 a na terminálu PES-K1 chceme tento údaj zobrazit ve stupních Celsia. Zkusíme to napø. takto :
D1=D40-2732
FORMAT = 67

; odeèteme 273.2K výsledek je v 0.1 0C
; formát pro záporná èísla
; zarovnání vpravo, tvar èísla XXX.X
; zobrazení

DISPLAY = D1

Pokud je tedy v D40 èíslo 2627 (262.7 K resp. -10.5 0C), po odeètení dostaneme sice v jazyce SIMPLE zdánlivý nesmysl 65431, ale formáty pro znaménková èísla
jej budou správnì interpretovat jako -105. Volbou formátu s DECI=7 pak oddìlíme
správný poèet desetinných míst, rezervujeme navíc celkovou délku èísla na 3 místa a
dostáváme výsledných -10.5 !

8.9.

Formát pro tisk znakù

Formát 120 interpretuje vstupní hodnotu jako èíslo znaku a vytiskne na displej 1 znak daný tímto èíslem. Tento formát umoòuje tisknout i znaky, které nejsou
bìnì dostupné a nelze je tedy pøi psaní programu napsat z klávesnice do zadání textu
pro textový výstup. Kód znaku musí být v rozsahu 0 ... 255.
KÓD

TYPY ZNAKÙ

0...7

vlastní pøedefinovatelné znaky, grafické symboly

32...122

abecední a èíslicové znaky, kódované podle standardu ASCII

160...255

dalí uiteèné znaky, specifické pro daný displej (napø. japonská abeceda)
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a)
b)
c)

8.10.

Napø. znak C lze v jazyce SIMPLE vytisknout nìkolika zpùsoby :
DISPLAY = "C"
FORMAT = 120 : DISPLAY = 67
D1 = 67 : FORMAT = 120 : DISPLAY = D1

Definování vlastních grafických symbolù

Pouívané typy displejù umoòují vytvoøit a 8 vlastních grafických symbolù.
Znaky jsou kódovány pod èísly 0 a 7 a lze je tisknout prostøednictvím formátu 120 (viz
výe). Tuto zajímavou funkci mùeme vyuít napø. pro tvorbu a tisk znakù èeské
abecedy.
Vechny znaky jsou tvoøeny maticí z 8 grafických øádkù po 5 bodech. U standardní pevné sady znakù se spodní øádek nevyuívá. U sady programovatelných znakù
mùeme vyuít vech 8 øádek. Celkem tedy mùeme definovat 64 øádkù, tvoøících 8
kompletních znakù.
Definování znakù zaèíná nastavením hodnoty 121 do promìnné FORMAT.
Tím se displej pøepne do reimu programování znakù. Promìnné DISPLAY a POSITION
mají nyní jinou funkci. Promìnná POSITION urèuje, který grafický øádek editujeme a do
promìnné DISPLAY zapisujeme data, urèující obsah øádku. POSITION se i v tomto reimu po zápisu øádku automaticky zvìtí o 1 a posune se tak na dalí øádek. Programování znakù ukonèíme nastavením promìnné FORMAT na jinou hodnotu. Po návratu z
programovacího reimu se do promìnné POSITION nevrací pùvodní hodnota, je tedy
nutné ji pøed dalím tiskem opìt nastavit.
Umístìní pozic grafických øádkù :
znak
0
0

znak
1

znak
2

znak
3

znak
4

znak
5

znak
6

znak
7

8

16

24

32

40

48

56

15

23

31

39

47

55

63

1
2
3
4
5
6
7

Kadý bod øádku má svoji numerickou váhu (odpovídá binárnímu kódování).
Numerickou reprezentaci jednoho grafického øádku získáme seètením hodnot odpovídajících jednotlivým bodùm.
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Èíselné vyjádøení bodù na grafickém øádku :
16

8

4

2

1

Pøíklad
Chceme zadefinovat grafický symbol (podle
obr.) a zobrazit. Znak zadefinujeme napøíklad pod
kódem 2. Nejprve spoèítáme numerické vyjádøení grafických øádkù (viz obr.), potom napíeme podprogram
pro jazyk SIMPLE, který vykoná ve potøebné :

GRAFICKÁ PODOBA

subroutine TISKNI_OBLUDU
FORMAT=121
; formát pro definování znakù
POSITION=16
; 0. grafický øádek znaku 2
DISPLAY=14
; zápis grafických øádkù
DISPLAY=31
DISPLAY=21
DISPLAY=27
DISPLAY=31
DISPLAY=17
DISPLAY=10
DISPLAY=14
FORMAT=120
; budeme tisknout znak podle kódu
POSITION=0
; na 1. pozici na 1. øádku
DISPLAY=2
; bude se tisknout znak èíslo 2
return

8.11.

DATA
14
31
21
27
31
17
10
14

Jak funguje zobrazování

Tisk na virtuální obrazovku a vlastní fyzický zápis dat do obvodù displeje jsou
dva zcela nezávislé dìje, které bìí v automatu paralelnì. Odezva elektroniky displeje je
toti pomalá a kdyby mìl uivatelský program èekat, a se skuteènì vytiskne na displej
nìjaký delí text, dolo by v daném bodì k jeho nepøijatelnému zdrení. Celý tisk pøes
promìnnou DISPLAY se proto uloí do pamìti RAM (zde je ta virtuální obrazovka) a
zároveò s programem bìí na pozadí automatický proces, který odtud stále ète znaky a
posílá je na displej.
Tato metoda vùbec nezdruje hlavní program, avak skýtá jednu záludnost.
Chceme-li napøíklad smazat øádek displeje a vytisknout na nìj novou informaci, mùeme
to provést napø. takto :
subroutine NOVY_RADEK
POSITION=40
DISPLAY="
"
POSITION=40
DISPLAY="NOVY TEXT"
return
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Pøepsání celého displeje trvá asi 200 ms. Pokud budeme tuto proceduru volat
èasto (alespoò 3x a 4x za sekundu), mùe se stát, e zrovna po vytisknutí prázdného
øádku se nìkolik tìchto znakù pøenese na displej a bude trvat asi 200 ms, ne dojde k
jejich pøepisu novou hodnotou. A shodou náhod mùe být v tento okamik obsluný program zase v bodì, kdy do inkriminované oblasti opìt píe mezery... Obraz potom rùznì
chaoticky problikává.
Øeením je buï omezit frekvenci volání takové procedury (max. 2x za sekundu), nebo tisknout na displej tak, aby nedocházelo bezprostøednì po sobì k pøepisu
tých pozic rùznou informací. Napø. takto :
subroutine NOVY_RADEK
POSITION=40
DISPLAY="NOVY TEXT "
return

; budeme pracovat s 2. øádkem
; tisk textu a mezer a do konce

Dalí metodou, která tento problém zcela øeí, je dùsledné pouívání formátù
rezervujících urèitý prostor pro tisk èísla (viz kap. Formátování tisku èíselných hodnot).
Tím je zajitìno, e vytitìné èíslo zabere na displeji stále stejný poèet znakù (tisková
funkce jej doplní mezerami) bez ohledu na svou momentální èíselnou velikost (pokud
ovem zvolíme dostateènou rezervu). Pak mùeme jednotlivé textové a èíselné elementy
naskládat na displej tìsnì vedle sebe. Tím pádem k ádnému pøepisování a mrkání nebude docházet ani kdy budeme zobrazování hodnot provádìt v kadém prùchodu
smyèky.
Napøíklad :
subroutine ZobrazKusy
POSITION=43
FORMAT=2
DISPLAY="Pocet:"
DISPLAY=Kusy
DISPLAY=" ks"
return

; podprogram tisku na displej
; rezervuji se 3 znaky pro cislo, zarovnani vpravo
; text
; cislo - promenna Kusy (predpoklad, ze je mensi nez 999)
; text

Tento podprogram je mono volat jakkoli rychle, protoe vechny poloky
mají své pevné poøadí a místo, nic se nepøekrývá (tedy a do okamiku, kdy promìnná
Kusy bude vìtí ne 999).
Je tøeba na druhou stranu poèítat s tím, e tisk na displej (pøiøazování do
promìnné DISPLAY) zabere pomìrnì dost strojového èasu a pøíli mnoho tiskù v
kadém prùchodu programové smyèky výraznì zvýí dobu prùchodu programu a sníí
tak celkovou rychlost.
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8.12.
Typ

BIT

WORD

49

Seznam speciálních funkèních promìnných
Symbol

Umístìní

Popis funkce

TEN0..TEN7

B0..B7

povolení èítání

TDM0..TDM7

B8..B15

èítání dolù

TPA0..TPA7

B16..B23

pøeddìliè stem

TOE0..TOE7

B24..B31

èítání pøes pøeteèení

TOF0..TOF7

B32..B39

pøíznak pøeteèení

CLK0..CLK7

B40..B47

asynchronní impuls na èasovaè

HOLD

B48

vzorkování reálného èasu.

CLRSEC

B49

zaokrouhlení na minuty.

KBREPEN

B50

zapnutí funkce autorepeat

KBSOUND

B51

zapnutí akustické indikace

RESET

B126

poèáteèní inicializace systému

T0..T7

W0..W7

SECOND

W8

sekundy reálného èasu. (0~59)

MINUTE

W9

minuty reálného èasu. (0~59)

HOUR

W10

hodiny reálného èasu. (0~23)

DAY

W11

dny v mìsíci. (1~28..31)

MONTH

W12

kalendáøní mìsíc. (1~12)

YEAR

W13

roky století. (0~99)

WEEK

W14

dny v týdnu (1~7)

SPEED

W15

rychlost systému

STACK

W16

aktuální poloka zásobníku

POINTER

W17

ukazatel do zásobníku

CALIB0..CALIB7

W18..W25

ADCMODE

W26

nastavení módu A/D pøevodníku

POSITION

W34

pozice znaku na obrazovce

FORMAT

W35

formát pro tisk (vyjma textù)

KBCODE

W36

kód stisknuté klávesy

KBDELAY

W37

autorepeat-startovací prodleva

KBREPEAT

W38

autorepeat-opakovací interval

estnáctibitové èasovaèe

kalibrace základních analogových vstupù
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9.

FUNKCE AUTOMATU

9.1.

Sputìní automatu

Po zapojení napájení automat nejprve èeká zhruba 1-2 sec. na pøípadnou
komunikaci po lince RS485 z poèítaèe PC. Poté zahájí pøípravy na sputìní programu.
1) Zjistí, zda je v pamìti zataen uivatelský program.
2)

Zkontroluje, zda souhlasí kontrolní souèet pamìti, kde je uloen program.

Pokud jsou ve v poøádku, automat odstartuje uloený program.

9.2.

Obsluha promìnných

Aè bylo uvedeno, e speciální fukèní promìnné (typu B a W), je mono pouít
libovolnì u jakéhokoliv typu PLC, je vhodné jetì upøesnit, e pokud pouité funkèní
promìnné ovládají funkce, které daný typ automatu nemá, pøekladaè sice práci s takovými promìnnými umoní, ale pochopitelnì nebudou mít pøíslunou funkci. Napøíklad
nemá-li pouitý automat reálný èas (napø. PES-M66), pøekladaè sice povolí práci s
pøíslunými registry, ale tyto akce budou poskytovat nedefinované výsledky.

Obsluha vstupù a výstupù
Pøi bìhu programu automat pracuje s promìnnými uloenými v pamìti a to i
tehdy, jedná-li se o vstupy/výstupy. V tomto pøípadì se vlastnì pracuje nad záchytnými
registry, kam jsou pøepisovány úrovnì (logické i analogové) z fyzických vstupù, resp.
odkud jsou obsahy pøepisovány na fyzické výstupy. Tento pøepis probíhá vdy na
zaèátku programové smyèky. To v praxi znamená, e se bìhem jednoho bìhu programové smyèky nemohou zmìnit obsahy vstupních promìnných X a I a zároveò se jakékoliv zmìny výstupních promìnných Y a O bìhem bìhu smyèky na skuteèných výstupech
neprojeví.
Tedy nastavíme-li napøíklad na jednom programovém øádku vypnutý výstup
Y2 do 1 a na následujícím øádku ho èteme, pøeèteme samozøejmì 1. Ovem pøepis
promìnné Y2 na fyzický výstup automatu se provede a na konci programové smyèky.
Take finální hodnota, která na výstupu nakonec bude, je ta která byla do Y2 v programové smyèce pøiøazena jako poslední. To mimo jiné znamená i to, e je moné napøíklad
na zaèátku smyèky výstup vynulovat a pokud je pøed koncem programu vdy znovu zapnut, pak na fyzickém výstupu bude nepøeruený stav stálého zapnutí.
Pøi psaní uivatelských programù je velmi dùleité si tento princip uvìdomit a
jeho opomenutí mùe v urèitých pøípadech vést k problémùm a zdánlivì patné funkci
programu. Jinak je tomu u èasovaèù - tam probíhá èítání neustále - tedy pøi testování
obsahu èítaèe/èasovaèe je tøeba poèítat s tím, e hodnoty T0-T7 se pøi bìhu programu
prùbìnì mìní.
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9.3.

Popis síové komunikace

Na automatech PES je pouíván protokol PESNET verze 3 (síový protokol
typu "multi-master", "token-passing" ). Umoòuje komunikaci mezi automaty navzájem
(podmínkou je pouze nastavení stejné komunikaèní rychlosti u vech automatù v síti a
nastavení odliných adres pro vechny automaty v síti). Stanic mùe být zapojeno ve
spoleèné síti max. 31. Stanice navzájem komunikují v logickém kruhu, jejich poøadí v
kruhu je dáno adresou. Poøedí je vzestupné, za poslední adresou (30) následuje opìt
adresa 0.
Pøi startování, resp. po výpadku komunikace probíhá èasování ochranné
doby po jejím uplynutí zahajují stanice vysílání. Tato doba je navíc závislá na adrese stanice (aby se omezily zbyteèné kolize) - je tedy vhodné pøi instalaci sítì pøiøazovat stanicím adresy vdy od spodních hodnot (nejlépe od nuly) - zkrátí se tak èekací doby pøi
restartech sítì.
Protokol umoòuje zaèlenìní libovolné dalí stanice do sítì, nebo naopak
vypnutí kterékoliv stanice v síti v libovolný okamik. K obnovení síového provozu v takovýchto pøípadech dochází automaticky a trvá zpravidla nìkolik sekund. Pøi zapojení
dalí stanice do ji aktivní sítì, k pøeruení provozu nedochází, zaèlenìní stanice do logického kruhu v tomto pøípadì trvá o nìco déle, maximálnì vak 20 sekund.

Síové promìnné
Aby se dalo jednodue komunikovat mezi automaty pomocí prostøedkù jazyka SIMPLE, byl zvolen tento zpùsob :
Horní polovina uivatelských bitù M (tedy M63 a M127) a horní polovina uivatelských promìnných D (tedy D32 a D63) je sdílená vemi automaty v síti. Pokud
tedy program v automatu zapíe hodnotu do nìkteré této promìnné (nastaví nebo nuluje
bit - napø M64 : M65' nebo zapíe hodnotu do promìnné napø. D32=3568 : D33=D11 /
120 apod.), automat pøi nejblií moné pøíleitosti odvysílá do sítì adresu a hodnotu
této promìnné. Ostatní automaty tuto zprávu zachytí a automaticky si do tìchto
promìnných zapíí nové hodnoty.

9.4.

Tipy pro pouívání sítì

Vysílání hodnot do sítì se dìje vdy po zápisu do pøisluné promìnné v automatu. Chceme-li tedy, aby nìkterá dùleitá hodnota byla stále k dispozici (napø. po RESETU nastavíme v programu hodnotu takto:
if RESET then D35=2500 : RESET'

Pokud tuto hodnotu potøebujeme nutnì v druhém automatu a tento automat
zapneme a po startu prvního, u se tato hodnota pøenáet nebude.
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Je tedy vhodné u takovýchto dùleitých promìnných provést èas od èasu "obèerstvení" vyhradíme si napø. èítaè T7 pro tyto potøeby a napø. kadé 2 sekundy provedeme nové
pøiøazení:
if RESET then TEN7 : TPA7 : RESET'
if (T7 > 2) and M1 then M64
if T7 > 2 then T7=0 : D35=OTACKY : D36=POLOHA

Samozøejmì mùeme pøiøazovat do síové promìnné neustále pøi kadém
prùchodu programovou smyèkou, je vak tøeba poèítat s tím, e datová propustnost sítì
klesne. I tak je vak zajitìno, e tabulky promìnných se prohledávají cyklicky a nemùe
se tedy stát, e by nìkterá èasto pouívaná síová promìnná zablokovala pøenos ostatních promìnných. Rovnì se nemùe stát, aby nìkterý automat (který zapisuje do
velkého poètu síových promìnných) "kradl" vysílací èas na úkor automatù ostatních.
Pokud tedy pro chod celé aplikace není tøeba zvlá vysoké odezvy (øádovì
0.1 sec), není nutné se problémem zatíení sítì nikterak zabývat.

Závìrem
Autoøi integrovaného prostøedí PESpro vìøí, e tento produkt Vám usnadní
vývoj aplikací pro prùmyslové automaty PES a stane se tak dobrým pomocníkem pøi
Vaí práci.
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