ADRESY PROMÌNNÝCH V PLC
PLATNÉ PRO JAZYK SIMPLE V2
03.2000
Promìnné jazyka SIMPLE tvoèí v zásadì 3 hlavní skupiny:
BIT
1-bitové promìnné, rozsah hodnot 0/1
WORD
16-bitové promìnné, rozsah hodnot 0...65535
STACK
souvislé pole hodnot typu WORD.
Promìnné typu BIT a WORD jsou z hlediska jazyka SIMPLE tøídìny dále do
skupin podle funkce (vstupy, výstupy, uivatelské registry, spec. funkèní registry). V jazyce SIMPLE k nim pøistupujeme s tímto rozliením (tedy napø. X2, Y10, M6, D25...) .
Z hlediska umístìní promìnných v pamìti automatu vak toto tøídìní neexistuje. Existují pouze dva oddìlené prostory pro promìnné typu BIT a typu WORD. Pøi
zadávání adresy promìnné ve funkcích PESlib, PESdde a v dalích programech (napø.
pøímé zadání adresy v PESviz, pokud není k dispozici symbol) nepouíváme symboliku
zápisu Mxx, Dxx apod., ale tzv. absolutní adresy. Zda se jedná o BIT èi WORD je specifikováno u výbìrem pouité funkce (napø. PESviz má ve specifikaci adresy pøepínaè mezi
typem BIT a WORD).
TYP

BIT

WORD

ADRESA V SIMPLE

ABSOLUTNÍ ADRESA

POZN.

X0 ... X31

0 ... 31

digitální vstupy

Y0 ... Y31

32 ... 63

digitální výstupy

M0 ... M127

64 ... 191

uivatelské bity

B0 ... B127

192 ... 319

spec. funkèní bity

I0 ... I31

0 ... 31

analogové vstupy

O0 ... O31

32 ... 63

analogové výstupy

D0 ... D63

64 ... 127

uivatelské registry

W0 ... W127

128 ... 255

spec. funkèní registry

Na operace se zásobníkem je v pøísluných programech dalí skupina funkcí,
resp. dalí kolonka. Adresace poloek v zásobníku je stejná jako adresace v PLC pomocí
registru POINTER. Jinými slovy, zásobník má adresování pouze absolutní.
UPOZORNÌNÍ : Zápis do síových promìnných M64-M127 a D32-D63
funkcemi PESlib, PESdde, PESviz a PESpro nepøestaví promìnné v celé síti, ale
pouze v daném cílovém automatu.
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