Aktualizace operaèního systému v automatu
Popis programu UPGRADE.EXE V1.2
02.2004
U vech automatù øady PES-K a u automatù øady MPC300 od výrobního èísla
09-1306 lze provést po sériové lince RS485 upgrade vnitøního operaèního systému v
pamìti FLASH EPROM. Automaty MPC300 starího data (do èísla 09-1305) je tøeba zaslat na úpravu. Ta je provádìna za standardní poplatek, stejný jako u zmìny konfigurace
automatu. Po této úpravì ji automat umoní dalí výmìny firmware po sériové lince.
V automatech M66 firmware vymìnit nelze.
Na distribuèním CD (od CD2003/2) je adresáø datacz\upgrade\ se soubory
potøebnými pro zataení poslední verze firmware do automatu. Obsah adresáøe je tøeba
zkopírovat na pevný disk. Obsluný program UPGRADE.EXE je prozatím aplikace DOS a
podporuje výmìnu firmware v automatech K1, K10 a MPC300. Typ automatu a jeho
konfiguraci (u øady MPC300) rozpozná program sám.

Provední výmìny
Pøes pøevodník CA1 pøipojte k sériovému portu poèítaèe automat (stejným
zpùsobem jako pøi programování a ladìní) a zapnìte jej. Automat musí být na lince
RS485 jedinou aktivní stanicí (jsou-li k lince pøipojeny jetì dalí automaty nebo periferie, musí být odpojeny nebo vypnuty). Z pøíkazového øádku DOS spuste program UPGRADE.EXE s parametrem èísla COM portu, pøes který se komunikuje (parametr je
oddìlen mezerou a zaèíná lomítkem). Pøíklad:
UPGRADE.EXE /COM2
V systému Windows je moné napø. vytvoøit zástupce na ploe. Ve vlastnostech zástupce je pak tøeba v rubrice Pøíkazový øádek dopsat jetì parametr /COM.
Sputìní pod Windows2000, Windows XP má svá specifika a je popsáno dále.
Po sputìní program zjistí konfiguraci automatu a najde si správný soubor,
obsahující firmware pro tento automat. Poté pro kontrolu vypíe konfiguraci a èíslo
verze firmware pøipraveného k zataení. Zapoèetí vlastního zatahování firmware je pak
tøeba jetì potvrdit klávesou ENT. Po zataení firmware program vypíe výsledek akce a
restartuje automat.
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Sputìní programu pod Windows2000/XP
Tyto verze Windows ji neposkytují volný pøístup ke komunikaèním portùm.
Pøed sputìním programu UPGRADE je tøeba nainstalovat podpùrný balíèek WIN2K
(pokud jetì nebyl na poèítaèi nainstalován) a spoutìt UPGRADE.EXE pomocí programu ConPes. Balíèek WIN2K i s podrobnou dokumentací pro jeho pouití je na distribuèním CD v adresáøi \datacz\win2k\, nebo jej lze stáhnout z www.micropel.cz.
Upozornìní:
Podpùrný balíèek WIN2K umoòuje pøístup pouze na porty COM1 a COM2.

Ruèní zadání typu automatu
V pøípadì, e bìhem zatahování dojde k chybì (výpadek proudu apod.),
mùeí po novém sputìní program hlásit chybu identifikace typu automatu. Pokud by
nepomohlo vypnutí/zapnutí automatu a nové sputìní programu, je nutné opakovat proces s ruèním zadáním konfigurace. Jako dalí parametr za parametrem /COM zapite
jetì typ a konfiguraci automatu (bez lomítka !).
Pøíklady:
UPGRADE.EXE /COM1 K1
UPGRADE.EXE /COM1 K10
UPGRADE.EXE /COM1 301Y
UPGRADE.EXE /COM1 303ZDA
Automaty øady PES-K se zapisují jako K1 nebo K10. Automaty øady MPC300
se zapisují bez úvodních písmen MPC a I/O moduly se uvádìjí v poøadí, jak jsou osazeny
v automatu zprava. Jako první v poøadí je tedy vdy základní modul. Oznaèení mùe mít
maximálnì 6 znakù.
Upozornìní:
Pøi ruèním zadání konfigurace je tøeba dát pozor na správný zápis. Zataení
jiné konfigurace do automatu má za následek jeho nesprávnou funkci, v krajním pøípadì
mùe dojít i k porue v automatu.

Deaktivace aplikaèního programu
Zadáním dalího parametru /CLRP na pøíkazovém øádku je po zataení firmware proveden výmaz uivatelského programu z pamìti. Po zataení firmware se tedy
automat nerozbìhne, výstupy jsou neaktivní a svítí signál ERROR (oznaèující, e v PLC
není program). Do automatu je pak mono zatáhnout aplikaèní program standardním
zpùsobem z vývojového prostøedí. Tento postup je vhodný tehdy, kdy není ádoucí aby
automat po zapnutí vykonával nìjakou èinnost, nebo té v pøípadì nekorektního chování
programu nebo automatu. V posledním pøípadì je navíc tøeba obrátit poøadí spoutìní nejprve spustit program UPGRADE a poté teprve zapnout napájení automatu.
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