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Úvod 
 

V této příručce jsou uvedeny pokyny pro instalaci, ovládání a údržbu multifunkčního regulátoru KS 108 easy a dále 
popis k němu příslušejícího programového vybavení. 
 
 Upozornění! 
 Tento přístroj se neužívá samostatně, ale vždy jako součást zařízení pro regulaci a řízení strojů 
 nebo průmyslových procesů. Tato příručka není určena uživateli zařízení, ale jeho projektantům 
 a konstruktérům. Pro uživatele zařízení, v němž je přístroj použit, je nutno vytvořit samostatný 
 návod k použití, odpovídající dané aplikaci. 
 
Příručka je rozdělena do následujících částí: 
 
� Návod k použití 

Obsahuje popis přístroje a pokyny k jeho instalaci, uvedení do provozu a ovládání. Jsou zde uvedeny 
informace k těmto tématům: 
• Bezpečnost 
• Sestava a funkce přístroje, technické údaje 
• Instalace a uvedení do provozu 
• Pokyny pro údržbu a čistění, odstranění poruch 
• Knihovna funkcí PMA obsahuje řadu standardních ovládacích stránek. Zde je popsáno standardní 

ovládací menu přístroje a způsob ovládání funkčních bloků se standardními ovládacími stránkami, např. 
regulátoru nebo programátoru 

� Vývojové prostředí 

Obsahuje pokyny pro instalaci vývojového prostředku a práci s ním. Uvedená témata: 
• Instalace programu 
• Spojení s KS 108 easy 
• Struktura knihovny funkčních bloků a její použití 
• Praktický příklad s ukázkou vzájemného propojení knihovny funkcí, grafického editoru a KS 108. 

� Knihovna funkčních bloků 
Tato část obsahuje podrobný popis jednotlivých funkčních bloků přístroje KS 108 easy. 
• Úpravy měřítka a matematické funkce (LIB001) 
• Nelineární funkce (LIB004) 
• Trigonometrické funkce (LIB011) 
• Logické funkce (LIB009) 
• Převodníky signálu (LIB002) 
• Časové funkce (LIB008) 
• Funkce výběru a paměti (LIB003) 
• Mezní hodnoty a jejich vyhodnocení (LIB007) 
• HMI (rozhraní člověk – stroj) (LIB401) 
• Vizualizace (LIB010) 
• Komunikace (LIB014) 
• Přídavné funkce (LIB013) 
• Všeobecné funkce přístroje (LIB018) 
• Programátor (LIB006) 
• Regulátor (LIB012) 
• Procesní výstup (LIB016) 
• I/O moduly vario (LIB019) 
• I/O moduly rail line (LIB020) 

� Prostředí programátoru 
Tato část obsahuje informace pro práci s funkčním blokem programátoru PROGRAMMER a k němu 
náležejícímu editoru programů BlueEdit. Obsahuje témata: 
• Instalace a konfigurace programů 
• Komponenty pro tvorbu programů 
• Od záměru k realizaci programu v přístroji 
• Využívání editoru BlueEdit 
• Praktický příklad: Na konkrétním příkladu je ukázána spolupráce a vzájemná vazba programových 

prostředků BlueEdit a BlueDesign. 
 

iii   
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I Návod k použití 
 
I-1 Všeobecně 
 
I-1.1 Upozornění k návodu 

Předpokladem bezpečné práce a zacházení s přístrojem je přísné dodržování všech bezpečnostních pokynů a postupů, 
uvedených v tomto návodu. Dále je rovněž nutno dodržovat všechny místní předpisy, normy a pokyny prevence proti 
úrazům a nehodám. 
Návod k použití je součástí přístroje a musí být uložen v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby jej personál provádějící 
instalaci, uvádění do provozu nebo údržbu měl neustále k dispozici. 
Obrázky v tomto návodu slouží k lepšímu vysvětlení popisovaných postupů, nejsou však vždy ve správném měřítku 
a mohou se lišit od skutečného provedení přístroje. 

 
I-1.2 Výrobce 

 
PMA Prozess- und Maschinen- Autonation GmbH 
Miramstrasse 87 
D-34123 Kassel, Německo 
Tel.: +49 561 505 1307 
Fax: +49 561 505 1710 
Mail: mailbox@pma-online.de 

 
 
I-1.3 Záruční podmínky 

Platné záruční podmínky a informace k uplatnění záruky jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách 
výrobce na internetu: www.pma-online.de. 

 
I-1.4 Podpora zákazníkům 

Zákaznické oddělení výrobce je připraveno podat veškeré technické informace, kontakt viz odst. výrobce. 
Pracovníci výrobce mají vždy zájem o nové aplikace, poznatky a zkušenosti zákazníků, které jsou cenné pro další 
vývoj a zlepšování funkcí přístroje. 

 
I-1.5 Použité symboly 

V příručce použitá upozornění a varování jsou označeny symbolem a výrazem, vyjadřujícím druh výstrahy. 
Opatrností a přísným dodržováním uvedených varování zabráníte případným nehodám, materiálním škodám 
a ohrožení osob. 

   

 NEBEZPEČÍ! 
 ...upozorňuje na bezprostřední nebezpečnou situaci, která pokud jí není zabráněno, může vést 
    k ohrožení zdraví nebo života osob. 
 

   

 VÝSTRHA! 
 ...upozorňuje na nebezpečnou situaci, která pokud jí není zabráněno, může vést k ohrožení 
    zdraví nebo života osob. 
 

   

 POZOR! 
 ...upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která pokud jí není zabráněno, může vést 
    k ohrožení zdraví osob. 
 

   

 POZOR! 
 ...upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která pokud jí není zabráněno, může vést 
    k materiálním škodám. 
 

   

 POZOR! 
 Elektrostaticky citlivé komponenty! 
 ...upozorňuje na možné nebezpečí poškození elektrostaticky citlivých součástek. 
 

   

 Upozornění! 
 ...uvádí užitečné rady a doporučení a rovněž informace k zajištění účinného a bezporuchového 
    provozního stavu. 
 

 

iii   
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I-1.6 Omezení odpovědnosti 

Veškeré údaje a pokyny v této příručce byly sepsány s ohledem na platné normy a technické zásady, současný stav 
techniky a dlouhodobé poznatky a zkušenosti autorů. 
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody, vzniklé z důvodu: 
• Nerespektování pokynů a doporučení této příručky, 
• neoprávněného použití přístroje, 
• jeho instalace nekvalifikovanými osobami, 
• neoprávněných modifikací přístroje, 
• technických úprav přístroje, 
• použití jiných náhradních dílů, než originálních. 
Skutečný rozsah dodávky se může lišit od v příručce popsaného stavu, a to v případě speciálních provedení, 
objednaných volitelných výbav anebo technických změn. 
Všeobecně platí v obchodním kontraktu dohodnuté závazky, všeobecné obchodní podmínky dodavatele a v době 
uzavření kontraktu platné zákonné obchodní podmínky. 

   

 Upozornění! 
 Tento návod k použití je nutno před zahájením jakýchkoli prací s přístrojem, zejména před jeho 
 uvedením do provozu řádně přečíst. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za škody, způsobené 
 nerespektováním pokynů a postupů v tomto návodu uvedených. 
 

 
I-1.7 Autorská práva 

Tento návod k použití je důvěrným dokumentem. Byl připraven výlučně pro osoby, s přístrojem pracující. Předání 
návodu třetím osobám bez písemného souhlasu výrobce není dovoleno. 

   

 Upozornění! 
 Obsažené informace, texty, schémata a obrázky jsou chráněny autorským právem výrobce. 
 Jejich jakékoli zneužití je trestné. 
 

 

Pořizování kopií příručky nebo jejích částí jakýmkoli způsobem a formou k použití a/nebo zveřejnění obsahu není 
bez písemného souhlasu výrobce dovoleno. Jednání v rozporu s tímto podléhá náhradě škody. Další nároky jsou 
vyhrazeny. 

 
I-1.8 Transport, balení a skladování 

 
I-1.8.1 Transport 

Originální obal je vhodné uschovat pro případ eventuelního odeslání do opravy. Během dopravy přístroj chraňte před 
hrubými mechanickými otřesy. Používejte vždy originální obal. Komponenty přístroje jsou citlivé na rázy a silné 
chvění. 

 
I-1.8.2 Vybalení 

Při vybalení přístroje postupujte takto: 
• Doporučujeme přístroj ihned po dodávce prohlédnout, zda během dopravy nedošlo k jeho poškození. Pokud je 

důvodné podezření, že k poškození došlo, potvrďte dodací list dopravci jen s touto výhradou a informujte výrobce. 
• Přístroj opatrně vyjměte z obalu. Originální obal je vhodné uschovat pro případ eventuelní další dopravy přístroje 

(např. do opravy). Pokud není uzavřena žádná dohoda o vracení obalu, zůstává obal u příjemce. 
   

 Upozornění! 
 Jako obalový materiál je použit karton a plasty (folie a výplň). Při případné likvidaci obalu je nutno 
 postupovat v souladu s příslušnými předpisy ochrany životního prostředí. 
 

 

 
I-1.8.3 Skladování 
   

 POZOR! 
 Kondenzace vodních par! 
 Při změnách teploty může dojít ke kondenzaci vodních par. To může přístroj poškodit nebo ovlivnit 
 jeho pozdější funkci. 
 Proto: 
 - Po transportu nebo skladování při nízkých teplotách nebo velkých teplotních změnách je nutno 
  nechat přístroj pomalu přizpůsobit prostředí, v němž bude používán. 
 - Pokud došlo ke kondenzaci vodních par, je možno přístroj zapnout až po uplynutí alespoň 
    12ti hodin. 
 

iii   

iii   

iii   
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Pro skladování platí následující podmínky: 
• Relativní vlhkost max. 85%, 
• kartony nesmí být skladovány venku, 
• skladování v bezprašném prostředí, 
• teplota skladování -20 až +70°C, 
• žádné mechanické namáhání. 

 
I-1.8.3 Likvidace 

Pokud není uzavřena dohoda o vrácení přístroje k likvidaci, je nutno přístroj odborně rozebrat: 
• kovové části odevzdat do šrotu, 
• díly z plastu odevzdat k recyklaci, 
• ostatní díly zlikvidovat dle povahy jejich materiálu. 

   

 Upozornění! 
 Likvidace elektrošrotu, elektronických součástek, mazadel a ostatních pomocných substancí 
 podléhá zvláštním předpisům a smí být provedena pouze specializovanou firmou! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii   
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I-2 Bezpečnostní pokyny 
 

Tato kapitola obsahuje přehled všech důležitých bezpečnostních pokynů pro optimální ochranu osob a bezpečný 
a spolehlivý provoz přístroje. 

 

Nerespektování dále uvedených postupů a pokynů může způsobit vznik vážných nebezpečí. 
 
I-2.1 Všeobecně 
 

Tento přístroj a k němu náležející software byly vyvinuty dle v době svého vzniku všeobecně platných technických 
zásad a jsou provozně bezpečné. 
Tento přístroj byl vyroben a testován v souladu s VDE 0411-1 a ČSN EN 61010-1 a vyskladněn v technicky 
bezpečném stavu. 
Přístroj však může způsobit nebezpečí, pokud není používán kvalifikovanými osobami, nebo používán nesprávně 
nebo k jinému účelu, než je určen. 
• Každá s přístrojem zacházející osoba se před zahájením prací musí seznámit s návodem k obsluze a porozumět mu. 

Toto platí i pro osoby, které již dříve s tímto nebo podobným přístrojem pracovali nebo které byli výrobcem 
školeny. 

• Znalost návodu k použití je jedním z předpokladů ochrany osob a zabránění škodám a rovněž předpokladem 
bezpečné a bezporuchové funkce přístroje. 

• Z důvodů zabránění nebezpečí a zajištění správné funkce nesmí být na přístroji prováděny změny nebo úpravy, 
k nimž výrobce nedal výslovný souhlas. 

• Všechny štítky s bezpečnostními symboly a pokyny, kterými je přístroj vybaven, musí být udržovány v čistém 
a čitelném stavu. Poškozené nebo nečitelné štítky je nutno obnovit. 

• V návodu uvedené hodnoty nastavení nebo rozsahy nastavení je nutno dodržet. 
• Provozovateli přístroje se doporučuje nechat si seznámení se s návodem k použití přístroje od svého personálu 

doložitelně potvrdit (viz odst. I-2.3.2). 
 
I-2.2 Odpovědnost provozovatele 

 

Přístroj je používán ke komerčním účelům. Jeho provozovatel tedy odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti 
práce. 
Kromě v tomto návodu uvedených pracovně bezpečnostních pokynů je nutno se řídit pro místo použití tohoto 
přístroje všeobecně platnými předpisy o bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí. Zejména:  
• Provozovatel se musí seznámit s platnými předpisy bezpečnosti práce a v analýze rizik musí určit další ohrožení, 

k nimž může dojít s ohledem na specifické pracovní podmínky v místě použití přístroje. Tato analýza rizik pak 
musí být zpracována ve formě pracovního pokynu pro provoz přístroje. 

• Provozovatel musí po celou dobu životnosti přístroje kontrolovat, zda jím stanovené pracovní pokyny stále 
odpovídají platným předpisům a v případě potřeby pokyny upravit. 

• Provozovatel musí jednoznačně určit odpovědnost za instalaci, provoz, údržbu a čistění přístroje. 
• Provozovatel se musí postarat o to, aby každá s přístrojem zacházející osoba se před zahájením prací seznámila 

s jeho návodem k obsluze a porozuměla mu. Provozovatel dále musí tyto osoby pravidelně školit a seznamovat je 
s riziky. 

 

Dále provozovatel odpovídá za to, že přístroj je v technicky a provozně bezpečném stavu. K tomu platí následující: 
• Provozovatel musí zajistit dodržování v tomto návodu uvedených intervalů údržby. 
• Provozovatel musí všechny pracovní pokyny pravidelně ověřovat, zda jsou funkční a kompletní. 
• Provozovatel musí všechny pracovníky vybavit potřebnými ochrannými pomůckami. 
 

I-2.3 Obsluhující personál 
 

I-2.3.1 Požadavky 
   

 VÝSTRHA! 
 Nebezpečí úrazu nekvalifikovaných osob! 
 Nesprávné zacházení s přístrojem může způsobit materiální škody i ohrožení zdraví 

nebo života osob. 
Proto: 
- S přístrojem smí zacházet jen osoby s kvalifikací, uvedenou u popisu činnosti v jednotlivých 
  kapitolách této příručky. 
- V případě pochybností povolejte specialistu. 
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V příručce jsou dále u popisu jednotlivých činností uvedeny následující kvalifikace osob: 
• Osoba poučená 

je provozovatelem formou školení seznámena s jí svěřenými činnostmi a s možným nebezpečím při jejich 
nesprávném provádění. 

• Osoba znalá 
je schopna na základě svého odborného vzdělání, znalostí a zkušeností vykonávat svěřené činnosti a samostatně 
rozeznat možná nebezpečí. 

• Osoba znalá s vyšší kvalifikací 
je schopna na základě svého odborného vzdělání, znalostí a zkušeností a dále znalosti příslušných norem a 
předpisů vykonávat práce na elektrickém zařízení a samostatně rozeznat možná nebezpečí. 
Osoba znalá s vyšší kvalifikací je speciálně vyškolena pro práce v konkrétním prostředí a zná příslušné normy a 
předpisy. V Německu musí tato osoba splňovat předpis o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
BGV A3, v ostatních zemích platí obdobné předpisy. 

Přístroj mohou obsluhovat a udržovat pouze osoby, u nichž lze očekávat, že svou práci budou vykonávat spolehlivě. 
Osoby, které jsou pod vlivem drog, alkoholu nebo reakci ovlivňujících léků nesmí přístroj obsluhovat. Při výběru 
obsluhy je nutno dodržovat místní platné předpisy věkového nebo profesního omezení. 
 

I-2.3.2 Školení 
Provozovatel musí obsluhující personál pravidelně školit. Pro zpětné doložení je nutné provedená školení 
dokumentovat. Dokumentace školení může vypadat např. takto: 
 

Datum Jméno Druh školení Školitel Podpis 
4.4.2006 Josef Učedník Úvodní školení 

bezpečnosti práce 
Jan Mistr  

17.5.2006 Jaroslav Dělník Roční školení 
bezpečnosti práce 

Jan Mistr  

.... .... .... ....  
 

I-2.4 Zabezpečovací systémy 
Použití přístroje (stejně jako jiných PLC) v zabezpečovacích systémech vyžaduje zvláštních opatření. Při 
plánovaném nasazení v zabezpečovacích systémech je nutno brát ohled na příslušné normy (např. DIN EN 61508). 
 

I-2.5 Zvláštní nebezpečí 
V tomto odstavci je uveden výčet rizik, sestavený na základě rizikové analýzy. Pro omezení výskytu nebezpečných 
situací a ohrožení zdraví a života osob je nutno respektovat zde a v dalších odstavcích této příručky uvedená 
varování a upozornění. 
 

I-2.5.1 Porucha přístroje, údržba, odstavení z provozu 
   

 NEBEZPEČÍ! 
 Ohrožení zdraví při neočekávaných funkčních a pohybových sekvencích 
 Během údržby, konfigurování nebo při funkčních zkouškách přístroje se mohou součásti systému 
 dát do pohybu, pokud nejsou od přístroje odpojeny. 
 Proto: 
 Je-li přístroj odstavován z provozu, je-li do něj vkládán nový nebo upravený program, 
 nebo při údržbě a kontrolách jeho funkce je nutno zajistit: 
 - Všechny odpojené součásti systému je nutno zajistit proti neúmyslnému zapojení. 
 - Možné důsledky odstavení přístroje z provozu je nutno uvážit a přijmout příslušná opatření. 
 

   

 NEBEZPEČÍ! 
 Ohrožení zdraví při neočekávaných nebo neřízených provozních stavech 
 Jako u každého elektronického zařízení může porucha přístroje způsobit neočekávané a neřízené 
 provozní stavy, které mohou ve svém důsledku způsobit ohrožení zdraví nebo života osob 
 a rozsáhlé materiální škody. 
 Proto: 
 - Při každém použití přístroje je nutno přijmout nezbytná opatření. 
 

 

I-2.5.2 Jiskrová bezpečnost 
   

 VÝSTRAHA! 
 Nebezpečí výbuchu z živých částí 
 V prostředích s nebezpečím výbuchu mohou části přístroje pod napětím způsobit výbuch. 
 Přístroj nemá ochranu proti výbuchu. 
 Proto: 
 - Přístroj nesmí být použit v prostředí s nebezpečím výbuchu. 
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I-2.5.3 Elektrické komponenty 
   

 POZOR! 
 Poškození elektrických součástek 
 Elektrické součásti přístroje mohou být poškozeny nebo zničeny elektrickým napětím. 
 Proto: 
 - Před prací uvnitř přístroje zajistěte jeho odpojení od napájení. 
 

 

I-2.5.4 Baterie 
   

 VÝSTRHA! 
 Ohrožení zdraví při nesprávném zacházení s bateriemi. 
 S bateriemi je nutno zacházet zvlášť opatrně. 
 Proto: 
 - Baterie neházejte do ohně a nevystavujte vysokým teplotám, mohou explodovat. 
 - Baterie nevybíjejte, mohou explodovat. 
 - Tekutina, která při nesprávném použití z baterií vytéká, může poleptat kůži. Vyvarujte se 
   kontaktu s touto tekutinou. Při kontaktu opláchněte postižené místo velkým množstvím vody. 
 ..Při kontaktu s okem neprodleně nejméně 10 min vyplachujte vodou a pak bezpodmínečně 
   vyhledejte lékaře. 
 

 

I-2.5.5 Aplikační program 
   

 VÝSTRHA! 
 Ohrožení zdraví a materiální škody při neočekávaném průběhu programu 
 Jako u každého řídícího systému může chyba programu způsobit neřízené a neočekávané chování 
 celého zařízení, které může ve svém důsledku způsobit ohrožení zdraví nebo života osob 
 a rozsáhlé materiální škody. 
 Proto: 
 - Zajistěte, že daná aplikace je provozována pouze po důkladném otestování (viz také EN 61131). 
 

 

I-2.6 Ochrana životního prostředí 
   

 POZOR! 
 Nesprávná likvidace může způsobit ohrožení životního prostředí 
 Akumulátory a baterie obsahují jedovaté těžké kovy, jejich likvidace podléhá zvláštním pravidlům. 
 Proto: 
 - Akumulátory a baterie odevzdávejte v komunálních sběrnách nebo je vraťte dodavateli. 
 

 
I-2.7 Oprávněné použití 

Provozní bezpečnost přístroje je zaručena pouze při jeho oprávněném použití podle pokynů uvedených v návodu 
k použití. 
• Přístroj je určen k použití jako multifunkční regulátor nebo k řízení a/nebo regulaci strojů a průmyslových procesů. 

Může být výlučně použit v zařízeních nízkého napětí, přepěťová kategorie I (dle IEC 364-4-443), u nichž není 
jmenovité napájecí napětí vyšší než 1000 V střídavých (50/60 Hz), nebo 1500 V stejnosměrných. 

• K oprávněnému použití náleží i dodržení pokynů správné instalace, provozu, údržby a čistění. 
• Jakékoli použití přístroje mimo uvedený rozsah nebo k jiným účelům není dovoleno a je považováno za 

neoprávněné! Při neoprávněném použití jsou jakékoli nároky na výrobce nebo prodejce přístroje vyloučeny. Na 
přístroj se při jeho neoprávněném použití nevztahuje žádná záruka. 
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I-3 Struktura a funkce, technické údaje 
 

I-3.1 Popis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS 108 easy je regulační a řídicí modul, schopný řízení v reálném čase, s dotekovým displejem a řadou komunikačních portů. 
Modul se programuje podle IEC 61131-3 a vývojovým grafickým editorem BlueDesign. 
KS 108 je určen pro montáž do panelu nebo rozvaděče v průmyslovém prostředí. Díky své konstrukci bez ventilátoru a s pevnou 
pamětí vyžaduje jen minimální údržbu. 
 
I-3.2 Verze přístroje 
 

Multifunkční regulátor KS 108 se dodává ve verzích podle následující tabulky (možnosti budoucího rozšíření jsou 
označeny šedým písmem): 

 

K S 1 0 8 - x x x - x x x x x - x xx 
 

Základní přístroj 
KS 108 easy 1 
KS 108 flexible 2 
KS 108 PLC 3 

 

Displej 
5,7“ CSTN, QVGA (320x240) 0 
5,7“ TFT, QVGA (320x240) 3 

 

Neobsazeno 0 
 

Komunikace 1) 
Na vyžádání 0 
Další možnosti na vyžádání 0 
 

Zabudované vstupy/výstupy 
Žádné 0 
 

Přídavná komunikace 2) 
Na vyžádání 0 
 

PMA knihovna funkcí 
Jen KS 108 flexible 0 
 

Přednastavení 
Standardní 0 
Dle zadání 9 
 

Certifikáty 
CE 0 
UL/cUL certifikát U 
 

Čelní folie 
PMA-standard 00 
Zákaznická (od 100 ks) xx 
 
 
1) Konfigurovatelné komunikační protokoly: (např. MODBUS/TCP, Ethernet/IP, ProfiNet, CANopen, DeviceNet, ...) 
2) Základní přístroj obsahuje linky: 1x CAN (galv. odděleno), 1x RS485 (galv. odděleno), 1x RS232, 
   1x Ethernet (galv. odděleno),   1x čelní USB, 1x Karta SD. Další linky lze doplnit, např druhý CAN-Bus, ... 

KS 108 
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I-3.3 Příslušenství 

K přístroji lze objednat následující příslušenství: 
 

Příslušenství KS 108 easy KS 108 flexible KS 108 PLC 
BlueDesign (grafický vývojový editor) x - - 
CoDeSys (vývojové prostředí) - x x 
Přepínač Ethernet (3-5x, na DIN lištu) x x x 
Příručka uživatele x x x 
Externí vstupy a výstupy x x x 

 
I-3.4 Přehled základních vlastností 

 

• Freescale POWERPCTM CPU / 266 MHz 
• 5,7“ TFT displej, s dotekovým ovládáním, 320x240, nebo 
 5,7“ CSTN displej, s dotekovým ovládáním, 320x240  
• Paměť pro data a uživatelský program (RAM): 64 Mb / 32 Mb pro aplikaci 
• Paměť pro uživatelský program (Flash): 16 Mb / 8 Mb pro aplikaci 
• Vyhrazená paměť 16 kb 
• 1x Komunikace Ethernet 10/1000 
• 1x USB port 
• 1x Komunikace CAN 
• 1x Komunikace RS 232 pro programování 
• 1x Komunikace RS 485 
• Hodiny reálného času 
• Slot pro SD kartu 
• Volitelně: 
 - Tři sloty pro vstupy/výstupy, 
 - jeden komunikační modul (Profibus), 
 - druhý port CAN, 
 - druhá sériová linka. 

 
I-3.5 Základní prvky 

 
1 Displej (s dotekovým ovládáním) 
2 Indikátor provozního stavu 
3 Kryt USB portu 
4 Zásuvka pro SD kartu 
5 Upevňovací šrouby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I-3.6 Technické údaje 
 
Parametr Hodnota 
Displej 
Typ CSTN, barevný TFT, barevný 
Životnost (prosvětlení) 40 000 hodin 60 000 hodin 
Úhlopříčka 5,7“ 
Rozlišení 320 x 240 bodů (1/4 VGA) 
Počet barev 256 (8 bitů na bod) 
Dotekové ovládání odporové 

 



 13 KS 108 easy  Příručka uživatele 

 
Parametr Hodnota 
CPU, paměť pro aplikaci 
CPU Freescale PowerPC 266 MHz 
Paměť programu (Flash) 16 Mb / 8 Mb pro aplikaci 
Paměť programu a dat (RAM) 64 Mb / 32 Mb pro aplikaci 
Vyhrazená paměť  16 kb 
Hodiny reálného času Ano, zálohované baterií (Sony CR1620) 
Rozměry a váha 
Rozměry (Š, V, H) 194 mm x 172 mm x 50 mm (včetně čelního panelu) 
Váha cca 1,5 kf 
Provozní podmínky 
Okolní teplota 0°C až 50°C 
Rel. vlhkost max. 85%, nekondenzující 
Odolnost proti chvění a rázům 
Chvění Sinusové (EN 60068-2-6); Test: Fc 10...150 Hz, 1 G 
Rázy 15 G (cca 150m/s2), trvání 10ms, půlvlna (EN 60068-2-27); Test Ea 
EMC 
Vyzařování dle EN 61000-6-4, EN 61326-1, průmyslové prostředí 
Odolnost dle EN 61000-6-2, EN 61326-1, průmyslové prostředí 
Všeobecné údaje 
El. bezpečnost EN 61010-1 (VDE 0411-1), EN 61131-2; přepěťová kategorie II,  

stupeň znečistění 2, ochranná třída III (ochrana nízkým napětím) 
Izolační pevnost EN 61131-2, zkušební napětí 500 Vdc 
Třída krytí Čelo IP 65, zadní strana IP 20 
Certifikát CE Splňuje 
Napájení 24 V 
Napájecí napětí +24 Vdc (18...32 V) SELV, max. zvlnění 4Vss 
Spotřeba Typ. 1,0 A, max. 2,0 A při napájení 24 Vdc, 

dimenzování pojistky podle event. použitých V/V modulů, max. 12 A 
Ochrana proti přepólování Ano 
Galvanické oddělení Ano 
Komunikace Ethernet 
Počet a druh 1 x 10/100 Base T 
Připojení RJ45 
Galvanické oddělení Ano 
Komunikace USB 
Počet a druh 1 x Host USB 1.1, () 
Komunikace CAN 
Počet a druh 1 x Standard-CAN ISO 11898 
Galvanické oddělení Ano 
Přenosová rychlost Max. 1Mbit/s 
Ukončovací odpor Lze připojit 
Sériová komunikace 
Počet a druh 1x RS 232 

1x RS 485 
Galvanické oddělení Ano u RS 485 
Ukončovací odpor Lze připojit u RS 485 
Zásuvka pro SD kartu 
Doporučené karty 256 Mb (Kingston/SanDisk Extreme) 

512 Mb (Kingston) 
Software  
Operační systém LINUX 
Runtime systém CoDeSys (KS 108 flexible a KS 108 PLC); BlueDesign (KS 108 easy) 
Vývojové prostředí CoDeSys (KS 108 flexible a KS 108 PLC); BlueDesign (KS 108 easy) 
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I-3.7 Typový štítek 
 
 
1 Produktová řada 
2 Model / Obj. číslo 
3 Identifikační číslo 
4 Hardwarová verze 
5 Napájecí napětí 
6 Sérioví číslo: Identifikace 00041, datum 0626 
7 Čárový kód 
8 Označení CE 
9 Datum výroby: Rok 06; týden 26 
10 Logo výrobce 
 

I-3.8 Blokové schéma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I-3.9 Komunikační linky 
 

I-3.9.1 Přehled 
 
1 Stavová LED napájení 
2 Přepínač provozních režimů 
3 Stavová LED programu 
4 Síťové připojení - Ethernet 
5 Sériová linka RS 232 
6 Spínač odporu ukončení sběrnice CAN 
7 Komunikační linka CAN 
8 Spínač odporu ukončení sériové sběrnice 
9 Sériová sběrnice RS 485 
10 Napájení 
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I-3.9.2 Napájení  

 
Přístroj se napájí stejnosměrným napětím 24 V. 
Obvod napájení obsahuje ochranu proti 
přepólování a omezovač zapínacího proudu. 
 
Rozložení kontaktů: 
Označení Popis 

L1+ napájení + 24 Vdc (18...32 V) 
M1 napájení zem 

 
 

I-3.9.3 Připojení Ethernet 10/100 Base-T 
 
Připojení RJ-45. 
 
Rozložení kontaktů: 
Označení Popis 

1 TX+ 
2 TX- 
3 RX+ 
4 75 Ω 
5 75 Ω 
6 RX- 
7 75 Ω 
8 75 Ω 

  

Zelená LED „LNK“ svítí – provozní stav 
Zelená LED „RCV“ bliká – příjem dat 

 
 

I-3.9.4 USB 
 
Rozložení kontaktů: 
Označení Popis 

B1 VCC 
B2 D- 
B3 D+ 
B4 GND 

 
USB port je umístněn na čele přístroje pod gumovou krytkou. 

   

 POZOR! 
 Možné poškození USB přístrojů! 
 USB port má k dispozici proud max. 0,5A. Přístroje, které mají větší proudovou spotřebu, 
 nefungují a mohou se poškodit. 
 Proto: 
 - Připojujte jen přístroje, které nepotřebují více než 0,5 A. 
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I-3.9.5 Sběrnice CAN 

 
Konektor: 

Kolík Popis 
1 NC (nezapojovat) 
2 CAN_L 
3 CAN_GND 
4 NC (nezapojovat) 
7 CAN_H 

 
Sběrnice CAN odpovídá normě ISO 11898 a lze ji použít až do přenosové rychlosti 1Mb/s. Sběrnice má galvanické 
oddělení. 

   

 Upozornění! 
 Na začátku a na konci sběrnice CAN musí být ukončovací odpory. Pokud se tedy KS 108 zapojuje 
 na začátek nebo na konec sběrnice, musí se spínačem pos. 6 ukončovací odpor sběrnice aktivovat. 
 Spínač přesuňte nahoru do polohy ON. 
 

 
 

I-3.9.5 Sériové sběrnice 
 
V přístroji jsou dvě sériové sběrnice: 
• RS232 [X4/X5: COM1/COM2] 
• RS485 [X8: COM3]. Tato sběrnice 

má galvanické oddělení. 
 
Konektor RS232: 

Kolík Popis 
1 NC (nezapojovat) 
2 RXD 
3 TXD 
4 NC (nezapojovat) 
5 GND 

6-9 NC (nezapojovat) 
 
 

I-3.10 Prohlášení o shodě 
   

 Upozornění! 
 V současné době je KS 108 ve stadiu testování pro certifikaci CE pro provoz v průmyslovém 
 prostředí a v obytných zónách. KS 108 je posuzován dle DIN EN 61131, certifikace byla vyžádána, 
 ale zatím není dokončena. 
 

 

iii   

Konektor RS485: 
Kolík Popis 

1 RTXD- 
2-3 NC (nezapojovat) 
4 RTXD+ 
5 GND 

6-9 NC (nezapojovat) 
 

iii   
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I-4. Montáž a uvedení do provozu 
   

 NEBEZPEČÍ! 
 Nebezpečí z důvodu chybné instalace a prvotního uvedení do provozu! 
 Instalaci přístroje a první uvedení do provozu smí provádět pouze osoby znalé s vyšší kvalifikací 
 a dostatečnými zkušenostmi. Chyby při instalaci mohou způsobit ohrožení zdraví a života osob 
 nebo značné materiální škody. 
 Proto: 
 - Instalaci a první uvedení do provozu nechte provést pouze odborně způsobilým pracovníkům. 
 - Před uvedením do provozu instalaci řádně zkontrolujte. 
 - Všechny vypnuté části technologie musí být zajištěny proti nechtěnému zapnutí. 
 

 

I-4.1 Rozsah dodávky 
 

Před instalací ověřte kompletnost dodávky: 
• Vlastní přístroj 
• Konektor pro připojení napájení 
• Návod k obsluze 

 

I-4.2 Instalace 
 

I-4.2.1 Výřez do panelu 
Přístroj je určen pro montáž do panelu. 

   

 Upozornění! 
 Síla čelního panelu by neměla přesáhnout 6 mm, jinak nelze přístroj šrouby dostatečně upevnit. 
 

 

Rozměry výřezu do panelu (v mm): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Přístroj se upevní čtyřmi šrouby, pro které je do panelu nutno vyvrtat otvory průměru 5 mm. 
• Čelní rámeček přístroje (v obrázku výřezu vyznačen šedou barvou) má rozměry 194 x 172 mm, výřez v panelu 

tedy plně zakrývá. 
 
 

iii   
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I-4.2.2 Montáž 
   

 Upozornění! 
 Při montáži je nutno zajistit, aby 
 - odstup k sousednímu přístroji nebo stěně rozvaděče byl minimálně 20 mm, 
 - mezi zadní částí přístroje a zadní stěnou rozvaděče bylo místo alespoň 50 mm pro přívody 
   a kablíky komunikačních sběrnic. Celková montážní hloubka tedy je 100 mm. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postup při montáži: 
1. Ze šroubů odstraňte matičky a podložky. 
2. Přístroj opatrně vložte zepředu do montážního otvoru. 
3. Na šrouby vložte podložky, našroubujte matičky a dotáhněte. 
 

I-4.2.3 Připojení 
   

 NEBEZPEČÍ! 
 Ohrožení zdraví při neočekávaných nebo neřízených provozních stavech 
 Při připojování přístroje může dojít k neočekávaným pohybům částí technologie, pokud tyto 
 nejsou dostatečným způsobem zajištěny. 
 Proto se při montáži musí zajistit: 
 - Všechny vypnuté části technologie musí být zajištěny proti nechtěnému zapnutí. 
 - Všeobecně vždy je nutno zvážit důsledky vypnutí systému a v případě potřeby přijmout 
    příslušná opatření 
 

 
Připojení ochranného vodiče 
 
Vodič ochranného uzemnění připojte na připojovací 
plíšek – viz obrázek. 
Použijte Cu vodič s průřezem min. 1,5 mm2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii   
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Připojení napájení 
KS 108 vyžaduje napájení násl. specifikace: 
Napětí: +24 Vdc SELV (18...32 Vdc) 
Zbytkové zvlnění:  Max. 4 Vss, špičky nesmí sahat pod 18 V 
Spotřeba: Max. 2 A při +24 Vdc a 25 °C 

   

 POZOR! 
 Možné poškození přístroje! 
 Připojení nesprávného napájení může přístroj poškodit. 
 Proto: 
 - Dodržte předepsanou specifikaci napájení. 
 - Přívody napájení musí být vedeny tak, aby nevznikaly žádné kapacitní nebo induktivní vazby, 
    zanášející do přístroje rušení. 
 - Přívody musí být dimenzovány pro příslušné napájecí napětí a proud. 
 - Ověřte, zda nedošlo k přepólování napájení. 
 

 
Přívody napájení zapojte na s přístrojem 
dodaný konektor a zasuňte do zásuvky X9 
na zadní straně. 
 
 
 
 
Připojení komunikačních linek 

   

 POZOR! 
 Nebezpečí chybné funkce nebo poškození přístroje! 
 Nesprávná konfigurace nebo připojení komunikační linky může způsobit chybnou funkci  
 nebo přístroj poškodit. 
 Proto: 
 - Dodržujte pokyny, uvedené v kapitole „Komunikační linky“. 
 - USB přístroje: Připojujte pouze přístroje s odběrem do 0,5 A. 
 - CAN bus: Pamatujte na ukončovací odpor na konci sběrnice. 
 

 
Komunikační linky (CAN, Ethernet) se připojují běžnými kablíky, zajistěte jejich dobré stínění a uzemnění. 
 

I-4.3 Uvedení do provozu 
   

 NEBEZPEČÍ! 
 Ohrožení zdraví při nedostatečné kvalifikaci obsluhy 
 Nesprávné zacházení s přístrojem může způsobit ohrožení osob nebo materiální škody. 
 Proto: 
 - Přístroj smí uvádět do provozu pouze kvalifikované osoby, které mají dostatečné znalosti 
   o přístroji, automatizační technice a řízené technologii. 
 

 
I-4.3.1 Kontrola instalace 

Před uvedením přístroje do provozu je nutno zkontrolovat jeho instalaci a provést o tom zápis do instalačního 
protokolu. Ověřit je nutno všechny instalační kroky, minimálně však  
• ochranné uzemnění, 
• pojistky síťového přívodu a hlavní vypínač, 
• shodu provedení a naprogramování přístroje se skutečnými podmínkami provozu, 
• shodu konkrétní aplikace s místními a národními předpisy. 
 

I-4.3.2 Zapnutí přístroje 
Při zapnutí přístroje postupujte takto: 
Po zapnutí napájecího napětí se po krátké době na displeji objeví úvodní stránka a poté se zobrazí buď servisní menu 
nebo první stránka aplikace. 

   

 Upozornění! 
 Další informace o provozním stavu přístroje jsou uvedeny dále v této kapitole. 
 

 
iii   
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 NEBEZPEČÍ! 
 Akutní nebezpečí ohrožení zdraví při neočekávaných nebo neřízených provozních stavech 
 Zapnutím přístroje může dojít k následným změnám stavu a pohybům napojených částí technologie. 
 Proto: 
 - Před zapnutím přístroje uvažte všechny důsledky zapnutí na technologii a napojená zařízení  
    a proveďte příslušná opatření, aby zařízení bylo v bezpečném stavu. 
 

   

 NEBEZPEČÍ! 
 Akutní nebezpečí ohrožení zdraví při nesprávném nebo chybném naprogramování 
 Přístroj je volně programovatelný. Zpracování signálů a tím i chování napojených zařízení 
 je odvislé od jeho naprogramování. 
 Proto: 
 - Před zapnutím přístroje se ujistěte, že je použit pro danou aplikaci určený a ověřený program. 
 

 
I-4.3.3 Nahrání programu z USB portu 
   

 NEBEZPEČÍ! 
 Ohrožení zdraví při neočekávaných nebo neřízených provozních stavech 
 Při údržbě, konfiguraci nebo testech přístroje může dojít k následným změnám stavu a pohybům 
 napojených částí technologie, pokud nejsou během těchto prací od přístroje odpojeny. 
 Proto: 
 Při odstavení přístroje z provozu, při nahrávání nového nebo upraveného programu nebo při  
 údržbě či testování je nutno dodržet: 
 - Všechny vypnuté části zařízení je nutno zajistit proti náhodnému zapnutí. 
 - Všeobecně vždy je nutno zvážit důsledky vypnutí systému a v případě potřeby přijmout 
    příslušná opatření. 
 

 
Nový aplikační program lze do přístroje 
KS 108 nahrát z USB flash paměti: 
1. Pokud dostanete nový program 

např. elektronickou poštou, 
zkopírujte jej do USB flash paměti. 
Zajistěte, aby paměť obsahovala 
v nejvyšší úrovni adresářů složku 
se jménem „autoinst“ a v ní 
soubory „update.tzg“ a 
autoinst.ini“. 

 
  

 Upozornění! 
 Nový program lze nahrát jen v případě, že nejvyšší úroveň adresářů USB flash paměti obsahuje 
 složku s uvedenými soubory. 
 
 

 
 
2. KS 108 vypněte odpojením napájení. 
3. Vyjměte krytku USB portu a vyhněte ji stranou. Do 

konektoru zasuňte USB paměť. 
4. KS 108 opět zapněte. Nahrávání programu začne 

automaticky. Na displeji se nejprve objeví logo PMA 
a pak okno se stavovým hlášením nahrávání. 
Po nahrání programu se objeví zpráva, že USB 
paměť je možno opět vyjmout. 
Přístroj pak automaticky startuje s novým 
programem. 

 
 
   

 Upozornění! 
 Nahrávání programu probíhá na základě skriptu. Podle průběhu skriptu se zprávy na displeji 
 mohou lišit. Je možné, že i ukončení nahrávání bude oznámeno jinou zprávou. 
 
 

5. Vyjměte USB paměť a konektor opět zakryjte záslepkou. 

iii   

iii   
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 Upozornění! 
 Pokud přístroj po nahrání nového programu automaticky nenastartuje, je nutno provést start ručně. 
 Vypněte proto jeho napájení a poté opět přístroj zapněte. 
 

   

 NEBEZPEČÍ! 
 Akutní nebezpečí ohrožení zdraví při neočekávaných nebo neřízených provozních stavech 
 Zapnutím přístroje může dojít k následným změnám stavu a pohybům napojených částí technologie. 
 Proto: 
 - Před zapnutím přístroje uvažte všechny důsledky zapnutí na technologii a napojená zařízení  
    a proveďte příslušná opatření, aby zařízení bylo v bezpečném stavu. 
 

 
I-4.3.4 Nastavení síťového připojení 

Před uvedením do provozu je u přístroje nutné provést nastavení síťového připojení. 
   

 Upozornění! 
 Další informace k nastavení síťového připojení jsou uvedeny v kapitole 1.5.6 „ Použití menu 
 základních dat“. 
 

 
I-4.3.5 Použití SD-karty 

Při aplikacích sběru dat, ukládání chybových hlášení nebo alarmů je pro ukládání dat použita SD-paměť. 
Karta se instaluje dále popsaným způsobem: 

   

 POZOR! 
 Nebezpečí ztráty dat. 
 Vyjmutí karty za provozu může mít za následek ztrátu dat. Může rovněž dojít k porušení 
 struktury karty i struktury dat v přístroji. 
 Proto: 
 - Vyjímejte kartu vždy jen když je přístroj vypnut. 
 

 
Vložení karty: 
1. Přístroj vypněte. 
2. SD kartu zasuňte do slotu v boku přístroje 

zkosenou hranou dolů a s kontakty dopředu. 
Vyjmutí karty: 
1 Přístroj vypněte. 
2 SD kartu mírně stlačte směrem do přístroje, 

aby došlo k jejímu uvolnění. Kartu pusťte, 
uvolněná karta se o několik mm vysune. 
Poté ji můžete ze slotu vyjmout. 

 
 
 
 
 
 

I-4.3.6 Připojení externích vstupů a výstupů 
Pro připojení modulárních systémů vstupů a výstupů, čidel a akčních členů je KS 108 vybaven komunikační linkou 
CANopen a Ethernet. 
   

 Upozornění! 
 Konfigurace externích periferií se liší podle použitého systému. Popis je v příslušných návodech 
 k systémům. 
 

 
 
 

iii   
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I-5 Ovládání 
 

KS 108 easy je výkonný a flexibilní multifunkční přístroj, jehož přizpůsobení k dané aplikaci se provádí 
naprogramováním pomocí vývojového prostředku BlueDesign. 
Výstavba a počet ovládacích stránek závisí výlučně na naprogramování – tedy na dané aplikaci. 
Většinou jsou k ovládání využívány předdefinované ovládací stránky z PMA knihovny funkcí (např. stránky 
regulátoru nebo programátoru).  
V dalším bude popsáno, jak se přístroj pomocí těchto předdefinovaných stránek může ovládat. Skladba stránek však 
bude vždy odvislá od konkrétní aplikace, počet a druh ovládacích stránek se tedy bude od zde popsaného stavu lišit. 
V této kapitole jsou popsány: 
 Menu 

• Použití menu 
• Změny parametrů a konfigurace 
• Použití menu „Všeobecné údaje“ 

 Ovládací stránky 
• Přehled stránek 
• Stránka sloupcových grafů V_BAR 
• Stránka V_LOGGING 
• Stránka trendu V_TREND 
• Stránka regulátoru 
• Stránka digitálního programátoru D_PROG 
• Stránka analogového programátoru A_PROG 
• Stránka alarmů V_ALARM 
• Stránka uživatele V_DISPLAY 

   

 NEBEZPEČÍ! 
 Nebezpečí ohrožení zdraví nebo materiálních škod při nesprávném běhu programu 
 Přístroj podle dané aplikace umožňuje pomocí ovládacích stránek měnit mnohé parametry, 
 konfiguraci anebo přímo zasahovat do regulace a řízení, což může, tak jako u každého  
 elektronického řídícího systému, vést k neřízeným a/nebo nečekaným provozním stavům. 
 Následkem může být ohrožení zdraví či života osob a materiální škody značného rozsahu. 
 Proto: 
 - Před každým zásahem pečlivě zvažte veškeré možné následky a přijměte příslušná opatření. 
 

 
I-5.1 Uživatelská ovládací stránka 

 

Uživatelská ovládací stránka je úvodní stránka, z níž může obsluha přecházet na další ovládací stránky. Uživatelská 
stránka je odvislá od dané aplikace a tvůrce projektu ji musí pro danou aplikaci celou vytvořit. Stránka může 
obsahovat grafiku, např. jednoduché grafické znázornění řízeného procesu. V kapitole II-5 je uveden praktický 
příklad projektu regulace třízónové pece , v němž je použita jednoduchá uživatelské ovládací stránka s uvedenými 
ovládacími elementy: 
 
1 Zobrazení regulované veličiny každé ze tří zón 
2 Symbolické schéma 
3 Zobrazení žádané hodnoty každé ze tří zón 
4 Tlačítko pro přechod do hlavního menu 
5 Tlačítka pro přechod na ovládací stránky regulátorů 
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I-5.2 Hlavní menu 
 

Aplikační programy, které jsou vytvořeny z bloků knihovny funkcí PMA, mají většinou stránku hlavního menu 
s tímto obsahem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Operating pages: Přechod na ovládací stránky bloků knihovny PMA. 
 Parameter: Přechod na stránky zadávání parametrů bloků knihovny PMA. 
 Configuration: Přechod na stránky konfigurace bloků knihovny PMA. 
 I/O data: Přechod na stránky vstupů a výstupů knihovny PMA. 
 Miscellaneous: Přechod na stránku všeobecných dat přístroje (standardně je tato volba deaktivována). 
 

I-5.3 Používání menu 
 

S výjimkou stránky všeobecných dat všechny ostatní povely stránky hlavního menu otevírají nejprve seznam 
funkčních bloků, které jsou pro zadanou volbu (např. ovládací stránky) k dispozici. 
 
Jako příklad bude dále uvedena volba stránky vstupů a výstupů jednoho z funkčních bloků. Při volbě postupujte 
takto: 
 
1. Zvolte stránku hlavního menu. 

Způsob volby závisí na aplikačním programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Přejděte na stánku vstupů a výstupů (I/O data). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  KS 108 easy   Příručka uživatele 24 

 

3. Zvolte funkční blok, jehož vstupy a výstupy 
chcete vidět (např. blok DELAY). 
 
Na displeji se objeví vstupní a výstupní signály 
tohoto funkčního bloku. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Stiskněte tlačítko (       ) návratu do hlavního menu. 
 

I-5.4 Navigace v menu 
 

S výjimkou stránky hlavního menu je na displeji vpravo lišta 
s rolovacími tlačítky, jejichž pomocí se lze v menu pohybovat 
nebo se vrátit do předchozího menu. 
 
1. Zpět: Návrat do předchozího menu. 
2. Nahoru: Posunutí o řádku výše. 
3. Listování: Listování nahoru nebo dolů. 
4. Jezdec: Posun o řádku nahoru nebo dolů. 
5. Dolů: Posunutí o řádku dolů. 
 
 
 
 

I-5.5 Změna parametrů nebo konfigurace 
 

Pomocí stránek zadávání parametrů a konfigurace je možné 
provádět u funkčních bloků změny: 
1. Z hlavního menu zvolte přechod na stránku zadávání 

parametrů nebo stránku konfigurace. 
2. Ze zobrazeného seznamu zvolte požadovaný funkční blok. 
3. Zvolte příslušný parametr, např. přepínání PI/P 

(PI/P behaviour). 
Podle charakteru parametru se zobrazí buď výběrový seznam 
nebo editor pro zadání číselné hodnoty. 
Někdy se ve výběrovém seznamu objeví položky se šedým 
písmem. Jedná se o volby, které jsou sice možné, ale z důvodu 
nastavení ostatních parametrů nyní zablokované. 

 
I-5.5.1 Použití výběrového seznamu 

Mnoho parametrů se zadává pomocí výběrového seznamu.  
Např. hodnota parametru PI/P se vybírá z uvedeného seznamu: 
 
 Zvolení hodnoty parametru: Hodnotu zvolte kliknutím na 

její řádek. Zvolená hodnota se převezme a okno výběrového 
seznamu se zavře. 

 Opuštění seznamu bez zvolení hodnoty: Seznam lze opustit 
bez změny hodnoty parametru kliknutím na          . 

 

Struktura výběrového seznamu 
Každá položka seznamu se skládá z indexové hodnoty (např. „0“) a textu, např. „vypnuto“ (Off). V knihovně PMA 
se s parametry zachází numericky, proto jsou nečíselné parametry opatřeny číselnými indexy. 
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I-5.5.2 Použití editoru číselné hodnoty 
Číselné hodnoty (např. teplota, čas apod.) se zadávají pomocí okna editoru číselných 
hodnot. Aktuální hodnota parametru se zobrazuje na prvním řádku (v uvedeném 
příkladu na obrázku vpravo Grw+ = OFF). 
 
Tlačítko Funkce 
 
 

Zadání numerické hodnoty. 

 
 

Změna znaménka. 

 
 

Desetinná čárka. 

 
 

Dvojtečka, používá se např. při zadávání času. 

 
 

Zadání hodnoty „Vypnuto“, tlačítko funguje pouze u parametrů, 
kde je toto zadání možné. 

 
 

Exponent. Po zadání exponentu zadejte jeho číselnou hodnotu. 
Na displeji se zobrazí „e“. 

 
 

Vymazání posledního znaku. 

 
 

Vymazání celého údaje. 

 
 

Opuštění editoru bez zadání hodnoty. 

 
 

Potvrzení zadané hodnoty a opuštění editoru. 

 

Možnost použití jednotlivých tlačítek je kontextová. Např. tlačítko dvojtečky lze použít jen při zadávání času, při 
jiných numerických hodnotách je zablokováno. 
   

 Upozornění! 
 Pokud je editorem zadána pro daný parametr neplatná hodnota, bude při potvrzení hodnoty tlačítkem 
 OK opravena, a to bez dalšího upozornění! Použita bude nejbližší platná mezní hodnota parametru. 
 

 
I-5.5.3 Použití editoru binární hodnoty 

Binární hodnoty (např. hodnoty řídících stop digitálního programátoru) se 
zadávají rovněž editorem. Změnu hodnoty bitu z 0 na 1 a naopak dosáhneme 
kliknutím na okénko příslušného bitu. 
 
 

I-5.5.4 Použití textového editoru 
Texty (názvy souborů, komentáře) se zadávají 
textovým editorem: 
 
Tlačítko Funkce 
 
 

Zadání alfanumerických znaků. 

 
 

Přepínání velká / malá. 

 
 Vymazání posledního znaku. 

 
 

Opuštění editoru bez zadání textu. 

 
 
 

Potvrzení textu a opuštění editoru. 

   

 Upozornění! 
 Maximální délka textu je omezena na 16 znaků. Při zadání delšího textu je při potvrzení tlačítkem 
 OK text zkrácen, a to bez dalšího upozornění! 
 

iii   
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I-5.6 Použití menu „Všeobecné údaje“ 
 

V menu Všeobecné údaje se provádí některá základní systémová nastavení, např. datum, čas nebo IP adresa. 
   

 Upozornění! 
 Struktura menu Všeobecné údaje a možnost jeho vyvolání závisí na aplikačním programu. 
 Menu je přístupné pouze pokud to programátor aplikace připustí. 
 
 

Maximální obsah menu je následující: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Date, time: Zadání systémového času 
 Device data: Volba jazykové mutace knihovny PMA. K dispozici je němčina a angličtina. 
 Info: Údaje o verzi firmware, důležité v případě servisního zásahu. 
 Screen cleaning: Zobrazí se prázdný displej, aby při jeho čistění nedošlo k vyslání nechtěného povelu. 
 
Datum, čas 
V tomto menu se nastavuje systémový čas.  
 
 Klikněte na řádek, jehož údaj chcete změnit. 

Zadání se provádí číselným editorem nebo výběrovým 
seznamem (zadání měsíce). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii   
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Údaje o přístroji 
V tomto menu se nastavuje konfigurace síťového připojení  
a některá všeobecná data (jazyk, displej). 
 
 Languague: Kliknutím lze změnit nastavení jazyka. Provádí 

se pomocí výběrového seznamu. 
 Brightness / Contrast: Nastavení jasu a kontrastu displeje.  

Provádí se číselným editorem. 
   

 Upozornění! 
 Informace o konfiguraci síťového připojení jsou 
 uvedeny dále v odstavci I-5.6. 
 

 
 
Info 
V tomto menu jsou uvedeny informace o instalovaných verzích  
software, důležité pro případ servisního zásahu. 
 
 Op-Version: Verze knihovny PMA. 
 FW-Version: Verze firmware. 
 HW-Code: Verze hardware. Kód hardware je jednoznačné 

určení přístroje. 
 
 
 
 
 

I-5.6.1 Konfigurace síťového připojení 
Pokud využíváte síťové připojení Ethernet, je nutné jej nejprve nakonfigurovat. Postupujte dále uvedeným 
způsobem: 
   

 Upozornění! 
 Informace o typu sítě a síťového připojení získáte u administrátora sítě. Obraťte se na něj. 
 Změny v konfiguraci sítě provádějte jen se znalostí všech síťových parametrů. Nesprávné nastavení 
 síťového připojení přístroje může mít za následek poruchu celé sítě (např. při dvojím použití stejné 
 IP adresy). 
 
 

Nastavení IP adresy 
Přístroji můžete přiřadit buď pevnou IP adresu nebo mu nechat DHCP server přidělovat dynamickou adresu. Další 
informace o možnosti DHCP jsou uvedeny níže. Při přiřazení pevné IP adresy postupujte takto: 
 
1. Zvolte menu Všeobecné údaje. 
 
2. Přejděte do podmenu Údaje o přístroji. 
 
3. Na řádku IP address je vpravo uvedena současná IP adresa přístroje. 
 
4. Klikněte na řádek, po rozbalení číselného editoru zadejte novou IP adresu a potvrďte tlačítkem OK.  
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Nastavení masky podsítě 
 

1. Zvolte menu Všeobecné údaje. 
2. Přejděte do podmenu Údaje o přístroji. 
3. Na řádku NetMask je vpravo uvedeno současné číslo masky podsítě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Klikněte na řádek, po rozbalení číselného editoru zadejte nové číslo masky a potvrďte tlačítkem OK.  
 
Nastavení IP adresy výchozí brány 
 

1. Zvolte menu Všeobecné údaje. 
2. Přejděte do podmenu Údaje o přístroji. 
3. Na řádku Gateway je vpravo uvedena současná IP adresa výchozí brány. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Klikněte na řádek, po rozbalení číselného editoru zadejte nové číslo adresy a potvrďte tlačítkem OK.  
 
Knofigurace typu síťového připojení 
 

Nastavením parametru LinkMode se udává, podle které normy síť pracuje. Běžně se dá použít nastavení „Auto“, 
pokud se vyskytnou problémy, je vhodné typ sítě zadat explicitně. K dispozici jsou tyto volby: 
 

Typ sítě Popis 
Auto Komunikační parametry se nastaví automaticky 
100base Tx-FD 100 Mbit/s, plný duplex 
100base Tx-HD 100 Mbit/s, poloduplex 
10base T-FD 10 Mbit/s, plný duplex 
10base T-HD 10 Mbit/s, poloduplex 

 

1. Zvolte menu Všeobecné údaje. 
2. Přejděte do podmenu Údaje o přístroji. 
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3. Na řádku LinkMode je vpravo uveden aktuální nastavený typ sítě: 
4. Klikněte na řádek, po rozbalení výběrového seznamu zvolte požadovaný typ. 
 
Knofigurace režimu DHCP 
 

Pokud má KS 108 pracovat nikoli s pevnou IP adresou, ale adresou přidělovanou dynamicky DHCP serverem, je 
nutno provést toto nastavení: 
1. Zvolte menu Všeobecné údaje. 
2. Přejděte do podmenu Údaje o přístroji. 
3. Na řádce „DNCP Mode“ je vpravo uveden současný stav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Klikněte na řádek, po rozbalení výběrového seznamu zvolte aktivaci nebo deaktivaci tohoto režimu. 
 

I-5.7 Ovládací stránky 
 

Ovládací stránky jsou součástí knihovny funkcí PMA. Stránky slouží k informaci o stavu programu a řízeného 
procesu a k ovládání uživatelského programu. Které a kolik stránek bude použito zavisí výlučně na programátorovi 
dané aplikace. Následující popis podává přehled typů ovládacích stránek a jejich vlastností.  
   

 Upozornění! 
 Zde jsou uvedeny všeobecné informace o vlastnostech a použití jednotlivých ovládacích stránek. 
 Podrobné informace jsou pak uvedeny v kapitole III – Knihovna funkcí. 
 
 

 
 

I-5.7.1 Ovládací stránka V_ALARM 
Stránka V_ALARM podává přehled o chybových hlášeních. Rozlišují se dva typy chybových hlášení: 
 Alarm s kvitováním: Jedná se o chybové hlášení, které musí obsluha potvrdit. 
 Alarm bez kvitováním: Toto chybové hlášení obsluha nemusí potvrdit. 
Chybová hlášení alarmů se na stránce zobrazují, pokud jsou alarmy aktivní. Veškeré alarmy a změny stavů se 
ukládají do historického souboru. 
 

Vlastnosti 
 Přehled alarmů: Stránka poskytuje tabulární přehled chybových hlášení. 
 Kvitování alarm“: Alarmy lze na stránce kvitovat. 
 Uložení historie alarmů: Soubor s historií alarmů lze exportovat do USB paměti. 
 Vymazání historie alarmů: Soubor s historií alarmů lze z paměti přístroje vymazat. 
   

 Upozornění! 
 Další informace k ovládací stránce V_ALARM jsou uvedeny v kapitole III – Knihovna funkcí. 
 
 

Přehled 
 
1. Název stránky. 
2. Tlačítko opuštění stránky. 
3. Tlačítko „Servis“. 
4. Aktivní alarm (červený), který je nutno potvrdit. 
5. Aktivní alarm (červený), který není nutno kvitovat 

nebo již je potvrzen. 
6. Alarm, který již není aktivní, ale který je nutno potvrdit 

(černý). 
   

 Upozornění! 
 „<<“ označuje alarmy, které je nutno potvrdit. 
 
 

iii   
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Ovládání 
Vyvolání stránky: 
Stránku seznamu alarmů V_ALARM lze vyvolat z jakékoli ovládací stránky tlačítkem „Alarm“. Není-li žádný alarm 
aktivní, je znak tlačítka (trojúhlelník s vykřičníkem) šedý, aktivní alarm je signalizován blikáním červeného znaku. 
Alarmy se na stránce zobrazují v pořadí jejich výskytu spolu s příslušným doprovodným textem. 
 Vyvolání stránky: Klikněte na tlačítko „Alarm“ (1). 
   

 Upozornění! 
 Při aktivních alarmech je označení tlačítka 
  

 červené a bliká           , jinak je tlačítko šedé. 
 
 

 
Kvitování alarmu 
 Kvitování alarmu: Při kliknutí na alarm, který je nutno 

potvrdit se rozbalí okno pro kvitování, potvrďte 
tlačítkem OK. 

 
 
 
 
 
 
 
Vymazání historie alarmů 
Historie alarmů je v KS 108 ukládána na SD kartu. Na 
servisní stránce stránky alarmů jsou uvedeny informace o 
celkové velikosti paměti a velikosti volného místa, servisní 
stránka rovněž umožňuje historii alarmů kopírovat a mazat. 
1. Přechod na servisní stránku: Klikněte na tlačítko 

„Servis“ (3), zobrazí se servisní stránka. 
2. Pokud chcete vymazat historii alarmů z SD karty, 

klikněte na tlačítko „Delete“. 
 
Vyjmutí / kopírování historie alarmů 
Na stránce alarmů se zobrazují jen aktivní alarmy a alarmy, 
které je nutno odkvitovat. Pokud chcete alarmy vidět 
všechny v chronologickém pořadí, je nutno soubor s historií 
alarmů zkopírovat do USB paměti a poté otevřít např. 
v Excelu. Postupujte Takto: 

   

 POZOR! 
 Nebezpečí ztráty dat. 
 Vyjmutí USB paměti během kopírování může mít za následek ztrátu dat. Může rovněž dojít 
 k porušení struktury USB paměti i struktury dat v přístroji. 
 Proto: 
 - USB paměť vyjímejte jen po jejím uvolnění (až zmizí údaj o její zbývající volné kapacitě). 
 
 

1. Přechod na servisní stránku: Klikněte na tlačítko 
„Servis“ (3), zobrazí se servisní stránka. 

2. Vložte USB paměť: Odklopte gumovou krytku USB 
portu (1) Do portu (3) vložte USB paměť (2). 
Přítomnost paměti je detekována automaticky, na 
displeji se objeví údaj o volné kapacitě paměti a poté 
i tlačítko pro zápis dat. 

3. Start vyjmutí nebo kopírování dat: Pokud chcete 
historii alarmů na USB paměť přesunout, klikněte na 
tlačítko „Move to USB-Stick“, data budou z SD karty 
současně vymazána. Pokud chcete historii alarmů do 
USB paměti zkopírovat, klikněte na tlačítko „Copy to 
USB-Stick“, data zůstanou na SD kartě zachována. 

 

iii   
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 Upozornění! 
 Po ukončení kopírování bude USB paměť ze sytému „uvolněna“. Na displeji zmizí údaj o její volné 
 kapacitě a tlačítka pro přenos dat na kartu se zablokují. Pokud chcete do USB paměti ukládat další 
 data, musíte ji z portu nejprve vyjmout a opět zasunout. 
 
 

Soubor historie alarmů má formát CSV (hodnoty oddělené čárkou) a příponu „*.alm“. Soubor má v sobě časovou 
značku, aby event. nedošlo k přepsání staršího souboru v USB paměti. Zkopírované soubory lze zpracovávat např. 
v Excelu. Max. velikost historického souboru alarmů je omezena jen velikostí paměti použité SD karty. 
 
 

I-5.7.2 Ovládací stránka V_DISPLAY 
Tato stránka slouží k zobrazení až šesti binárních nebo analogových hodnot na šesti řádcích a k jejich event. 
zpracování. 
   

 Upozornění! 
 Konečný vzhled stránky závisí výlučně na naprogramování. V dalším popisu je uveden přehled 
 ovládacích prvků, které mohou být na stránce použity. 
 
 

Vlastnosti 
Ovládací stránka může obsahovat tyto ovládací elementy: 
 Displejové pole (analogové, binární, časové, textové). 
 Zadávací pole (analogové, binární, časové, textové). 
 Ovládací pole (tlačítka, přepínače, menu). 
 Radio-tlačítka. 
 Libovolný počet stránek. 
Zadávání je možné jen u těch elemntů, u nichž je to programátorem aplikace povoleno. 
   

 Upozornění! 
 Další informace k ovládací stránce V_DISPLAY jsou uvedeny v kapitole III – Knihovna funkcí. 
 
 
 
 

Přehled a ovládání 
1. Název stránky. 
2. Přepínač „Toggle“. Kliknutím na řádek změníte jeho 

logickou hodnotu. 
3. Displejové pole. 
4. Zobrazení hodnoty. 
5. Zadávací pole. Kliknutím na pole se otevře číselný editor. 
6. Tlačítko opuštění stránky. 
7. Tlačítko přechodu na stránku alarmů. 
8. Tlačítko přechodu na jinou ovládací stránku. 
9. Tlačítko „Předchozí stránka“ pro přechod na předchozí  

stránku. 
10. Tlačítko „Následující stránka“ pro přechod na následující 

stránku. 
11. Radio-tlačítko: Kliknutím na řádek se příslušný element 

zvolí. Zvolen může být vždy jen jeden element. 
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I-5.7.3 Ovládací stránka V_BAR 
Stránka umožňuje zobrazení dvou analogových hodnot ve formě sloupcového grafu. 
 

Vlastnosti 
 Sloupcový graf: Dvě analogové hodnoty lze zobrazit jako svislý nebo vodorovný sloupcový graf. Při překročení 

rozsahu grafu se na začátku nebo konci zobrazí symboly T nebo V.  
 Číselné zobrazení: Další dvě analogové hodnoty je možno zobrazit (a event. i zadávat) v číselné formě. Hodnoty 

mohou, ale nemusí být identické s hodnotami na grafech. 
 Značky mezí: Pomocí čtyř analogových hodnot (analogových vstupů) lze ke každém z grafů definovat vždy dvě 

značky. Značky se na grafech zobrazí jako červené označení mezí. 
   

 Upozornění! 
 Další informace k ovládací stránce V_BAR jsou uvedeny v kapitole III – Knihovna funkcí. 
 
 

Přehled 
 
1. Název stránky. 
2. Označení na grafu zobrazené hodnoty. 
3. Měřítko grafu. 
4. Počátek grafu. 
5. Fyzikální jednotka zobrazených dat. 
6. Sloupcový graf. 
7. Tlačítko pro opuštění stránky. 
8. Tlačítko přechodu na stránku alarmů. 
9. Displejové a zadávací pole analogové hodnoty. 
10. Značky mezí. 
 
 
Ovládání 
Zadávání hodnot 
Pokud je programátorem aplikace zadávání hodnot na stránce 
V_BAR povoleno, lze do pole (9) zadávat analogové hodnoty. 
Pokud je zadávání povoleno, je pole na displeji ohraničeno 
rámečkem.  
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I-5.7.4 Ovládací stránka V_LOGGING / V_LOGGING2 
Těmito stránkami lze řídit záznam analogových a binárních hodnot. 
 

Vlastnosti 
 Záznam dat: Funkčním blokem V_LOGGING lze zaznamenávat 12 binárních a 6 analogových hodnot. Pomocí 

bloku V_LOGGING2 lze počet zaznamenávaných hodnot libovolně rozšířit. Cyklus vzorkování je zadáván 
tvůrcem aplikace.  

 Ukládání dat na SD kartu: Data se zaznamenávají na SD kartu. Programátor zadává max. velikost a počet (max. 
100) pro ukládání dat použitých souborů. Poté, co poslední soubor dosáhne své maximální velikosti, pokračuje 
ukládání znovu od prvního souboru. Soubory jsou vzestupně číslovány, číslo je součástí jména souboru. 

 Kopírování: Soubory lze z SD karty přenést nebo překopírovat na USB paměť. 
   

 Upozornění! 
 Další informace k ovládacím stránkám V_LOGGING a V_LOGGING2 jsou uvedeny 
 v kapitole III – Knihovna funkcí. 
 
 

Přehled 
 
1. Název stránky. 
2. Jméno výstupního souboru. 
3. Současná velikost výstupního souboru. 
4. Zbývající volné místo na SD kartě. 
5. Zbývající volné místo USB paměti (údaj je 

uveden, jen pokud je paměť v USB portu). 
6. Tlačítko pro opuštění stránky. 
7. Tlačítko přechodu na stránku alarmů. 
8. Tlačítko „Záznam dat start / stop“. Toto 

tlačítko nemusí být zobrazeno – závisí na 
naprogramování. 

9. Tlačítko kopírování. 
10. Stavová informace: Záznam dat běží („run“) / 

neběží („off“). 
11. Zadávací pole jméno souboru. 
12. Zadávací pole komentáře. 
13. Stavová informace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovládání 
Start záznamu dat 
Pokud záznam dat neběží (stavová informace (10) je „off“), 
lze jej spustit tímto způsobem: 
1. Start záznamu: Klikněte na tlačítko „Záznam dat start / 

stop“ (8), záznam dat se spustí. 
2. Zadání jména souboru / komentáře: Klikněte na zadávací 

pole jména souboru (11) resp. komentáře (12), pro zadání 
se otevře textový editor. Zadaný komentář bude uveden 
v první řádce výstupního datového souboru.  

 
Ukončení záznamu 
Pokud je záznam dat spuštěn (stavová informace (10) je 
„run“), lze jej ukončit tímto způsobem: 
1. Stop záznamu: Klikněte na tlačítko „Záznam dat start / 

stop“ (8). 
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Export datového souboru 
Datový soubor lze překopírovat do USB paměti. Jméno souboru obsahuje časovou značku (např. 
„V_LOGGING_20070420_123439.csv“), tím je zajištěno, že se novým souborem původní v USB paměti nepřepíše. 
Soubor má formát CSV (hodnoty oddělené čárkou), lze jej zpracovávat např. v Excelu. Při kopírování postupujte 
takto: 

   

 POZOR! 
 Nebezpečí ztráty dat. 
 Vyjmutí USB paměti během kopírování může mít za následek ztrátu dat. Může rovněž dojít 
 k porušení struktury USB paměti i struktury dat v přístroji. 
 Proto: 
 - USB paměť vyjímejte jen po jejím uvolnění (až zmizí údaj o její zbývající volné kapacitě). 
 
 

1. Vložte USB paměť: Odklopte gumovou krytku USB 
portu (1) Do portu (3) vložte USB paměť (2). 
Přítomnost paměti je detekována automaticky, na 
displeji se objeví údaj o volné kapacitě paměti a poté 
i tlačítko pro zápis dat. 

2. Start kopírování dat: Klikněte na tlačítko kopírování 
(9). Po skončení kopírování se zobrazí počet 
zkopírovaných souborů (13). Kopírování z SD karty 
probíhá rychlostí cca 20Mb/s, tedy zkopírování 
souborů o velikosti 1 Gb může trvat cca 50 minut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 Upozornění! 
 Po ukončení kopírování bude USB paměť ze sytému „uvolněna“. Na displeji zmizí údaj o její volné 
 kapacitě a tlačítka pro přenos dat na kartu se zablokují. Pokud chcete na USB paměť ukládat další 
 data, musíte ji z portu nejprve vyjmout a opět zasunout. 
 
 

 
 

I-5.7.5 Ovládací stránka V_TREND 
Na stránce lze v grafické formě zobrazit časový trend analogových a binárních hodnot. 
 

Vlastnosti 
 Grafické zobrazení: Zobrazují se časové průběhy analogových nebo binárních veličin. 
 Volba měřítka: Měřítko trendu lze zvolit podle některé zobrazované veličiny. Volba se provádí tlačítkem. 
 Počet stop: Zobrazit lze až 12 binárních a 6 analogových veličin. 
 Paměť: Do paměti stránky lze uložit až 10 000 hodnot (přesný počet závisí na konfiguraci stránky). 
 Časová osa: Hodnoty se zobrazují do pevného časového rastru, min. 0,2 s, max. 3600 s (přesná hodnota závisí na 

konfiguraci stránky). 
   

 Upozornění! 
 Další informace k ovládací stránce V_TREND jsou uvedeny v kapitole III – Knihovna funkcí. 
 
 
 
 

Přehled 
1. Název stránky. 
2. Trendy analogových veličin (zprava doleva). 
3. Kurzor. 
4. Označení časové osy - počátek, poloha kurzoru - konec. 

Časové údaje jsou uváděny v hod. / min. / s. 
5. Hodnota zvolené veličiny na pozici kurzoru. 
6. Tlačítko pro opuštění stránky. 
7. Tlačítko přechodu na stránku alarmů. 
8. Měřítko zvolené veličiny na ose Y. 
9. Tlačítko přechodu na stránku parametrů. 
10. Tlačítko „Kurzor doleva“. 
11. Tlačítko „Kurzor doprava“. 
12. Tlačítko „Lupa –„. 
13. Tlačítko „Lupa +“. 
14. Binární stopy. 

iii   

iii   



 35 KS 108 easy  Příručka uživatele 

Ovládání 
Volba měřené veličiny: 
1. Vyvolání výběru: Klikněte na displej doprava na volné 

místo vedle osy Y. Zobrazí se přehled měřených veličin 
v barevných obdélníčcích 1-6. 

2. Zvolení hodnoty: Klikněte na obdélníček požadované 
veličiny, podle této veličiny se nastaví měřítko grafu 
a výběr se ukončí. 

   

 Upozornění! 
 Hodnoty polohy kurzoru jsou pak udávány 
 pro tuto zvolenou veličinu. 
 
 

Hodnoty na pozici kurzoru: 
Tlačítky 7 a 8 lze pohybovat kurzorem po časové ose, 
příslušně se mění i údaj hodnoty na pozici kurzoru (5). 
 

Stránkování na časové ose: 
Pokud tlačítky 7 a 8 dojedeme s kurzorem na počátek nebo na konec časové osy X a je-li v paměti stránky 
k dispozici více hodnot, než které jsou zobrazeny, dojde k posunu časové osy dopředu nebo dozadu o polovinu 
zobrazené stránky. 
 

Zobrazení / potlačení měřených veličin: 
Zobrazení jednotlivých měřených veličin na stránce trendu lze 
povolit nebo potlačit. Provádí se takto: 
1. Přechod na stránku parametrů: Pro přechod na stránku 

parametrů klikněte na tlačítko (9). 
2. Volba veličiny: V seznamu na stránce parametrů zvolte 

veličinu, u níž chcete povolit nebo potlačit zobrazení. 
3. Volba zobrazení / potlačení: U binárních veličin se volí 

z výběrového seznamu „off“ potlačení nebo „on“ 
zobrazení. U analogových veličin se zobrazí výběrový 
seznam s možností „off“ potlačení a dále „Single“, 
„Mean“ a „Min/Max“, kde všechny značí zobrazení (další 
informace k těmto volbám jsou uvedeny v odstavci 
Nastavení zobrazení analogových hodnot). 

   

 Upozornění! 
 Potlačením zobrazení binárních veličin se získá více místa na displeji pro trendy analogových veličin. 
 
 

Komprimace analogových hodnot 
Pokud chcete vidět trendy analogových veličin ve větším 
časovém úseku najednou, lze analogové hodnoty pro zobrazení 
zkomprimovat. Postup je tento: 
1. Přechod na stránku parametrů: Pro přechod na stránku 

parametrů klikněte na tlačítko (9). 
2. Zadání parametru velikosti kroku: Klikněte na parametr 

„Step size“ a pomocí číselného editoru zadejte počet 
hodnot, které se pro zobrazení mají zkomprimovat do 
jednoho bodu trendu. 

 
 
Nastavení zobrazení analogových hodnot 
Pro zobrazení analogových veličin je k dispozici několik možností:  
 Off: Zobrazení veličiny je potlačeno. 
 Single: Několik hodnot je zkomprimováno do jednoho bodu. 
 Mean: Z komprimovaných hodnot je vypočítána a zobrazena 

střední hodnota. 
 Min / Max: Mezi maximální a minimální hodnotou z 

komprimovaných hodnot je proložena přímka.. 
 

Volba jedné z možností se provádí takto: 
1. Přechod na stránku parametrů: Pro přechod na stránku 

parametrů klikněte na tlačítko (9). 
2. Volba veličiny: V seznamu na stránce parametrů zvolte 

veličinu, u níž chcete zobrazení nastavit. 
3. Nastavení zobrazení: Z výběrového seznamu zvolte 

požadovanou možnost. 

iii   
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Nastavení měřítka osy Y 
Měřítko osy Y se nastaví tímto způsobem: 
1. Přechod na stránku parametrů: Pro přechod na stránku 

parametrů klikněte na tlačítko (9). 
2. Nastavení počátku a konce stupnice: Nejprve musíte na 

stránce parametrů vyhledat veličinu, u níž chcete měřítko 
zobrazení nastavit. Měřené veličiny jsou očíslovány od X1 do 
X6. Pro každou veličinu můžete zadat Počátek stupnice 
(„Scale start“) a Konec stupnice („Scale end“). Kliknutím na 
řádku parametru se rozbalí číselný editor pro zadání.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I-5.7.6 Ovládací stránka PASSWORD 
Ovládací stránka umožňuje rozdělení uživatelů do až čtyř skupin s rozdílnými přístupovými právy. 
Vlastnosti 
 Přístupové úrovně: Jsou na ovládací stránce zobrazeny v pěti řádcích. Nahoře jsou úrovně s největším 

omezením přístupu, na spodních řádcích se počet uvolněných funkcí ovládání zvětšuje. 
 Značka: Aktivní přístupová úroveň je zvýrazněna šedou značkou. 
 Názvy přístupových úrovní: Jednotlivým přístupovým úrovním lze vytvořit názvy. 
   

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v kapitole III – Knihovna funkcí. 
 
 
 

Pro jednotlivé přístupové úrovně platí uvedené možnosti ovládání, vyšší úrověň vždy obsahuje i možnosti úrovní 
nižších: 
 

Přístupová 
úroveň 

Uživetel 
(příklad) 

Možnosti ovládání 

0 (blokováno) Veškeré ovládání blokováno, displej jen informační 

1 Obsluha 
Ovládací stránky obdlokovány: Změny žádané hodnoty 
Programátor: Volba programu, Start/Stop/Reset/Preset/Hledání 
Blok PROGRAMMER: Změna probíhajícího programu (bez uložení do paměti) 

2 Mistr Změny programů a parametrů (trvalé, s uložením do paměti) 

3 Projektant Změny základních funkcí, konfigurace 

4 Šéfprojektant Změny základních funkcí, konfigurace 
 

Přehled 
 

1. Název stránky. 
2. Nejnižší přístupová úroveň displej jen informační, 

žádné ovládání. 
3. Přístupová úroveň obsluhy, přístup k ovládacím 

stránkám. 
4. Přístupová úroveň vedoucího obsluhy, navíc přístup 

k parametrům a trvalým změnám programů 
programátoru. 

5. Přístupové úrovně projektantů, navíc přístup ke 
konfiguraci. 

6. Tlačítko opuštění stránky. 
7. Tlačítko přechodu na stránku alarmů. 
8. Značka aktivní přístupové úrovně. 

iii   
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Ovládání 
 Změna přístupové úrovně: Pokud uživatel zvolí nižší přístupovou úroveň, přístroj na ní přejde. Zvolí-li vyšší 

úroveň, je požadováno zadání hesla, poté je možné přecházet do nižších úrovní. 
 
Příklad 
Mistr chce odblokovat ovládání. Zadá svou přístupovou úroveň 2 a své heslo, poté může přejít již bez zadání hesla do 
úrovně 1. 
 
 

 Upozornění! 
 Pro přístupovou úroveˇ2 platí časový limit 10 minut. Pokud po tuto dobu není displej ovládán, 
 přejde automaticky do přístupové úrovně 1. 
 
 
 
 

 Upozornění! 
 Obě nejvyšší úrovně (3 a 4) mají stejné ovládací práva, lze jimi ale rozlišit dvě různé skupiny 
 uživatelů. 
 
 

 
 

I-5.7.7 Ovládací stránka CONTROL 
Ovládací stránka regulátoru zobrazuje data regulátoru a umožňuje jeho ovládání (např. zadání žádané hodnoty, 
přepnutí na ruční řízení a pod.). PMA knihovna funkcí obsahuje tři funkční bloky regulátoru: 
 Regulační blok „CONTROL“: Blok obsahuje jeden kompletní PID regulátor včetně množství pomocných 

funkcí (např. náběh nebo přepínání žádané hodnoty, sledování regulované veličiny nebo žádané hodnoty, 
samooptimalizaci regulačních parametrů) a umožňuje zvolit různé druhy regulace (např. selektorovou regulaci, 
s dopřednou zpětnou vazbou, polohovací regulaci, poměrovou nebo se třemi vstupy) a regulační algoritmy (např. 
spojitý, dvoustavový, třístavový, třístavový krokový). 

 Regulační blok „CONTROL+“: Tento blok má stejné funkce jako blok CONTRL, navíc umožňuje řízenou 
adaptivní regulaci. K dispozici je šest sad regulačních parametrů, které lze podle kritérií regulovaného procesu 
přepínat (podle regulované nebo akční veličiny, žádané hodnoty nebo regulační odchylky nebo podle stavu 
technologie nebo vsázky). Jednotlivé sady parametrů lze nezávisle na sobě optimalizovat. 

 Regulační blok „PIDMA“: Blok PIDMA má v zásadě stejné funkční vlastnosti jako blok CONTROL, rozdílná je 
vnitřní implementace regulačních algoritmů a možnosti samooptimalizace parametrů. 

   

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v kapitole III – Knihovna funkcí. 
 
 

Vlastnosti 
 Regulovaná veličina a žádaná hodnota: Zobrazeny v samostatných polích displeje. 
 Akční veličina: Zobrazena číselně a sloupkovým grafem. 
 Ruční ovládání: Stránka umožňuje přepínání automatické regulace a ručního ovládání. 
 Samooptimalizace: Samostatná ovládací stránka pro optimalizaci regulačních parametrů včetně zobrazení 

výsledků. 
 
Přehled 
 

9. Název stránky. 
10. Displejové a zadávací pole žádané hodnoty („SP“). 
11. Sloupcový graf akční veličiny („AV“) regulační 

odchylky („DV“) nebo regulované veličiny („PV“). 
12. Tlačítko pro opuštění stránky. 
13. Tlačítko přechodu na stránku alarmů. 
14. Displejové pole regulované veličiny („PV“). 
15. Tlačítko přechodu na stránku parametrů. 
16. Tlačítko přechodu na stránku samooptimalizace. 
17. Displejové pole akční veličiny. 
18. Tlačítko přepínání ruka / automat. 
19. Tlačítko volby sady regulačních parametrů (jen u CONTROL+) 

iii   
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Stránka samooptimalizace 
Stránka optimalizace má navíc další ovládací prvky: 
20. Tlačítko Start / stop samooptimalizace. 
21. Tlačítko přepínání žádané hodnoty (toto tlačítko 

může být i na hlavní stránce regulátoru, pokud je 
přepínání žádaných hodnot povoleno). 

 
Pole Popis 
PV Regulovaná veličina 
SP Žádaná hodnota (interní) 
Popt Optimalizovaná sada parametrů # 
T Čas optimalizace * 
AV Akční veličina 
SPeff Efektivní (výsledná) žádaná hodnota 
Status Aktuální stav optimalizace. Další 

informace jsou uvedeny v popisu 
regulačního bloku. 

Ores H Výsledek optimalizace parametrů topení 
Tu/Vmax H Vlastnosti regulovaného procesu topení 
Ores C Výsledek optimalizace parametrů chlazení 
Tu/Vmax C Vlastnosti regulovaného procesu chlazení 
Ores Výsledek optimalizace topení / chlazení * 
Kp / Tn / Tv Regulační parametry * 
Orun „Orun“ při běhu samooptimalizace, 

„OErr“ při přerušení s chybou  
* Jen u bloku PIDMA 
# Jen u bloku CONTROL+ 

 
 
Ovládání 
Zadávání hodnot 
Pokud je programátorem aplikace povoleno na stránce 
regulátoru zadávat nebo měnit hodnoty, jsou příslušná 
zadávací pole ohraničena šedým rámečkem. Po kliknutí na ně 
se rozbalí číselný editor nebo zadávací okno podle obrázku 
vpravo. Klikáním na tlačítka I nebo D se hodnota zvyšuje 
nebo snižuje. 
 
 
 
 
 
 
Ruční ovládání 
1. Přepnutí na ruční ovládání: Pro přepnutí na ruční 

ovládání klikněte na tlačítko (10). 
2. Zadání akční veličiny: Po přepnutí na ruční ovládání 

je možné zadávat ručně hodnotu akční veličiny. 
Klikněte na její zadávací pole (AV) a zadejte novou 
hodnotu. 

3. Návrat na automatickou regulaci: Provede se novým 
kliknutím na tlačítko (10). 

 
 
 
 
Spuštění samooptimalizace 
1. Přechod na stránku samooptimalizace: Klikněte na tlačítko (8). 
2. Přepnutí na ruční ovládání: Na stránce optimalizace klikněte na tlačítko (10). 
3. Nastavení rezervy žádané hodnoty: Klikněte na zadávací pole žádané hodnoty a žádanou hodnotu zadejte 

min. o 10% vyšší, než je současná hodnota regulované veličiny. 
4. Spuštění optimalizace: Pokud je ve stavovém poli „OFF/OK“, není optimalizace spuštěna a lze ji spustit 

kliknutím na tlačítko (12). 
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 Upozornění! 
 Podrobný popis samooptimalizace u regulačního bloku PIDMA je uveden v samostatném odstavci. 
 
 

Ukončení samooptimalizace 
1. Přechod na stránku samooptimalizace: Klikněte na tlačítko (8). 
2. Ukončení optimalizace: Pokud ve stavovém poli není „OFF/OK“, optimalizace běží a lze ji kliknutím na 

tlačítko (12) ukončit. 
   

 Upozornění! 
 Pokud je to programátorem aplikace povoleno, lze samooptimalizaci ukončit i tlačítkem přepínání 
 ruka / automat (10). 
 
 

Optimalizační kódy 
Během optimalizace se na displeji zobrazují stavové kódy s tímto významem: 
 

Optimalizační kódy Ores H a Ores C u bloků CONTR a CONTR+: 

 

OresH / C Význam, příčina závady Možnosti nápravy 
0 Samooptimalizace nebyla ještě vůbec provedena nebo byla přerušena  

1 
Přerušení: Špatný směr působení  akční veličiny. X se nemění ve 
směru k W. 

Změnit smysl působení 
regulátoru 

2 
Ukončení: Samooptimalizace úspěšně proběhla (inflexní bod přechodové charakteristiky byl 
nalezen, regulační parametry bezpečně stanoveny) 

3 
Přerušení: Regulovaná veličina nereaguje nebo je změna velmi 
pomalá (změna ∆X menší než 1%/hod.). 

Ověřit regulační obvod 

4 

Ukončení bez 0Err: Úspěšný pokus, inflexní bod leží velmi nízko). Nejlepší možný 
výsledek při nízkém 
inflexním bodu. 

Přerušení s 0Err: Úspěšný pokus, nedostatečná reakce (inflexní bod 
nalezen, stanovení parametrů ale nejisté) 

Zvětšit skok akční 
veličiny dYOpt 

5 
Přerušení: Samooptimalizace přerušena z důvodu nebezpečí 
překročení žádané hodnoty. 

Zvětšit odstup mezi X a 
W nebo snížit YOptm. 

6 
Ukončení: Úspěšný pokus, optimalizace ukončena z důvodu nebezpečí překročení žádané 
hodnoty (inflexní bod nenalezen, ale parametry s jistotou stanoveny). 

7 Přerušení: Nedostatečný skok ∆Y < 5% Zvětšit Ymax nebo 
snížit YOptm. 

8 
Přerušení: Rezerva žádané hodnoty příliš malá nebo překročení 
žádané hodnoty během detekce ustáleného procesu. 

Změnit YOptm. 

 

Optimalizační kód Ores bloku PIDMA 

 

Ores 
Význam, 

příčina závady 
Možnosti nápravy 

0 Žádný pokus neproveden 

1 Xlimit příliš malý Mez regulované veličiny příliš malá ve srovnání s poruchami a šumem. 
Spusťte nový pokus s větším Xlimit nebo dYOpt  

2 dYopt příliš velký 
Impuls akční veličiny příliš velký, přesáhl by meze rozsahu. Zkuste znovu 
s menším impulsem nebo dosáhněte ustáleného procesu s nižší akční 
veličinou 

3 Nový start 

Proces není ustálený. Počkejte na ustálení procesu. Další možností je aktivace 
detekce driftu nebo zvětšení budícího impulsu. Pozn.: U pulsně 
modulovaného regulačního výstupu (dvoustavová nebo třístavová regulace) 
může docházet k oscilacím regulované veličiny i při provozu na ruku, pokud 
je nastavená doba cyklu příliš dlouhá. V tomto případě snižte dobu cyklu na 
co nejmenší hodnotu. 

4 dYopt malý 
Budící impuls je příliš malý, odezva je skryta v šumu. Zkuste znovu s větším 
impulsem nebo vhodným způsobem potlačte šum (např. filtrem). 

5 Extrém nezjištěn 
Po výstupu budícího impulsu nedošlo k detekci maxima / minima regulované 
veličiny. Ověřte správné nastavení typu procesu (statický / astatický). 

6 Mez akční veličiny 
Během optimalizace došlo k dosažení meze rozsahu akční veličiny. Zkuste 
znovu s menším impulsem nebo s nižší počáteční hodnotou akční veličiny. 

7 Typ regulátoru Nenalezeny optimální parametry pro zvolený typ regulace P / I / D. 

8 Monotonie Proces není monotónní, má velký překmit regulované veličiny do opačného 
směru, než působí akční veličina. Příčinou může být i velká porucha. 

9 Chyba extrapolace 
Po ukončení budícího impulsu nebyl z důvodu zvýšeného šumu detekován 
žádný pokles regulované veličiny. Zvětšete impuls nebo potlačte šum. 
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0res 
Význam, 

příčina závady 
Možnosti nápravy 

10 Bez výsledku 
Výsledky optimalizace nelze použít. Příliš velký šum nebo výsledné 
parametry neodpovídají detekovanému procesu s dopravním zpožděním. 
Zkuste znovu s větším impulsem nebo potlačte šum. 

11 Ruční přerušení Optimalizační proces byl ukončen operátorem. 

12 Chybný výstup 
Očekávaná odezva na budící impuls má opačný směr. Ověřte nastavení 
regulačního výstupu (přímý / inverzní).  

 
 

I-5.7.8 Zapojení regulátorů v kaskádě 
Regulátory lze zapojit do kaskády. Zapojení do kaskády obsahuje alespoň dva regulátory, jeden je hlavní, nadřízený 
(master) a druhý pořízený (slave). Nadřízený regulátor zadává podřízenému regulátoru žádanou hodnotu a tím 
ovlivňuje jeho prostřednictvím akční veličinu. Na ovládací stránce regulátoru, který je v kaskádě zapojen jako 
podřízený, se objeví stavové hlášení „Cascade“ nebo Casc-Open“. Ovládací stránka podřízeného regulátoru pak 
umožňuje pohodlné ovládání celé regulační kaskády. 
 
 

 Upozornění! 
 Podrobný popis regulace v kaskádě je uveden u funkčního bloku regulátoru v kapitole III – Knihovna 
 funkcí. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přehled 
 

Pokud je programátorem aplikace povoleno, lze kaskádní zapojení regulátorů přerušit, tedy otevřít a podřízený nebo 
podřízené regulátory ovládat nezávisle na regulátoru hlavním. 
 Otevření kaskády: Je-li kaskáda uzavřena (na spodní řádce displeje je status „Cascade“, lze ji otevřít kliknutím 

na tlačítko         . 
 

 Uzavření kaskády: Je-li kaskáda otevřena (na spodní řádce displeje je status „Casc-Open“, lze ji uzavřít  
kliknutím na tlačítko         . 

 
 

I-5.7.9 Podrobné informace k samooptimalizaci 
V následujících odstavcích jsou uvedeny podrobné informace k procesu samooptimalizace regulačních parametrů 
bloků CONTROL, CONTROL+ a PIDMA. 
 

I-5.7.9.1 Charakteristické hodnoty procesu (CONTROL, CONTROL+) 
Pro optimální nastavení regulačních parametrů je nutno znát charakteristická data regulovaného procesu. 
Při samooptimalizaci parametrů si regulátor tato data odměří sám a stanoví optimální regulační parametry. 
V některých výjimečných případech je nicméně ruční nastavení parametrů nezbytné. Vychází se z přechodové 
charakteristiky regulačního obvodu (odezvy regulované veličiny PV na skokovou změnu akční veličiny AV). 
V praxi se často nepodaří přechodovou charakteristiku odměřit celou (od 0 do 100%), neboť regulovaný proces 
neumožňuje překročení technologických mezí. Z hodnot Tg a PVmax (skok od 0 do 100%) nebo ∆t a ∆PV (odezva 
na dílčí skok) je možno určit maximální rychlost změny Vmax. 

iii   
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y = akční veličina 
AVh = rozsah akční veličiny 
Tu = doba průtahu (s) 
Tg = doba náběhu (s) 
Vmax = PVmax/Tg = ∆PV/∆t  

= max. rychlost změny reg. veličiny 
PVmax = max. regulovaná veličina 
PVh = regulační rozsah = x100 – x0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charakteristické hodnoty regulátoru 
 

V zásadě je od regulátoru požadováno rychlé vyrovnání regulované veličiny na žádanou hodnotu bez oscilací. 
Podle regulovaného procesu je možné použít různé regulační algoritmy. 
• PD: Dobře regulovatelné procesy (K < 10 %) lze regulovat pomocí PD regulátoru. 
• PID: Procesy se střední regulovatelností (K = 10…22 %) lze regulovat pomocí PID regulátoru. 
• PI: Špatně regulovatelné procesy (K > 22 %) lze regulovat pomocí PI regulátoru. 
 

Regulační parametry lze určit z doby průtahu Tu, max. rychlosti nárůstu regulované veličiny Vmax a parametru K 
podle uvedené tabulky (při oscilacích je nutno zvětšit Xp), jako vodítko při pokusech o přesnější nastavení jsou 
v další tabulce uvedeny vlivy jednotlivých parametrů: 
 

Základní pravidla nastavení parametrů 
Algoritmus Xp(%) Tv(s) Tn(s) 

(D)PID 1,7 K 2Tu 2Tu 
PD 0,5 K Tu ∞ = 0000 
PI 2,6 K 0 6Tu 
P K 0 ∞ = 0000 

3-stavový krokový PID: 1,7 K Tu 2Tu 
 

Vlivy nastavení parametrů 
Parametr Regulace Odezva na poruchu Náběh po startu 
Xp vyšší větší tlumení pomalejší vyrovnání pomalejší redukce výkonu 
 nižší menší tlumení rychlejší vyrovnání rychlejší redukce výkonu 
Tv vyšší menší tlumení rychlejší odezva dřívější redukce výkonu 
 nižší větší tlumení pomalejší odezva pozdější redukce výkonu 
Tn vyšší větší tlumení pomalejší vyrovnání pomalejší změna výkonu 
 nižší menší tlumení rychlejší vyrovnání rychlejší změna výkonu 

 

Směr působení, tedy přímá nebo inverzní funkce regulátoru se volí pomocí konfiguračního parametru Cmode. 
Princip je na obrázku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%100
max ⋅⋅= Tu
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I-5.7.8.2 Samooptimalizace regulačních parametrů u bloků CONTR a CONTR+ 
K stanovení optimálních regulačních parametrů lze využít samooptimalizační funkce regulátoru. Samooptimalizaci 
je s úspěchem možné použít u statických regulačních soustav bez dominantního dopravního zpoždění s K ≤ 30%. 
Po spuštění samooptimalizace regulátor stanoví na základě odezvy regulované veličiny na skokovou změnu akční 
veličiny dobu průtahu Tu a max. rychlost změny Vmax a na základě těchto hodnot nastaví optimální regulační 
parametry pro rychlé vyrovnání na žádanou hodnotu bez překmitu. 
Dále je v tomoto odstavci podrobně popsán průběh samooptimalizace. 
   

 Upozornění! 
 V dalším popisu se předpokládá, že čtenář je seznámen s vývojovým programem BlueDesign. 
 Popis programu je uveden v kapitole II  Vývojové prostředí. Popis parametrů je uveden v popisu 
 funkčního bloku regulátoru. 
 
   

 NEBEZPEČÍ! 
 Ohrožení zdraví při neočekávaných nebo neřízených provozních stavech 
 Při samooptimalizaci není regulace zcela funkční a u napojených částí technologie může dojít 
 k následným změnám stavu a pohybům, pokud nejsou během těchto prací od přístroje odpojeny. 
 Proto: 
 Při provádění samooptimalizace je nutno dodržet: 
 - Všechny vypnuté části zařízení je nutno zajistit proti náhodnému zapnutí. 
 - Všeobecně vždy je nutno zvážit důsledky vypnutí systému a v případě potřeby přijmout 
    příslušná opatření. 
 
   

 Upozornění! 
 Na dále uvedených obrázcích je někdy použito označení regulované veličiny X místo PV a akční 
 veličiny Y místo AV. 
 

 
Příprava na optimalizaci 
1. Zvolte požadovaný regulační algoritmus: 
 Regulátor P: Tn = 0.0; Tv = 0.0 
 Regulátor PD: Tn = 0.0; Tv > 0.0 
 Regulátor PI: Tn > 0.0; Tv = 0.0 
 Regulátor PID: Tn > 0.0; Tv > 0.0 
   

 Upozornění! 
 Parametry Tn a Tv se vypínají nastavením na hodnotu 0.0. Po vypnutí nejsou při optimalizaci  
 uvažovány. 
 
 

2. U funkčního bloku CONTR+ zvolte příslušnou sadu parametrů. Sadu parametrů zvolíte v prgramu BlueDesign 
parametrem POpt. 
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3. Zvolte požadovaný režim detekce ustáleného procesu parametrem OCond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitorování ustáleného stavu regulačního 
procesu provádí regulátor neustále. Proces je 
považován za ustálený, pokud je regulovaná 
veličina po dobu více než 60 s v tolerančním 
pásmu ±∆X = 0,5%. Pokud regulovaná 
veličina toto pásmo opustí, je čítač doby 
ustálení vynulován. Pokud je např. regulátor 
během provozu v ustáleném stavu a pak při 
startu samooptimalizace je použita příliš 
odlišná hodnota AVOptm, musí se opět 
čekat nejméně plnou detekční dobu na 
dosažení ustáleného stavu. 
Při "rozšířeném" monitorování ustáleného stavu se nehlídá ustálená regulovaná veličina, ale její konstantní trend! 
Konfiguračním parametrem OCond lze druh monitorování ustáleného stavu zvolit z následujících možností: 
 

PV = konstantní Za ustálený stav je považována konstantní regulovaná veličina x 

PV – drift < 0 nebo > 0 
Za ustálený stav u inverzního regulátoru je považován konstantní 
pokles regulované veličiny, za ustálený stav u přímého regulátoru 
je považován konstantní nárůst regulované veličiny 

PV – drift = konstantní 
Za ustálený stav se považuje konstantní trend regulované veličiny. 
V tomto případě je nutné, aby konstantní trend trval po celou dobu 
detekování ustáleného stavu. 

 

4. Určete hodnotu akční veličiny, při níž má dojít k ustálení procesu (parametr AVOptm v BlueDesign). 
Jedná se o počáteční hodnotu která se nastaví při startu samooptimalizace z automatického provozu. 

4. Určete velikost skoku akční veličiny pro samooptimalizaci (parametr dAVOpt v BlueDesign). Skok je při 
optimalizaci z ručního ovládání proveden z ručně nastavené ůrovně akční veličiny, při startu optimalizace 
z automatického provozu z hodnoty parametru AVOptm. 

   

 Upozornění! 
 Ověřte dostatečnou rezervu žádané hodnoty. Aby mohla samooptimalizace vůbec proběhnout, musí 
 být odstup žádané hodnoty a regulované veličiny větší než 10% z rozsahu nastavení žádané hodnoty 
 SPlo...SPhi. Tento odstup je zajištěn buď automaticky použitím snížené akční veličiny během 
 detekce ustáleného stavu (PIR) nebo jej lze zajistit ručním nastavením hodnot akční veličiny nebo 
 žádané hodnoty v režimu ručního ovládání. U inverzní regulace musí být žádaná hodnota alespoň 
 o tuto rezervu větší než regulovaná veličina, u přímé regulace musí být žádaná hodnota alespoň 
 o tuto rezervu menší než regulovaná veličina. Nastavená žádaná hodnota představuje při 
 samooptimalizaci mez, kterou nesmí regulovaná veličina překročit. 
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Spuštění samooptimalizace 
Postup spuštění samooptimalizace je uveden v popisu ovládání stránky.  
   

 Upozornění! 
 Samooptimalizaci lze spouštět z režimu automatické regulace i z režimu ručního ovládání. 
 

 
Ukončení samooptimalizace 
 Tlačítkem přepínání ručního ovládání a automatické regulace: Optimalizaci lze kdykoli ukončit tlačítkem H 

(pokud není jeho funkce blokována signálem log. 1 na vstupu di_oplock). Samooptimalizace bude ukončena. 
   

 Upozornění! 
 Alternativně lze samooptimalizaci ukončit novým vybavením tlačítka Start / stop optimalizace (12) 
 – viz popis ovládací stránky. 
 

 
 
Průběh samooptimalizace při startu z režimu automatické regulace 
Po spuštění samooptimalizace přejde výstup akční veličiny na hodnotu AVOptm a dále regulátor čeká na ustálení 
procesu (PiR) . Po dosažení tohoto stavu a při dostatečné rezervě žádané hodnoty je proveden skok akční veličinou o 
dAVOpt (u inverzní regulace směrem nahoru, u přímé regulace směrem dolů) a sledována reakce regulované 
veličiny. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po úspěšném ukončení samooptimalizace regulátor s nově stanovenými parametry reguluje na žádanou hodnotu. 
Hodnota parametru Ores udává, s jakým výsledkem byla optimalizace ukončena. 
   

 Upozornění! 
 Pokud dojde k ukončení optimalizace s chybou (na displeji Ada_Err), je nutno optimalizační režim 
 ukončit ručně (viz odst. Ukončení samooptimalizace). Dokud není optimalizace takto ukončena,  
 zůstává akční veličina na hodnotě Yoptm. 
 

 
Průběh samooptimalizace při startu z režimu ručního ovládání 
   

 Upozornění! 
 Postup přepnutí regulátoru do režimu ručního ovládání je popsán v odstavci ovládání stránky. 
 
 

Po spuštění samooptimalizace je poslední hodnota akční veličiny převzata jako hodnota pro vyhodnocení ustáleného 
stavu (PiR). Jako u automatického režimu i zde je možno žádanou hodnotu nadále měnit. Po dosažení stavu 
ustáleného procesu a při dostatečné rezervě žádané hodnoty je proveden skok akční veličinou o dAVOpt (u inverzní 
regulace směrem nahoru, u přímé regulace směrem dolů) a sledována reakce regulované veličiny. Pokud je stav 
ustáleného procesu detekován již při startu optimalizace, odpadá obvyklá čekací doba 60s. 
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Po úspěšném ukončení samooptimalizace regulátor přechází opět do režimu automatické regulace a s nově 
stanovenými parametry reguluje na žádanou hodnotu. Hodnota parametru Ores udává, s jakým výsledkem byla 
optimalizace ukončena . 
   

 Upozornění! 
 Pokud dojde k ukončení optimalizace s chybou (na displeji Ada_Err), je nutno optimalizační režim 
 ukončit ručně (viz odst. Ukončení samooptimalizace). Dokud není optimalizace takto ukončena,  
 zůstává akční veličina na hodnotě Yoptm. 
 

 
Průběh samooptimalizace u regulace "topení": 
(Dvoustavový regulátor, třístavový krokový regulátor, spojitý regulátor) 
Po dosažení stavu ustáleného procesu je regulační obvod vybuzen skokovou změnou akční veličiny a z reakce na ní, 
většinou po dosažení inflexního bodu přechodové charakteristiky, je stanovena doba průtahu Tu a max. rychlost 
změny regulované veličiny Vmax. 
 
Průběh samooptimalizace u regulace "topení - chlazení": 
(Třístavový regulátor, spojitý regulátor s rozděleným rozsahem) 
Nejprve jsou optimalizovány již popsaným způsobem parametry pro "topení". Po jejich určení pokračuje regulace 
s těmito parametry dále a znovu čeká na ustálení procesu. Poté je provedena skoková změna akční veličiny chlazení 
a z reakce na ní stanoveny hodnoty Tu2 a Vmax2. Na jejich základě jsou stanoveny optimální regulační parametry 
chlazení. Pokud stanovení hodnot Tu2 a Vmax2 není úspěšné, nedojde k hlášení chyby optimalizace (Ada_Err), 
parametry pro chlazení jsou nastaveny stejné jako pro topení. 
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I-5.7.9.3 Charakteristické hodnoty procesu (PIDMA) 
 

Na rozdíl od bloků CONTR a CONTR+ má funkční blok PIDMA modifikovanou paralelní regulační strukturu.  
Blok má navíc tyto přídavné parametry: 
 

Další parametry bloku PIDMA 
 

Parametr Popis Rozsah nastavení 

PType Typ reg. obvodu: Statický (s vyrovnáním) 
 Astatický (integrační) 

comp 
integral 

Drift Kompenzace driftu: Vypnuta 
 Zapnuta 

off 
on 

CSpeed 
Dynamika regulace: Pomalá 
 Normální 
 Rychlá 

slow 
normal 

fast 
Tpause Min. délka prodlevy (3-stavová kroková reg.) 0,1...999999 [s] 
thron Spínací diference pro povel otvírání (3-stav. kroková reg.) 0,2...100% 
throff Spínací diference pro povel zavírání (3-stav. kroková reg.) 0,2...100% 
Xlimit Mez pro ukončení skoku při optimalizaci 0,5...999999 
Tdrift Čas pro odhad driftu při optimalizaci 0...999999 [s] 
Tnoise Čas pro odhad šumu při optimalizaci 0...999999 [s] 
Kp Zesílení regulátoru (nahrazuje Xp1/Xp2 bloků CONTR) 0,001...999,9 [%] 
VD Zesílení derivační složky (Td/T1) 1...999999 
bW_p Váhový faktor žádané hodnoty pro proporcionální složku 0…1 
cW_d Váhový faktor žádané hodnoty pro derivační složku 0…1 
Tsat Integrační konstanta pro omezení akční veličiny (anti-Wind up) 1...999999 [s] 
xsh Neutrální pásmo integrační složky 0...999999 
 
Parametry třístavové krokové regulace: 
Parametry pro třístavovou krokovou regulaci jsou doplněny parametry Tpause, thron a throff.  
Parametr Tpause umožňuje kromě nastavení minimální délky kroku pomocí Tpuls ještě zvolit minimální délku 
prodlevy mezi dvěma kroky. Pomocí parametrů thron a throff lze stanovit velikost odchylky polohy servopohonu od 
hlavním regulátorem požadované polohy, při níž je povel k pohybu pohonu potlačen. Těmito parametry tedy lze, 
spolu s parametrem Xsh, velmi jemně ovlivnit četnost pohybů pohonu. Parametr Xsh určuje neutrální pásmo 
regulační odchylky hlavního regulátoru, v němž je potlačena činnost integrační složky. 
 

Pokud se zvolí třístavová kroková regulace se signálem polohy, je tato úloha v bloku PIDMA realizována strukturou, 
obsahující dva regulační bloky. Hlavní regulátor reguluje regulovanou veličinu na žádanou hodnotu a jeho výstupem 
je požadovaná poloha akčního členu – servopohonu, předávaná pořízenému regulátoru. Ten funguje jako polohovací 
regulátor a s pomocí signálu polohy zajišťuje přesné nastavení pohonu do požadované polohy. 
 

I-5.7.9.4 Samooptimalizace regulačních parametrů u bloku PIDMA 
Dále je v tomoto odstavci podrobně popsán průběh samooptimalizace regulátoru PIDMA:. 
   

 Upozornění! 
 V dalším popisu se předpokládá, že čtenář je seznámen s vývojovým programem BlueDesign. 
 Popis programu je uveden v kapitole II  Vývojové prostředí. Popis parametrů je uveden v popisu 
 funkčního bloku regulátoru. 
 
   

 NEBEZPEČÍ! 
 Ohrožení zdraví při neočekávaných nebo neřízených provozních stavech 
 Při samooptimalizaci není regulace zcela funkční a u napojených částí technologie může dojít 
 k následným změnám stavu a pohybům, pokud nejsou během těchto prací od přístroje odpojeny. 
 Proto: 
 Při provádění samooptimalizace je nutno dodržet: 
 - Všechny vypnuté části zařízení je nutno zajistit proti náhodnému zapnutí. 
 - Všeobecně vždy je nutno zvážit důsledky vypnutí systému a v případě potřeby přijmout 
    příslušná opatření. 
 
 

Parametry PType, Drift, CSpeed, Xlimit a Tnoise spolu s parametrem dAVOpt (použitým i u bloků CONTR) určují 
podmínky pro optimalizaci. Parametry se nastavují programem BlueDesign. 
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 Ptype: Parametrem PType je nutno zadat, zda se jedná o regulovaný proces statický (kompenzační, 
s vyrovnáním), u něhož po změně akční veličiny dojde k vyrovnání regulované veličiny na nové hodnotě, nebo 
zda jde o proces astatický (integrační, bez vyrovnání), u něhož změna akční veličiny vede k trvalému nárůstu 
nebo poklesu regulované veličiny. Příkladem astatického procesu je např. regulace hladiny v nádrži bez nebo 
s konstantním odtokem, nebo regulace teploty v peci s dokonalou tepelnou izolací. 

 Drift: Zapínání kompenzace driftu pro případ, kdy hodnota regulované veličiny před startem optimalizace 
plynule klesá nebo stoupá.. 

 Cspeed: Parametrem CSpeed lze stanovit požadované chování regulační smyčky po optimalizaci, rychlý náběh 
na žádanou hodnotu s možným překmitem, normální nebo pomalý náběh bez překmitu. Požadované chování 
smyčky lze změnit i po optimalizaci, regulační parametry se samočinně upraví, pokud nebyly předtím změněny 
ručně. 

 Tdrift, Tnoise: Parametry Tdrift a Tnoise určují čas, po který je po startu optimalizace prováděna detekce driftu 
hodnoty regulované veličiny a šumu měřeného signálu. 

   

 Upozornění! 
 Parametry Tdrift a Tnoise je vhodné dle charakteru procesu nastavit dostatečně dlouhé tak, aby 
 umožnily spolehlivou detekci rozptylu hodnot regulované veličiny, nezpůsobeného akční veličinou. 
 
 

 dAVOpt, PVlimit: Po uplynutí času pro detekci driftu a šumu následuje skokové zvýšení akční veličiny 
z dosavadní hodnoty o hodnotu parametru dAVOpt. Jakmile zvýšení regulované veličiny jako reakce na skok 
akční veličiny překročí mez, danou parametrem PVlimit, vrátí se akční veličina opět na svou původní hodnotu. 
Poté, co regulovaná veličina dosáhne svého maxima (jako rekce na předchozí skok akční veličiny) a její 
opětovný pokles dosáhne zhruba poloviny mezi maximem a původní hodnotou, je optimalizace ukončena. 
Během poklesu regulované veličiny je na průběžně na displeji zobrazován čas, ještě potřebný k dokončení 
optimalizace. Po ukončení optimalizace se na displeji zobrazí hodnoty zesílení K, integrační časové konstanty Ti 
a derivační časové konstanty Td a spolu s doporučenými parametry VD, BW_p a CW_d se přepíší do regulátoru. 

 
Regulační parametry bloku PIDMA 
Na rozdíl od bloků CONTR a CONTR+ nemá blok PIDMA rozdílné parametry pro topení a chlazení. Parametr 
K platí pro oba režimy a určuje zesílení paralelní struktury regulačního bloku. 
Další parametry slouží k stanovení vlivnosti jednotlivých složek regulátoru: 
 VD: Parametr VD (derivační zesílení Td/T1) umožňuje navíc vedle parametru K zvýšit nebo snížit vlivnost 

derivační složky. 
 BW_p: Vlivnost změny žádané hodnoty na proporcionální složku. 
 CW_d: Vlivnost změny žádané hodnoty na derivační složku. 
Parametry BW_p a CW_d umožňují realizovat tzv. regulátor s dvěma stupni volnosti, tj. stanovit jiné chování 
regulátoru při reakci na změnu žádané hodnoty a při reakci na změnu regulované veličiny (poruchu). Váhové faktory 
vlivnosti lze nastavit v rozmezí 0 až 1. 
   

 Upozornění! 
 Při dynamické regulaci může dojít k tomu, že regulační algoritmus stanoví hodnotu akční veličiny 
 mimo rozsah, pod nulou nebo nad 100%. Rychlého návratu do mezí rozsahu akční veličiny lze  
 dosáhnout zrychlením integrační složky parametrem Tsat. Tímto parametrem se zadává integrační 
 časová konstanta pro tzv. omezení akční veličiny (anti-reset wind-up). 
 
 

Příprava optimalizace: 
1. Zvolte požadovaný regulační algoritmus: 
 Regulátor P: Tn = 0.0; Tv = 0.0 
 Regulátor PD: Tn = 0.0; Tv > 0.0 
 Regulátor PI: Tn > 0.0; Tv = 0.0 
 Regulátor PID: Tn > 0.0; Tv > 0.0 
   

 Upozornění! 
 Parametry Tn a Tv se vypínají nastavením na hodnotu 0.0. Po vypnutí nejsou při optimalizaci  
 uvažovány. 
 
 

2. Programem BlueDesign určete velikost skoku akční veličiny pro samooptimalizaci nastavením parametru 
dAVOpt. O tuto hodnotu se změní akční veličina ze své původní hodnoty. Skok může být zadán kladný anebo 
záporný. 

3. Programem BlueDesign zadejte rovněž parametr PVlimit. Zvolte asi poloviční hodnotu předpokládané změny 
regulované veličiny. 
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Monitorování stavu ustálení procesu (PiR): 
Detekci ustáleného stavu procesu blok PIDMA neprovádí. Start optimalizace je určen obsluhou. Nejlepší výsledky 
lze dosáhnout při vyrovnaném procesu bez dynamických změn regulované veličiny. Pouze výjimečně může nastat 
situace, kdy optimalizační algoritmus z důvodu kolísání hodnot parametry neurčí a vydá chybové hlášení „Nový 
start“. 
 
Start optimalizace 
Spuštění samooptimalizace je popsáno v odstavci ovládání stránky. 
   

 Upozornění! 
 Po spuštění optimalizace z automatické regulace není vhodné měnit žádanou hodnotu. To by mohlo 
 vést k chybnému stanovení parametrů. Změny žádané hodnoty jsou samozřejmě v režimu 
 samooptimalizace možné, no rozdíl od optimalizace u bloku CONTR ale zde nejsou potřebné. 
 

 
Ukončení samooptimalizace 
 Tlačítkem přepínání ručního ovládání a automatické regulace: Optimalizaci lze kdykoli ukončit tlačítkem H 

(pokud není jeho funkce blokována signálem log. 1 na vstupu di_oplock). Samooptimalizace bude ukončena. 
   

 Upozornění! 
 Alternativně lze samooptimalizaci ukončit novým vybavením tlačítka Start / stop optimalizace (12) 
 – viz popis ovládací stránky. 
 

 
Start z automatické regulace nebo provozu na ruku 
Mezi startem optimalizace z automatického režimu nebo z provozu na ruku není žádný zásadní rozdíl. V obou 
případech musí operátor zajistit, aby regulovaný proces byl ustálený. Při automatické regulaci ale regulátor až do 
vyslání pulsu akční veličiny pracuje s neoptimalizovanými parametry, ve většině případů je pro zajištění ustáleného 
procesu proto výhodnější spouštět optimalizaci s ručního ovládání. Při přepnutí z automatu na ruku je převzata 
poslední hodnota akční veličiny a použita pro ustálení procesu a během optimalizace. 
 
Průběh optimalizace 
1. Po spuštění optimalizace následuje nejprve detekce driftu a šumu signálu regulované veličiny. 
2. V další fázi je proveden skok akční hodnoty o dAVOpt. Poté, co změna regulované veličiny překročí Xlimit, je 

akční veličina vrácena na původní hodnotu. 
3. V třetí fázi optimalizace se čeká na dosažení maxima změny regulované veličiny. 
4. Po detekci maxima regulované veličiny je sledován její pokles. Během této čtvrté fáze je na ovládací stránce 

zobrazován odhad času, potřebného k dokončení optimalizačního procesu. 
5. Po úspěšném ukončení optimalizace regulátor přechází do automatické regulace a reguluje na žádanou hodnotu 

s nově stanovenými parametry. Výsledek optimalizace udává zobrazený kód Ores. 

iii   
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 Upozornění! 
 Pokud dojde k ukončení optimalizace s chybou (na displeji Ada_Err), je nutno optimalizační režim 
 ukončit ručně (viz odst. Ukončení samooptimalizace). Dokud není optimalizace takto ukončena,  
 zůstává akční veličina na původní hodnotě. 
 
   

 Upozornění! 
 Po ukončení optimalizace lze parametrem CSpeed změnit požadované chování regulační smyčky, 
 nastavit silnější nebo naopak slabší zatlumení (pokud byl proces optimalizován s parametrem Cspeed 
 nastaveným na „Normal“. Uvážit je možné i mírné zvýšení nebo snížení parametru „Kp“. 
 Pokud došlo k ruční úpravě parametrů, nemá následná změna CSpeed na parametry již žádný 
 vliv. 
 

 
Optimalizace u regulace topení a chlazení 
U třístavové regulace nebo regulace s rozděleným rozsahem (split range) nemá blok PIDMA samostatné parametry 
zesílení pro fáze topení a chlazení. I optimalizace se proto provádí v jediném kroku. 
 
 

I-5.7.10 Ovládací stránka A_PROG 
Ovládací stránka analogového programátoru (A_PROG) zobrazuje průběh programu a umožňuje jeho ovládání. 
 
Vlastnosti 
 Displej regulované veličiny: Zobrazena aktuální hodnota. 
 Displej času: Na displeji se zobrazuje zbývající čas celého programu i aktuálního segmentu a rovněž celkový 

uběhlý čas. 
 Ruční ovládání: Stránka umožňuje přepínání automatické regulace a ručního ovládání, pokud je to 

programátorem aplikace povoleno. 
 Funkční tlačítko: Tlačítko s volně konfigurovatelnou funkcí. 
 Změny v programu: Obsluha může přímo do programu zasahovat a měnit jeho průběh. 
   

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v kapitole III – Knihovna funkcí. 
 
 

 
Přehled 
 

1. Název stránky. 
2. Název receptu (programu). 
3. Žádaná hodnota SP. 
4. Fyzikální jednotka. 
5. Číslo segmentu a rozsah (počáteční a koncová 

hodnota). 
6. Čistý čas programu (netto). 
7. Zbývající čas programu. 
8. Zbývající čas segmentu. 
9. Tlačítko pro opuštění stránky. 
10. Displej regulované veličiny PV. 
11. Tlačítko přechodu na stránku alarmů. 
12. Tlačítko přechodu na stránku parametrů. 
13. Tlačítko přechodu na stránku další stopy. 
14. Tlačítko volby přídavných povelů. 
15. Konfigurovatelné funkční tlačítko. 
16. Tlačítko změny provozního režimu. 
17. Stavová řádka programátoru (stavy „end“, „run“, 

„reset“ a „stop“). 
 
 
 
 
 
   

 Upozornění! 
 Funkce konfigurovatelného tlačítka (15) závisí na programátorovi aplikace. 
 Vhodné je použití např. pro start a stop programu. 
 Další informace jsou uvedeny v popisu funkčního bloku v kapitole III – Knihovna funkcí. 
 
 

iii   

iii   

iii   

iii   
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 Upozornění! 
 Ovládání programátoru závisí na programátorovi aplikace. Z tohoto důvodu je zde uvedený popis 
 ovládání nutno chápat jen jako příklad. Přesné informace o způsobu ovládání programátoru je nutno 
 uvést v návodu k použití dané aplikace.  
 
 

 
Volba stavu programátoru 
Programátor se může nacházet v jednom ze čtyř stavů: 
 stop: Programátor je zastaven. 
 reset: Programátor je zastaven a nastaven na segment 0 programu 
 run: Programátor běží. 
 error: Došlo k chybě programu. 
 end: Programátor dosáhl konce programu. 
Stav programátoru lze změnit tímto způsobem: 
1. Kliknutím na tlačítko (14) otevřete výběrový seznam povelů. Seznam obsahuje vždy jen povely, možné 

k danému stavu programátoru:  
 
 
 
 
 
 
2. Zvolte požadovaný povel. 
 
Volba receptu (programu) 
   

 Upozornění! 
 Možnost zvolit uvedeným způsobem recept závisí na programátorovi aplikace. 
 
 

Ovládací stránka programátoru umožňuje změnit požadovaný recept (program). Programy lze měnit jen když 
programátor je ve stavu reset. Postupujte takto: 
1. Kliknutím na tlačítko (14) otevřete výběrový seznam povelů. 
2. Zvolte povel „stop“. 
3. Zvolte povel „reset“. 
 
 
 
4. Kliknutím na název receptu (2) otevřete výběrový seznam s názvy 

receptů. Pozn.: Pokud programátor aplikace nepřiřadil receptům názvy, 
jsou recepty označeny automaticky zkratkou „Rec“ a pořadovým číslem. 

 
 
 
 
 
5. Kliknutím na příslušný recept jej zvolíte. 
 
 
Změny v aktuálním programu 

   

 NEBEZPEČÍ! 
 Nebezpečí ohrožení zdraví nebo materiálních škod při změnách programu 
 Při chybném zásahu do řízení může dojít, tak jako u každého elektronického řídícího systému, 
 k neřízeným a/nebo nečekaným provozním stavům. Následkem může být ohrožení zdraví či života 
 osob a materiální škody značného rozsahu. 
 Proto: 
 - Před každou úpravou programu pečlivě zvažte veškeré možné následky a přijměte příslušná 
   opatření. 
 

 

Z ovládací stránky programátoru je možné, pokud to programátor aplikace připustí, provádět zásahy do aktuálního 
běžícího programu. Změnit je možné žádanou hodnotu, segment a čas v segmentu: 

iii   

iii   
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1. Klikněte na hodnotu, kterou chcete změnit, rozbalí se číselný 
editor. 

2. Zadejte novou hodnotu a potvrďte OK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Změny v receptech (programech) 

   

 NEBEZPEČÍ! 
 Nebezpečí ohrožení zdraví nebo materiálních škod při změnách programů 
 Při chybném zásahu do řízení může dojít, tak jako u každého elektronického řídícího systému, 
 k neřízeným a/nebo nečekaným provozním stavům.  Následkem může být ohrožení zdraví či života 
 osob a materiální škody značného rozsahu. 
 Proto: 
 - Před každou úpravou programů pečlivě zvažte veškeré možné následky a přijměte příslušná 
   opatření. 
 

 

Recepty (programy) se skládají ze segmentů, které jsou zadány vždy dvojicí hodnot (čas / žádaná hodnota). Pokud to 
programátor aplikace připustí, je možné u stávajících programů provádět změny v zadání časů i žádaných hodnot 
segmentů. Postup je tento: 
1. Přechod na stránku parametrů: Klikněte na tlačítko (12) pro 

přechod na stránku parametrů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Volba receptu: Určete, v kterém receptu chcete provádět úpravy. 

Aktuálně zvolený recept je na první řádce stránky parametrů. 
Pokud tento recept zvolit nechcete, klikněte na něj. Rozbalí se 
výběrový seznam, z něhož kliknutím vyberte požadovaný recept. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Úpravy v receptu: Na stránce parametrů se nyní zobrazí 

parametry vybraného receptu. Klikněte na parametr, který 
chcete změnit (čas / žádaná hodnota), po rozbalení 
číselného editoru zadejte novou hodnotu a potvrďte OK. 
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 Upozornění! 
 Úpravy v receptech se projeví jen v případě, že se jedná o aktuální nebo budoucí recepty. 
 
 

 
Spuštění / nové spuštění receptu (programu) 
   

 Upozornění! 
 Možnost zvolit uvedeným způsobem recept závisí na programátorovi aplikace. 
 
 

Start programu se provede takto: 
1. Kliknutím na tlačítko (14) otevřete na výběrový seznam povelů. 
2. Zvolte povel „run“. 
 
Pokud je programátor nakonfigurován tak, že se po skončení program 
zastaví (na stavovém řádku se zobrazí „end“), lze program znovu ručně 
odstartovat. Nejprve se program musí povelem „reset“ nastavit na začátek: 
1. Kliknutím na tlačítko (14) otevřete na výběrový seznam povelů. 
2. Zvolte povel „reset“. 
3. Kliknutím na tlačítko (14) otevřete na výběrový seznam povelů znovu. 
4. K opětovnému spuštění zvolte povel „run“. 
 
Zastavení receptu (programu) 
Zastavení běžícího programu se provede takto: 
1. Kliknutím na tlačítko (14) otevřete na výběrový seznam povelů. 
2. Zvolte povel „stop“. 
 
 
Pokračování receptu (programu) 
Pokračování zastaveného běžícího programu se provede takto (pokud ale program doběhl na konec, pak použijte 
postup pro spuštění / nové spuštění): 
1. Kliknutím na tlačítko (14) otevřete na výběrový seznam povelů. 
2. Zvolte povel „run“. 
 
 
 
Spuštění / zastavení receptu (programu) funkčním tlačítkem 
Pokud to je programátorem aplikace umožněno, lze program spouštět a zastavovat kliknutím na funkční tlačítko (15). 
 
Program s více stopami 
Pokud je použito v programu více stop, lze přepínat mezi jejich ovládacími stránkami kliknutím na tlačítko (13) 
„��“. Dalším klikáním se přechází na další stopy, pokud jsou definovány. Pro návrat na stránku hlavní stopy 
klikejte na tlačítko ��, až se stránka opět objeví (stránky stop jsou uspořádány do kruhu). 
 
 

iii   

iii   
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I-5.7.11 Ovládací stránka D_PROG 
Ovládací stránka digitálního programátoru (D_PROG) zobrazuje průběh programu a umožňuje jeho ovládání. 
 
Vlastnosti 
 Displej regulované veličiny: Zobrazena aktuální hodnota. 
 Displej času: Na displeji se zobrazuje zbývající čas celého programu i aktuálního segmentu a rovněž celkový 

uběhlý čas. 
 Ruční ovládání: Stránka umožňuje přepínání automatické regulace a ručního ovládání, pokud je to 

programátorem aplikace povoleno. 
 Funkční tlačítko: Tlačítko s volně konfigurovatelnou funkcí. 
 Změny v programu: Obsluha může zasahovat přímo do programu a měnit jeho průběh. 
   

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v kapitole III – Knihovna funkcí. 
 
 

 
Přehled 
 

1. Název stránky. 
2. Název receptu (programu). 
3. Označení řídicího slova. 
4. Řídicí slovo. 
5. Číslo segmentu. 
6. Čistý čas programu (netto). 
7. Zbývající čas programu. 
8. Zbývající čas segmentu. 
9. Tlačítko pro opuštění stránky. 
10. Tlačítko přechodu na stránku alarmů. 
11. Tlačítko přechodu na stránku parametrů. 
12. Označení pozice bitu. 
13. Tlačítko přechodu na další stopu. 
14. Tlačítko volby přídavných povelů (výběrový seznam 

s povely podle provozního stavu programátoru). 
15. Konfigurovatelné funkční tlačítko (jeho funkce se 

stanoví v konfiguraci). 
16. Tlačítko změny provozního režimu. 
17. Stavová řádka programátoru (stavy „man“, „end“, 

„run“ a  „stop“). 
 
 
 
 
Ovládání 
Kliknutím na tlačítko (11) se otevře stránka parametrů, na níž je uveden název receptu, šest řídících stop a parametry 
segmentů aktivního receptu. 
 
Volba receptu (programu) 
Kliknutím na displejové pole receptu (2) se otevře výběrový seznam pro volbu receptu. 
   

 Upozornění! 
 Otevření výběrového seznamu lze provést kdykoli, nedojde ještě k přepnutí aktivního receptu.. 
 
 

Další ovládání 
   

 Upozornění! 
 Způsob ovládání programátoru je totožný s ovládáním, popsaným u ovládací stránky A_PROG. 
 
 

iii   

iii   

iii   
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I-5.7.12 Ovládací stránka PROGRAMMER 
Ovládací stránka univerzálního programátoru (PROGRAMMER) zobrazuje průběh programu a umožňuje jeho 
ovládání. 
 
Vlastnosti 
 Displej programu: Zobrazení názvu programu a jeho segmentů. 
 Displej žádané hodnoty: Na displeji se zobrazuje aktuální žádaná hodnota všech stop programátoru. U 

analogových stop je navíc graficky znázorněn jejich časový průběh. 
 Displej času: Na displeji se zobrazuje zbývající čas aktuálního segmentu, celkový čas programu a předkokládaný 

čas jeho ukončení. 
 Ruční ovládání: Stránka umožňuje přepínání automatické regulace a ručního ovládání, pokud je to 

programátorem aplikace povoleno. 
 Změny v programu: Obsluha může zasahovat přímo do programu a měnit jeho průběh. 
 Další stránky: K dispozici obsluze jsou další stránky, např. pro jednotlivé stopy nebo přehled celého programu. 
   

 Upozornění! 
 Další informace k programátoru jsou uvedeny v kapitole III – Knihovna funkcí. 
 
 

Ovládání programátoru 
Struktura ovládání 
Funkční blok PROGRAMMER má má více ovládacích stránek, které lze volit z jedné hlavní stránky. Pokud je 
aktivován vstup hide funkčního bloku, žádná ovládací stránka se nezobrazí. 
Jak je patrné z následujícího obrázku, programátor má jednu hlavní stránku, z níž je možné přecházet na podrobné 
stránky jednotlivých analogových a binárních stop. Z podrobných stránek stránek pak lze přecházet na stránky 
parametrů. Z hlavní stránky lze přejít na stránku editace jen pokud je aktivován vstup p_show. 
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Hlavní ovládací stránka 
Pravá část stránky, tlačítka: 
 
 

Tlačítko (řádek) 1: Návrat zpět na předchozí stránku 
 

Tlačítko 2: Přechod na stránku alarmů 
 

Tlačítko 3: Přechod na stránku parametrů 
 

Tlačítko 4: Přechod na podrobnou stránku 
 

Tlačítko 5:          Ovládání programátoru 
 

Tlačítko 6:          Volba ovládání programátoru 
 

Tlačítko 7:          Přepínání ruka / automat 
 

 
 
Levá část stránky, displej: 
 
0: Název programátoru 
1: Aktivní program (recept) 
2: Aktivní segment 
3: Zbývající čas aktivního segmentu 
4: Aktuální stav řídicích stop 1 až 6 
5-8: Aktuální hodnota analogových stop (až 4) 
9: Uplynulý čas programu (od startu) 
10: Maximální žádaná hodnota (Sphi) a fyz. 

jednotka (Unit1) hlavní stopy 
11: Časový kurzor běhu programu 
12: Trend žádané hodnoty programu 
13: Sloupcový graf času programu. Celý sloupec 

representuje celkovou délku programu, 
tmavší úsek ukazuje polohu viditelné části 
trendového grafu na časové ose celého 
programu. 

14: Indikace ručního ovládání „man“ 
15: Předpokládaný čas ukončení programu 
16: Stav programu: běh (run) / zastavení (stop) / 

reset / hledání (search) / čekání (halt) / 
konec (end) / chyba (error) 

 
Zobrazené hodnoty na hlavní stránce 
 Na stránce mohou být zobrazeny až čtyři žádané hodnoty včetně jejich časových průběhů a kolmé kurzorové 

linky vyznačující aktuální časový bod programu. Viditelný časový úsek se zadává v konfiguraci parametrem 
Tchart. Trend se neustále aktualizuje, takže kurzorová linka zůstává stále ve stejné poloze uprostřed grafu. 

 Měřítko Y osy grafu je určeno rozpětím žádané ho dnoty hlavní stopy (SPhi1, SPlo1). Další stopy mohou mít 
podle konfigurace měřítko stejné jako hlavní stopa, nebo mohou mít měřítko vlastní, tato měřítka pak nejsou 
z grafu patrná. 

 Kurzorovou linkou vyznačené hodnoty jsou zobrazeny v číselné formě vpravou od grafu a to stejnou barvou 
jako příslušné trendy. Pod těmito aktuálními žádanými hodnotami je dále zobrazen aktuální čas programu. 

 Tmavší úsek sloupcového grafu ukazuje polohu viditelné části trendového grafu na časové ose celého programu. 
 Hodnoty, jejichž displejové pole je označeno v rámečku, lze zadávat a měnit: 

• Program (jen ve stavu reset) 
• Žádané hodnoty (jen po přepnutí na ruční ovládání) 
• Řídicí stopy (jen po přepnutí na ruční ovládání) 

 Přehled stavu prvních šesti řídicích stop udávají „LED indikátory“ v pravé části displeje. Podeobnosti a údaje 
dalších řídicích stop jsou k dispozici v seznamu, který lze otevřít tlačítkem v poli indikátorů (4). Seznam uvádí 
všechny řídicí stopy včetně jejich názvů a stavů. 

Zvýrazněné položky mohou obsahovat 
zadávací pole s proměnnými hodnotami 
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Ovládání řídicích stop: 
1. Barva symbolu: Bílá = VYP, zelená = ZAP 
2. Číslo stopy (1…max. 16) 
3. Název stopy: Jednotlivé stopy mohou být přepnuty do ručního 

ovládání (barva šedá), nebo automatického režimu (barva modrá - 
pokud alespoň jedna stopa je v ručním režimu). 

 
 
 
 
 
 
 
 Stisknutím tlačítka pole žádané hodnoty se otevře okno s údajem názvu stopy, žádané hodnoty a fyz. veličiny. 
 Přepnutí na ruční ovládání na hlavní stránce, které je indikováno symbolem man na stavové řádce, přepíná na 

ruční ovládání všechny analogové i binární stopy. Jejich hodnoty budou označeny šedou barvou, analogové 
žádané hodnoty v šedém rámečku a binární stopy s šedým pozadím. 
• Stisknutím tlačítka pole žádané hodnoty se otevře numerická klávesníce pro zadání nové hodnoty. 
• Stisknutím tlačítka indikátoru binární stopy se otevře seznam řídicích stop. Stav stopy (ZAP /VYP) se mění 

stisknutím tlačítka pole symbolu stavu. Tlačítkem v poli názvu stopy lze přepínat mezi ručním a 
automatickým režimem. Při ručním režimu má toto pole šedé pozadí. 

Na stavové řádce hlavní stránky bude zobrazen symbol man, pokud bude alespoň jedna stopa přepnuta do 
ručního režimu. Stiskutím tlačítka        se přepínají všechny stopy do automatického režimu.  

 
 

Tlačítkem           na hlavní stránce se přepínají všechny stopy 
společně do ručního nebo automatického režimu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Program lze přednastavit do určitého stavu, buď na určitý segment nebo do určitého času. Preset programu se 

provádí z přehledové stránky programů (tlačítkem        otevřeme výběrový seznam reset / preset / search, 
zvolením preset přejdeme na přehledovou stránku). Požadovaný čas nebo segment zvolíme navigačními 
tlačítky, při opuštění stránky je nutno volbu potvrdit („OK“ / Ne). Po aktivaci presetu dojde k úpravě údaje 
uplynulého času programu a přepnutí na hlavní ovládací stránku (viz přehledová stránka programů). 

 Editace programu z ovládací stránky: Přímý přístup k parametrům programu je možný jen pokud je řídicí vstup 
p_show na vstupu funkčního bloku = 1. Přístup k parametrům pak je tlačítkem       . 

 Stavy run / stop / reset platí pro celý programátor, tedy pro všechny stopy. Pokud nejsou určeny řídicími 
signály na vstupech funkčního bloku, přepínají se centrálně na hlavní ovládací stránce. 

 
 
Podrobná stránka analogové stopy 
Stavy run / stop / reset platí pro celý programátor, tedy pro všechny stopy. Pokud nejsou určeny řídicími signály na 
vstupech funkčního bloku, přepínají se centrálně na hlavní ovládací stránce. 
Pokud předneme do ručního ovládání tlačítkem         na stránce jednotlivé stopy, je do ručního režimu přepnuta jen 
tato stopa, ostatní zůstávají v automatickém reřimu. 
   

 Upozornění! 
 Na stavové řádce hlavní stránky bude zobrazen symbol man, pokud bude alespoň jedna stopa 
 přepnuta do ručního režimu.. 
 
 

Žádanou hodnotu stopy lze měnit jen v režimu ručního ovládání.  
Hledání lze spustit v aktuálním segmentu. Dále lze hledání v programu spustit také ze stránky hlavní stopy (stopy 1). 

iii   
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1: Název programátoru 
2: Název stopy 
3: Regulovaná veličina (pokud je) PV a její hodnota 
4: Žádaná hodnota a aktuální žádaná hodnota 
5: Název segmentu a jeho počáteční a koncová hodnota 
6: Uplynulý čas programu (hlavní stopa) 
7:  Zbývající čas programu (hlavní stopa) 
8: Zbývající čas segmentu (hlavní stopa) 
9: Indikátor ručního režimu man 
10: Předpokládaný čas ukončení programu (hlavní stopa) 
11: Stav programu: běh (run) / zastavení (stop) / reset / hledání 

(search) / čekání (halt) / konec (end) / chyba (error) (hlavní 
stopa) 

12: Tlačítko pro návrat zpět na předchozí stránku 
13: Tlačítko pro přechod na stránku alarmů 
14: Tlačítko pro přechod na stránku parametrů 
15: Tlačítko změny stopy 
16: Tlačítko hledání (u hlavní stopy volba ovládání) 
17: Tlačítko přepínání ruka / automat 

 
Podrobná stránka binárních stop 
 

1: Název programátoru 
2: Ovládací stránka binárních stop 
3: Stavová indikace stop: 

Šedé pozadí čísla stopy = stopa v režimu ručního ovládání, 
stav stopy: zelená = ZAP, bílá = VYP 

4: Název segmentu 
5: Uplynulý čas programu 
6:  Zbývající čas programu 
7: Zbývající čas segmentu 
8: Indikátor ručního režimu man 
9: Předpokládaný čas ukončení programu 
10: Stav programu: běh (run) / zastavení (stop) / reset / hledání 

(search) / čekání (halt) / konec (end) / chyba (error) 
11: Tlačítko pro návrat zpět na předchozí stránku 
12: Tlačítko pro přechod na stránku alarmů 
13: Tlačítko pro přechod na stránku parametrů 
14: Tlačítko změny stopy 
15: Tlačítko přepínání ruka / automat 

 
 Řídicí stopy jsou znázorněny jako LED indikátory. 
 Místo čísla aktuálního segmentu se zobrazuje název segmentu, v němž se nachází hlavn stopa. 
 Ve stavové řádce je zobrazen předpokládaný čas konce programu. 
 Stisknutím tlačítka pole LED indikátorů se otevře stránka se seznamen stop. Zde je zobrazena každá definovaná 

řídicí stopa, včetně jejího čísla, názvu a aktuálního stavu. 
 Stisknutím tlačítka ……se rovněž otevře stránka se seznamen stop. Zde je pak možno stiskem na tlačítko názvu 

stopy přepínat ruční a automatický režim. Stopy v režimu ručního ovládání jsou v seznamu zobrazeny s šedým 
pozadím. 

 Stav řídicí stopy lze změnit jen pokud stopa je v režimu ručního ovládání. 
 Stopy v režimu ručního ovládání jsou na ovládací stránce zobrazeny s šedým pozadím u jejich čísla. Změna 

stavu stopy (přepínání ZAP a VYP) se provede stisknutím příslušného symbolu stavu. Pokud alespoň jedna ze 
stop bude přednuta do režimu ručního ovládání, na stavové řádce bude zobrazen symbol man. 

 
Parametry programátoru 
Z podrobné stránky binárních stop lze přejít na stránku 
parametrů. Zde je seznam základních funkcí 
programátoru, např. typ hledání, a lze je zde nastavit. 
Některé parametry platí pro celý programátor (např. 
režim preset), některé jen pro danou stopu (např. 
rozsah žádané hodnoty). 
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Editační stránka programu 
Všechny parametry programů (analogových i binárních stop) se editují na jediné rolovací stránce. Při otevření 
stránky se zobrazí parametry aktuálního programu. Klepnutím na jméno programu můžeme přejí na jiný program. 
Horní část stránky vždy zobrazuje hlavní stopu v barvě dané parametrem Color1. v dolní části je pak zobrazena další 
stopa. Pro stránkování se používají tlačítka        a        . 
Měnit lze tyto prvky: 
 Název programu (tj jméno souboru). 
 Žádaná hodnota / řídicí stopa 
 Čas nebo gradient 
 Šířka pásma 

   

 NEBEZPEČÍ! 
 Změny v aktuálním programu platí okamžitě 
 Změny v programu mohou způsobit hazardní stavy procesu. 
 Proto: 
 - Zvažte možné vlivy a přijměte nezbytná opatření. 
 

 

Při opuštění editační stránky se otevírá dialogové okno pro ukládání do paměti. Zde může operátor rozhodnout, zda 
provedené změny se mají nebo nemají uložit do paměti. Změny v aktuálním programu jsou použity pro další průběh 
současného programu, ale pokud se neuloží do paměti, jsou následně vymazány,. Změny v jiných progrmaech nejsou 
vůbec uvažovány, pokud se neuloží do paměti.  
Pokud dojde při editaci programů k resetu programu řídicím vstupem nebo po komunikační lince, jsou všechny 
provedené změny vymazány a editační stránka zavřena.  
 

1: Název programátoru 
3-6: Hlavní stopa (M = master; je vidět vždy!) 

3: Název stopy 
4: Čas nebo gradient (podle typu segmentu) 
5: Typ segmentu (nelze změnit) 
6: Změnové pole (označené čárkou). Přepíná se na: 
a) uplynulý čas programu nebo 
b) pásmo: Nastavuje se symetrické pásmo segmentu 

7-10:Jedna z podřízených stop (S = slave, 4 řádky, stránkování 
tlačítky), význam jako řídky 3-6 
7: Název stopy 
8: Čas nebo gradient (podle typu segmentu) 
9: Typ segmentu (nelze změnit) 
10: Změnové pole uplynulý čas programu / pásmo 

11: Aktuální segment (bílé pozadí) 
12:  Zobrazení a ovládání tří segmentů, stránkování tlačítky 
13: Tlačítko pro návrat zpět na předchozí stránku 
14: Tlačítko pro přechod na stránku alarmů 
15: Tlačítko pro přechod na přehledovou stránku 
16: Tlačítko stránkování mezi segmenty doprava / doleva 
17: Tlačítko stránkování mezi stopami nahoru / dolů 

Binární stopy na editační stránce: 
 

Stejná stránka jako nahoře, ale 
1) Šířka pásma na displeji hlavní stopy 
2) Řídicí stopa na displeji podřízené stopy 
Prodleva t-: Prodleva, po níž stopa přechází na daný stav. 
Prodleva t+: Stopa zůstává v daném stavu do tuto dobu 
Popis parametrů viz odstavce Čas segmentu a Řídicí stopy. 
on = stopa je ZAP; off = stopa je VYP 

 
 
 
 
 

Popis typu segmentů – viz tabulka segmentů 
 

Šířka pásma: Je-li odstup žádané hodnoty 
SP a regulované veličiny PV větší, než 
zadanéá šířka pásma (BW), program přejde 
do stavu čekání (popis viz odstavec o šířce 
pásma). 
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Přehledová stránka programu 
Přehledová stránka se otevírá tlačítkem        z editační stránky. (z hlavní stránky na editační stránku ponocí       . 
Na přehledové stránce lze kontrolovat provedené změny v programu, stránka graficky zobrazuje trendy analogových 
stop. V časové ose programu lze rolovat v rámci segmentu (               ) nebo po segmentech (             ). Kromě času 
programu jsou na displeji zobrazeny i segmenty se svými názvy, žádanoé hodnoty analogových stop a stavy prvních 
šesti binárních stop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přehledovou stránku lze rovněž použít pro preset na definovaný bod programu. Pokud na hlavní stránce stiskneme         
a zvolíme preset, otevře se přehledová stránka automaticky. Kurzorovými tlačítky pak můžeme nastavit určitý bod 
programu a tlačítkem návratu opustit stránku. V následném dialogovém okně můžeme přechod na preset pozici 
povrdit, nebo zrušit. 
 
Pozn.: Tlačítky                se po časové ose pohybujeme vždy o jeden bod grafu (čas odpovídá na grafu viditelnému 
časovému pásmu, rozdělenému na 80 bodů). 
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I-6. Údržba a čistění 
   

 NEBEZPEČÍ! 
 Ohrožení zdraví při nedostatečné kvalifikaci obsluhy 
 Nesprávné zacházení s přístrojem může způsobit ohrožení osob nebo materiální škody. 
 Proto: 
 - Údržbu a čistění přístroje smí uvádět do provozu pouze kvalifikované osoby. 
 

   

 NEBEZPEČÍ! 
 Ohrožení zdraví při neočekávaných nebo neřízených provozních stavech 
 Při údržbě, konfiguraci nebo testech přístroje může dojít k následným změnám stavu a pohybům 
 napojených částí technologie, pokud nejsou během těchto prací od přístroje odpojeny. 
 Proto: 
 Při odstavení přístroje z provozu, při nahrávání nového nebo upraveného programu nebo při  
 údržbě či testování je nutno dodržet: 
 - Všechny vypnuté části zařízení je nutno zajistit proti náhodnému zapnutí. 
 - Všeobecně vždy je nutno zvážit důsledky vypnutí systému a v případě potřeby přijmout 
    příslušná opatření. 
 

   

 NEBEZPEČÍ! 
 Nebezpečí ohrožení zdraví při neočekávaných nebo neřízených provozních stavech 
 Tak jako u každého elektronického řídícího systému, může při jeho výpadku dojít k neřízeným 
 a/nebo nečekaným provozním stavům. Následkem může být ohrožení zdraví či života osob 
 a materiální škody značného rozsahu. 
 Proto: 
 - Při jakémkoli zacházení s přístrojem pečlivě zvažte veškeré možné následky a přijměte příslušná 
   opatření. 
 

 
 

I-6.1 Údržba 
 

I-6.1.1 Hodiny reálného času 
Hodiny reálného času jsou v KS 108 zálohovány baterií, její stav je nutno kontrolovat. 
   

 Upozornění! 
 Funkci hodin reálného času lze ověřit pomocí funkčního bloku XXXX knihovny PMA. 
 
   

 POZOR! 
 Při použití nesprávného napětí může dojít k výpadkům činnosti hodin. 
 Při poklesu napájecího napětí pod 2 V nebo překročení 3,2 V je funkčnost hodin reálného času 
 ohrožena a může dojít i k jejich poškození. 
 Proto: 
 - Používejte pouze specifikovaný typ baterie. 
 - Napětí baterie pravidelně kontrolujte. 
 

 
I-6.1.2 Výměna baterie 

Výměnu baterie je nutno provést nezávisle na jejím stavu nejpozději každých pět let. Žádnou jinou údržbu přístroj 
nevyžaduje. 
   

 Upozornění! 
 Při výměně baterie může dojít k ztrátě dat aplikace. Po výměně je tedy nutno aplikační program 
 do přístroje znovu nahrát. 
 
 

Při kontrole může baterie vykazovat tyto stavy nabití: 
Napětí  
3,2 V Typická hodnota napětí nové baterie. 

Tato hodnota nesmí být překročena! 
3,0 V Jmenovitá hodnota baterie 
2,5 V Výměna baterie doporučena 
2,0 V Aby funkčnost hodin zůstala zachována, 

je nutno baterii okamžitě vyměnit,. 
 

iii   

iii   



 61 KS 108 easy  Příručka uživatele 

   

 NEBEZPEČÍ! 
 Nebezpečí exploze! 
 Proto: 
 - Nové nebo vybité baterie neházejte do ohně, znovu nenabíjejte a nerozebírejte. 
 - Výhradně používejte baterii CR1620 (lithiová baterie 3 V). 
 - Při vkládání baterie dodržte správnou polaritu. 
 
   

 Upozornění! 
 Napětí baterie lze ověřit pomocí funkčního bloku knihovny PMA. V aplikačním programu musí být  
 ověření napětí zahrnuto, aby byla obsluha včas na nutnost výměny baterie upozorněna. 
 
 
   

 POZOR! 
 Držák baterie lze ohnutím poškodit. 
 Poloha baterie je jištěna pružným držáčkem, který lze ohnutím poškodit. 
 Proto: 
 - Při výměně baterie držáček neohýbejte. 
 
 

Při výměně baterie postupujte takto:  
1. Přístroj vypněte a odpojte síťový kabel (viz kapitola „Připojení přístroje“). 
2. Izolovanou pinzetou vyjměte baterii. 
3. Novou baterii zasuňte do držáčku, dbejte při tom na dodržení správné polarity. 
4. Připojte opět síťový kabel (viz kapitola „Připojení přístroje“). 
5. Nahrajte do přístroje aplikační program (viz kapitola „Nahrání programu“  

v II. části příručky). 
 
 
 
 

 

I-6.2 Čistění 
   

 NEBEZPEČÍ! 
 Ohrožení zdraví při neočekávaných nebo neřízených pohybech zařízení 
 Náhodné a nekoordinované zacházení s dotekovým displejem může způsobit rušení a změny stavu 
 a pohyby napojených částí technologie, pokud nejsou během těchto prací od přístroje odpojeny. 
 Proto: 
 - Před čistěním vypněte přístroj a všechny části řízeného zařízení. 
 - Všechny vypnuté části zařízení je nutno zajistit proti náhodnému zapnutí. 
 - Všeobecně vždy je nutno zvážit důsledky vypnutí systému a v případě potřeby přijmout 
    příslušná opatření. 
 
   

 POZOR! 
 Nesprávným způsobem čistění lze přístroj poškodit! 
 Přístroj lze použitím nesprávných čistících prostředků nebo nesprávným čistěním poškodit. 
 Proto: 
 - K čistění nikdy nepoužívejte tlakové nebo parní čističe. 
 - Nepoužívejte agresivní čistidla, rozpouštědla nebo tvrdé předměty. 
 - Čelní panel a displej čistěte s použitím jen mírného tlaku. 
 

 
Čelo přístroje můžete čistit jemným trochu navlhčeným hadříkem bez otřepů. 
 

I-6.2.1 Postup při silném znečistění 
   

 Upozornění! 
 Při silném znečistění lze k čistění displeje použít ethyl alkohol nebo isopropyl (dle DIN 42115 díl 2).  
 
 
 

 POZOR! 
 Nebezpečí chybných reakcí programu při čistění! 
 Při čistění dotekového displeje by mohlo dojít k nesprávné reakci programu. 
 Proto: 
 - Pokud aplikační program umožňuje přístup na stránku všeobecných dat, vyvolejte ji a zvolte 
    čistění displeje („General Data / Scrren cleaning“). Zobrazí se prázdný displej. 
 - Před čistěním vždy zvolte stránku, z níž nelze způsobit žádné nechtěné reakce programu. 
 
 

iii   

iii   



  KS 108 easy   Příručka uživatele 62 

 

I-6.3 Po údržbě 
 

Před opětovným uvedením přístroje po údržbě do provozu je nutno ověřit, zda jeho řádný provoz je možný. 
Ověřte, zda 
 v přístrojí se nenacházejí žádné cizí části, 
 v držáku baterie je založena baterie, 
 všechny přívody jsou správně zapojeny, 
 zemní vodič je řádně připojen. 
 

I-7. Závady a jejich odstranění 
   

 NEBEZPEČÍ! 
 Ohrožení zdraví při nedostatečné kvalifikaci! 
 Nesprávné zacházení s přístrojem může způsobit ohrožení osob nebo materiální škody. 
 Proto: 
 - Údržbu a čistění přístroje smí uvádět do provozu pouze kvalifikované osoby. 
 

   

 NEBEZPEČÍ! 
 Ohrožení zdraví při neočekávaných nebo neřízených provozních stavech 
 Při údržbě, konfiguraci nebo testech přístroje může dojít k následným změnám stavu a pohybům 
 napojených částí technologie, pokud nejsou během těchto prací od přístroje odpojeny. 
 Proto: 
 Při odstavení přístroje z provozu, při nahrávání nového nebo upraveného programu nebo při  
 údržbě či testování je nutno dodržet: 
 - Všechny vypnuté části zařízení je nutno zajistit proti náhodnému zapnutí. 
 - Všeobecně vždy je nutno zvážit důsledky vypnutí systému a v případě potřeby přijmout 
    příslušná opatření. 
 

   

 NEBEZPEČÍ! 
 Nebezpečí ohrožení zdraví při neočekávaných nebo neřízených provozních stavech 
 Tak jako u každého elektronického řídícího systému, může při jeho výpadku dojít k neřízeným 
 a/nebo nečekaným provozním stavům. Následkem může být ohrožení zdraví či života osob 
 a materiální škody značného rozsahu. 
 Proto: 
 - Při jakémkoli zacházení s přístrojem pečlivě zvažte veškeré možné následky a přijměte příslušná 
   opatření. 
 

 

I-7.1 Závady a jejich odstranění 
 

Závada Možná příčina Doporučené opatření 
Přístroj vůbec nenaběhne Přerušené napájení  Ověřte, jestli přívodní kabel napájení je zapojen a 

napájení funguje. 
 Ověřte, zda napájení není přepólováno. 
 Ověřte, že napájecí napětí odpovídá technickým 

údajům přístroje. 
Přístroj se řádně nespustí Přístroj je vadný  Pokuste se nejprve přístroj vypnout a znovu zapnout. 

 Pokud to nepomůže kontaktujte prodejce nebo 
výrobce PMA. 

 

Pokud doporučená opatření nevedou k úspěchu, kontaktuje výrobní firmu PMA. 
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II Vývojové prostředí 
 
Všeobecně 
Tato kapitola obsahuje popis vývojového prostředí regulátoru KS 108 easy, které se používá při tvorbě aplikačních 
programů. Vývojové prostředí se skládá z těchto částí: 
 Regulátor KS 108 easy s PMA a BlueDesign firmwarem. 
 Program BlueDesign s PMA knihovnou funkčních bloků. 
 Program BlueSimulation KS 108. 
 Systém vstupů a výstupů. 
Jednotlivé komponenty budou v dalším popsány a vysvětleny jejich vzájemné vazby. 
 
Předpoklady 
Pro další práci s vývojovým prostředím jsou předpokládány tyto znalosti: 
 Základní znalosti operačního systému Microsoft Windows TM. 
 Znalost dle DIN EN 61131-3 normovaného programování, zejména jazyka funkčních bloků. 
 Základní znalosti regulační techniky. 
 
 
 

II-1 Instalace a konfigurace 
 
II-1.1 Instalace 

K instalaci použijte s regulátorem KS 108 dodané CD. CD obsahuje tyto instalační programy: 
 BlueDesign 
 BlueSimulation 
 Vario – konfigurátor 
 Příklady 
 

II-1.1.1 Instalace programu BlueDesign 
Při instalaci programu BlueDesign postupujte takto: 
1. Z CD spusťte instalační program „iBlueDesignD.exe“, 

objeví se dialogové okno „Wellcome“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Klikněte na Next, instalace bude zahájena. 
 
 
 
 
 
3. Zvolte adresář, do něhož se program má nainstalovat. 

Pro změnu navrženého adresáře klikněte na Browse. 
Po zadání adresáře klikněte na Next. 
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3. Zvolte skupinu programů, z níž bude aplikace 

startována. Poté klikněte na Next. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Pro pokračování v instalaci klikněte na Next. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Instalace je dokončena, klikněte na Finish. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II-1.1.2 Instalace programu BlueSimulation 
Při instalaci programu BlueSimulation postupujte takto: 
1. Z CD spusťte instalační program „Sim108.exe“, 

objeví se dialogové okno „Wellcome“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Klikněte na Next, instalace bude zahájena. 
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3. Zvolte adresář, do něhož se program má nainstalovat. 

Pro změnu navrženého adresáře klikněte na Browse. 
Po zadání adresáře klikněte na Next. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Zvolte skupinu programů, z níž bude aplikace 

startována. Poté klikněte na Next. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Pro pokračování v instalaci klikněte na Next. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Instalace je dokončena, klikněte na Finish. 
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II-1.1.3 Instalace Vario konfigurátoru 
Při instalaci programu Vario - konfigurátor postupujte takto: 
1. Z CD spusťte instalační program „Setup.exe“, objeví se 

dialog pro volbu cílového adresáře.  
2. Zvolte adresář, do něhož se program má nainstalovat. 

Pro změnu navrženého adresáře klikněte na Browse. 
Po zadání adresáře klikněte na Next. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Zvolte skupinu programů, z níž bude aplikace 

startována. Poté klikněte na Next a aplikace bude 
nainstalována.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II-1.2 Licence programu BlueDesign 
Bez platné licence lze v programu BlueDesign otevřít projekt a editovat jej jen po krátkou omeznou dobu. Dialogové 
okno Licence otevřeme v hlavním menu kliknutím na „?“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V dialogové okně je zobrazena platná licence programu. 
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Nové licenční číslo lze zadat po kliknutí na tlačítko Change: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po kliknutí na OK je nové licenční číslo akceptováno nebo odmítnuto. 
 
 

II-1.3 Konfigurace programu BlueDesign 
   

 Upozornění! 
 Konfigurace programu BlueDesign je popsána v kapitole „Ovládání vývojového prostředí“. 
 

 
 
 
 
 

iii   



  KS 108 easy   Příručka uživatele 68 

 

II-2 Komponenty vývojového prostředí 
 

Tato kapitola obsahuje stručný popis jednotlivých částí vývojového prostředí. Pokud jste ještě nikdy s PMA 
knihovnou funkčních bloků ve vývojovém prostředí nepracovali, doporučujeme nejprve přečíst kapitolu Praktický 
příklad, v níž je na příkladu ukázána vzájemná provázanost částí vývojového systému. 
 

II-2.1 KS 108 easy a jeho firmware 
 

KS 108 easy je v zásadě počítač s operačním systémem LINUX. Přístroj lze i jako „normální“ LINUX počítač 
použít. Výkonným multifunkčním regulátorem se KS 108 stává zejména díky dvojici softwarových komponentů: 
 Run-time firmware BlueDesign: Umožňuje spuštění aplikací, vytvořených ve vývojovém prostředí BlueDesign 

a přehraných do přístroje. 
 PMA knihovna: Obsahuje výkonné funkční bloky, které lze v aplikačních programech BlueDesign používat. 
 

II-2.2 BlueDesign 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BlueDesign je vývojové prostředí pro tvorbu průmyslových řídicích a regulačních aplikací. Aplikace se vytvářejí 
v prostředí BlueDesign, kde se na pracovní ploše grafickým editorem vybírají připravené funkční bloky (např. bloky 
regulátoru nebo filtru) z knihovny funkcí a vzájemně se propojují. Hlubší znalosti programování zde nejsou 
nezbytné. BlueDesign podporuje celý vývojový proces tvorby programové struktury dané aplikace: 
 Vytvoření programové struktury: Programová struktura se sestavuje z funkčních bloků. Strukturu lze uspořádat 

dle různých kriterií, jednotlivé její funkční celky lze kopírovat a uložit, aby je bylo možno eventuelně znovu 
použít. 

 Vytvoření uživatelského interface: Uživatelské prostředí pro obsluhu se vytváří na základě připravených 
elementů z knihovny PMA pomocí grafického editoru. Ovládací elementy, displeje a obrázky se sestaví na 
pracovní ploše grafického editoru a nakonfigurují. Jejich vzhled je téměř totožný s jejich konečnou podobou na 
displeji KS 108. 

 Nastavení parametrů: Funkční bloky z knihovny PMA je možné použít „tak jak jsou“, pro jejich správnou funkci 
v rámci dané aplikace je ale většinou potřebné příslušně nastavit jejich parametry. Nastavení se provádí 
v prostředí BlueDesign, u mnoha parametrů výběrem z nabídnutých možností, číselné vstupy při zadávání 
parametrů jsou ověřovány. Pokud je zadaná hodnota nepřípustná a mimo povolený rozsah, je nahrazena nejbližší 
povolenou hodnotou. 
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 Test aplikace: Chyby v programové struktuře aplikace lze hledat dvěma způsoby. Pokud klikneme na spojovací 
čáru mezi dvěma bloky, zobrazí se aktuální hodnota signálu tohoto spoje. Další možností je použití speciálních 
bloků z knihovny PMA. Pomocí těchto bloků pro odladění lze zobrazit různé informace o programu během jeho 
běhu. Informace se zobrazují jen na pracovní ploše vývojového prostředí (nikoli na displeji přístroje). 

 
II-2.3 Knihovna funkčních bloků PMA 

Aplikační programové struktury se v prostředí BlueDesign vytvářejí pomocí 
funkčních bloků knihovny PMA. Knihovna obsahuje velké množství 
funkčních bloků, které pokrývají všechny v regulační a řídicí technice běžně 
používané funkce. Knihovna obsahuje např.  
 matematické funkce, 
 logické funkce, 
 funkce alarmů a mezních hodnot, 
 funkce regulátorů. 
Použití bloků z knihovny PMA usnadňuje vytvoření aplikační programové 
struktury ve třech aspektech: 
 Rychlost: Aplikace lze vytvořit rychleji, pokud se plně skládají 

z připravených knihovních bloků. 
 Kvalita: Knihovna PMA obsahuje optimalizované plně testované funkce, 

které lze bez dalšího ověřování použít. Možným chybám při 
programování je tedy zabráněno. 

 Vizualizace: Knihovna nabízí řadu funkčních bloků s jednoduchými 
objekty pro vizualizaci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II-2.4 BlueSimulation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program BlueSimulation simuluje regulátor KS 108 v PC. Chování a údaje na displeji přesně odpovídají reálnému 
přístroji. Pomocí simulátoru lze programovou strukturu aplikace ověřit a otestovat i bez reálného přístroje. 
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II-3 Práce ve vývojovém prostředí 
 

V této kapitole naleznete popis obvyklých činností ve vývojovém prostředí. Pokud jste ještě nikdy s vývojovým 
prostředí BlueDesign nepracovali, doporučujeme nejprve přečíst kapitolu Praktický příklad, kde si lze práci ve 
vývojovém prostředí procvičit na praktickém příkladu. 
V této kapitole uvedený popis jednotlivých úkonů, které se při práci ve vývojovém prostředí provádějí, slouží 
uživateli spíše jako reference než systematický výklad. 
Většinu v popisu uvedených povelů lze zadávat několika způsoby (např. přes menu, lištu symbolů nebo funkční 
tlačítka). V dalším popisu je dle možnosti uváděn způsob zadávání povelů pomocí menu. Informace o dalších 
způsobech zadávání povelů jsou uvedeny v odstavci II-3.12.11 „Použití povelů z klávesnice“ a v on-line nápovědě. 
 

II-3.1 Základy 
 

II-3.1.1 Výstavba projektu 
Na kartě projektu na obrázku vpravo je znázorněna struktura projektu a tři 
hlavní skupiny, z nichž se projekt skládá.  
   

 Upozornění! 
 Karta projektu je vidět jen v režimu editace. Další informace 
 o provozních režimech naleznete v následujícím odstavci 
 BlueDesign - provozní režimy. 
 

 
 Programové bloky: Programové bloky jsou základní jednotky, z nichž se 

aplikační program skládá. Obsahují zvolené funkční bloky (např. 
regulátor, filtr, blok sečítání a pod.), dále propojení těchto funkčních 
bloků a jejich vstupy a výstupy. Aplikace se může skládat maximálně 
z 15ti programových bloků. 

 Konfigurace: Ve skupině konfigurace se nastavuje vzájemná provázanost programových bloků. Každý 
programový blok je vytvořen jako samostatná úloha nebo podprogram, takže má procesorem přidělen svůj 
vlastní výpočetní čas. Základní funkcí firmware přístroje je startovat programové bloky jeden po druhém. 
Pomocí přiřazení do časových skupin můžete nechat některé programové bloky spouštět v delších intervalech 
(jsou tedy několikrát „vynechány“). Rovněž pomocí nastavení priority můžete ovlivnit pořadí, v jakém jsou 
programové bloky spouštěny. Tato nastavení se provádí ve skupině konfigurace. 

 Makrobloky: V programové struktuře často dochází k výskytu stejných kombinací funkčních bloků. Pomocí 
makrobloků si lze práci v těchto případech usnadnit. Pomocí makrobloku lze z kombinace funkčních bloků 
vytvořit šablonu, kterou pak lze kopírovat a zacházet s ní stejně jako s jednoduchým funkčním blokem. 
Makrobloky mohou v sobě obsahovat i další makrobloky. Takto lze aplikační program strukturovat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii   
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II-3.1.1 BlueDesign – provozní režimy 
V programu BlueDesign lze pracovat ve třech provozních režimech: 
 Editační režim: Standardní provozní režim, v němž se provádí všechny úkony při tvorbě projektu. V editačním 

režimu ser pracuje s funkčními bloky, bloky se vybírají, propojují, mažou nebo se mění jejich pořadí. 
V editačním režimu se rovněž pracuje s makrobloky. Práce se provádí na pracovní ploše – viz obrázek (3). 
Na kartě projektu (1) je znázorněna struktura projektu a knihovna (2) obsahuje seznam veškerých použitelných 
funkčních bloků. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Režim uvádění do provozu: V tomto režimu lze každému případu použití funkčního bloku přiřadit parametry 

(3). Jednotlivým programovým blokům lze přidělit výpočetní čas (2). Editace struktury není v tomto provozním 
režimu možná. 
Místo přehledného zobrazení programové struktury v editačním režimu je v režimu uvádění do provozu 
zobrazena logická výstavba aplikace (1). Volané komponenty (programové bloky, makrobloky) se zobrazují 
pod komponety, které je volají. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  KS 108 easy   Příručka uživatele 72 

 Režim on-line sledování: Po nahrání a odstartování programu v cílovém zařízení je automaticky spuštěn režim 
on-line sledování. Zde je dána možnost průběh programu sledovat a případně ovlivnit. K sledování běhu 
programu lze využít speciální funkční bloky, např. pro zobrazení aktuální hodnoty signálu (2). Dále je při 
klinutí na spoj zobrazena hodnota příslušného signálu (1). Program lze ovlivnit on-line vpisováním hodnot do 
programu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K čemu se používá režim uvádění do provozu? 
U režimu uvádění do provozu bylo zmíněno, že v tomto režimu lze každému případu použití bloku přiřadit 
parametry. Parametry lze blokům přiřazovat samozřejmě i v editačním režimu. 
Důvod zadávání parametrů do funkčních bloků v režimu uvádění do provozu je následující: Programové bloky se 
mohou v projektu použít vícekrát. Pokud by se jim parametry zadávaly pouze v editačním režimu, měla by každá 
kopie programového bloku v projektu stejné parametry a to samozřejmě není žádoucí. Vezměme např. simulaci pecí 
z naší kapitoly Praktický příklad. Každá pec může mít jiné vlastnosti (např. max. teplotu), ale pro její model by mělo 
být možné použít stejný programový blok. 
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II-3.2 Používání provozních režimů 
   

 Upozornění! 
 Základní informace o provozních režimech jsou uvedeny v odstavci II-3.1.2 BlueDesign – provozní 
 režimy. 
 

 
Projekty se zpracovávají ve třech provozních režimech programu BlueDesign: 
 
 
 
 
 
Z editačního režimu se dá přecházet do režimu uvádění do provozu a z něj pak do režimu on-line sledování a naopak. 
Režimy se mění tímto způsobem: 
 

II-3.2.1 Přechod z editačního režimu do režimu uvádění do provozu. 
 
Klikněte na menu „Run“ a pak zvolte „Enter“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II-3.2.2 Přechod z režimu uvádění do provozu do režimu on-line sledování. 
   

 NEBEZPEČÍ! 
 Nebezpečí ohrožení zdraví a materiálních škod při nečekané funkci a pohybech zařízení 
 Pokud je KS 108 easy propojen s jinými přístroji nebo zařízením, mohou být tato zařízení při 
 přenosu programu ovlivněna. 
 Proto: 
 - Před každým navázáním spojení s přístrojem zvažte možné následky a přijměte příslušná 
    opatření. 
 - Před každým navázáním spojení s přístrojem ověřte, zda bude nahráván správný program. 
 - Před každým navázáním spojení s přístrojem je nutno ověřit, že nahrávaný program je bez chyb. 
 

 

1. Přihlášení cílového systému: Pokud to ještě nebylo uděláno, je nutno nejprve přihlásit systém, pro který je 
aplikace určena. Další informace jsou uvedeny v odstavci II-3.12.1. 

2. Přechod do režimu on-line sledování: Klikněte na povel „Run/Online“. Pokud v přístroji (nebo v simulátoru) 
není nahrána aktuální aplikace, objeví se dialogové okno: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud chcete aplikaci do přístroje nahrát, klikněte na „Ja“. 
 

iii   
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II-3.2.3 Přechod do editačního režimu 
Klikněte na menu „Edit“ a zvolte, co chcete editovat (konfiguraci, 
programový blok, makroblok). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II-3.3 Vytvoření projektu 
 

1. Otevření nového projektu: Klikněte na menu „Project“ a zvolte 
„New“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Zadání informací o projektu: V levé části 

dialogového okna nového projektu „New project“ 
zvolte cílový systém. Do pole „Project“ pak zadejte 
název projektu a v poli „Directory“ zvolte adresář pro 
ukládání. 

   

 Upozornění! 
 Každý projekt ukládejte do samostatného 
 adresáře. V principu je možné uložit do 
 jednoho adresáře více projektů, ale je to 
 velmi nepřehledné a vzniká nebezpečí 
 jejich neúmyslného přepsání. 
 

 
3. Zadání informací o projektu: Po potvrzení zadaných 

informací tlačítkem OK otvírá BlueDesign nový 
projekt standardně prázdným programovým blokem 
s názvem „TASK01“. 

 
 
 
 
 
 

iii   
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II-3.4 Práce s programovými bloky 
Programové bloky jsou samostatné části programu. Požadovaná funkce je v nich realizována pomocí funkčních 
bloků nebo makrobloků a jejich propojení. V režimu uvádění do provozu jsou programové bloky označeny znakem 
„$“ (např. „$TASK01“).  
Před realizací projektu je velmi vhodné si určit základní strukturu programu a posoudit, zda se daná aplikace dá 
rozdělit na dílčí úlohy, kolik jich bude, jak budou provázány a do jaké míry bude možno používat makrobloky. 
 

II-3.4.1 Vytváření programových bloků  
1. Přechod do editačního režimu: Ujistěte se, že jste v režimu editace. 
2. Přechod do skupiny programových bloků: Ve struktuře projektu 

klikněte na skupinu „Program block“. 
3. Nový programový blok: Pravým tlačítkem myši otevřete výběrový 

seznam a zvolte „New Program Block“. 
 
 
 
 
 
 
4. Zadání názvu bloku: Nový programový blok bude automaticky 

označen názvem, pokud je potřeba, lze název bloku upravit nebo 
změnit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II-3.4.2 Mazání programových bloků  
1. Přechod do editačního režimu: Ujistěte se, že jste v režimu editace. 
2. Přechod do skupiny programových bloků: Pravým tlačítkem 

klikněte na blok, který chcete vymazat. 
3. Vymazání bloku: Z rozbaleného seznamu kliknutím potvrďte 

povel „Delete“. 
   

 Upozornění! 
 K vymazání bloku dojde ihned bez dalšího upozornění. 
 

 
 

II-3.4.3 Změna názvu programových bloků  
1. Přechod do editačního režimu: Ujistěte se, že jste v režimu editace. 
2. Přechod do skupiny programových bloků: Pravým tlačítkem 

klikněte na blok, jehož název chcete změnit. 
3. Přejmenování bloku: Z rozbaleného seznamu kliknutím potvrďte 

povel „Rename“. 
4. Zadání nového názvu: Klikněte na programový blok a zadejte nový 

název. 
 
 

II-3.4.4 Kopírování programových bloků  
1. Přechod do editačního režimu: Ujistěte se, že jste v režimu editace. 
2. Přechod do skupiny programových bloků: Pravým tlačítkem klikněte 

na blok, který chcete kopírovat. 
3. Kopírování bloku: Z rozbaleného seznamu kliknutím potvrďte povel 

„Copy“. Otevře se okno pro zadání nového názvu („Name“) a volbu 
typu („Type“) zkopírovaného bloku (programový blok nebo 
makroblok). 

4. Zadání nového názvu a typu: Zadání potvrďte tlačítkem OK. 
 
 
 

iii   
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II-3.4.5 Export programových bloků  
Programové bloky lze z projektu exportovat, např. aby 
byly dány k dispozici spolupracovníkům pro práci na 
jiných projektech. 
1. Přechod do editačního režimu: Ujistěte se, že jste 

v režimu editace. 
2. Přechod do skupiny programových bloků: Pravým 

tlačítkem klikněte na blok, který chcete exportovat. 
3. Export bloku: Z rozbaleného seznamu kliknutím 

potvrďte povel „Export“. Otevře se okno pro 
zadání struktury soboru exportovaného bloku. 

4. Uložení exportovaného souboru: Po zadání názvu 
a adresáře potvrďte tlačítkem „Uložit“. 

 
 

II-3.4.6 Zobrazení / změna volacího názvu bloku  
V režimu uvádění do provozu je programovým blokům automaticky 
přiřazen jednoznačný název, označovaný jako „volací název“ (Call 
Name). Tento název je možno zobrazit a eventuelně upravit: 
1. Přechod do režimu uvádění do provozu: Ujistěte se, že jste 

v režimu uvádění do provozu. 
2. Přechod do skupiny programových bloků: Pravým tlačítkem 

klikněte na blok, jehož volací název chcete zobrazit. 
3. Zobrazení volacího názvu: Z rozbaleného seznamu kliknutím 

zvolte povel „Call Name“. Otevře se stejnojmenné okno. 
4. Změna volacího názvu: Zobrazený volací název je možno 

upravit. Pozor, název musí být jednoznačný. 
5. Nový název potvrďte tlačítkem OK. Pokud nový název není 

jednoznačný a náleží již jinému bloku, zobrazí se chybové 
hlášení a změna názvu se neprovede. 

 
 
 
 

II-3.4.7 Volba doby cyklu programového bloku 
Každý programový blok je vytvořen jako 
samostatná úloha nebo podprogram a dostává 
procesorem přidělen svůj vlastní výpočetní čas. 
Základní úlohou firmware přístroje je startovat 
programové bloky jeden po druhém, jak je 
znázorněno na obrázku. Pomocí přiřazení do 
časových skupin je možné nechat některé 
programové bloky spouštět v delších intervalech 
(budou tedy několikrát „vynechány“). 
 
 
 
 
 
Doba cyklu programového bloku se zadává takto: 
1. Přechod do režimu uvádění do provozu: Ujistěte se, že jste 

v režimu uvádění do provozu. 
2. Přechod do skupiny programových bloků: Pravým tlačítkem 

klikněte na blok, jehož dobu cyklu chcete zadat. 
3. Zadání doby cyklu: Z rozbaleného seznamu kliknutím potvrďte 

povel „Task Properties“. Otevře se stejnojmenné okno. 
4. Do pole „Cycle time:“ zadejte dobu cyklu a potvrďte OK. 
 
 
   

 Upozornění! 
 Nelze zaručit, že programový blok bude prováděn skutečně v zadaném intervalu. Programové bloky 
 jsou prováděny vždy až do konce, i když v té době již má být volán další blok. Je tedy zřejmé, 
 že při volání bloků může docházet k zpoždění.  
 Z uvedeného důvodu není systém vhodný pro úlohy v reálném čase. 
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II-3.5 Práce s funkčními bloky 
Základními kameny každé aplikace jsou funkční bloky. Aplikace se tvoří skládáním bloků s požadovanými funkcemi 
(např. programátor, regulátor, filtr, časovač a pod.) a jejich vzájemným propojováním. 
 

II-3.5.1 Výběr funkčních bloků  
1. Přechod do editačního režimu: Ujistěte se, že jste v režimu editace. 
2. Přechod na kartu knihovny: Klikněte na kartu „Libraries“. Zobrazí 

se knihovny funkčních bloků, uspořádané do struktury skupin 
bloků s příbuznou funkcí. 

3. Výběr bloku: Otevřete příslušnou skupinu bloků kliknutím na 
tlačítko +, a poté klikněte na funkční blok, který chcete zvolit. 
Schéma zvoleného bloku se zobrazí v horní části karty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Použití bloku: Klikněte myší na schéma bloku v horní části karty, 

tlačítko podržte a přesuňte blok doprava na pracovní plochu. Poté 
tlačítko uvolněte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II-3.5.2 Propojování funkčních bloků  
Tok signálů z bloku do bloku je určován vzájemným propojením: 
1. Přechod do editačního režimu: Ujistěte se, že jste v režimu editace. 
2. Začátek spoje: Umístěte myší kurzor na výstup z bloku, kurzor se změní na symbol tužky – viz obrázek.  
3. Vytvoření spoje: Klikněte levým tlačítkem a poté kurzor přesuňte k požadovanému vstupu. Tam klikněte levým 

tlačítkem znovu a spoj se vytvoří. 
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 Upozornění! 
 Propojujte pouze vstupy a výstupy se signály stejného typu, jinak  
 se spoj nevytvoří a objeví se chybové hlášení: 
  
  
  
 

 
II-3.5.3 Mazání funkčních bloků  

1. Přechod do editačního režimu: Ujistěte 
se, že jste v režimu editace. 

2. Označení bloku: Umístěte myší kurzor 
na blok, který chcete vymazat a 
kliknutím pravým tlačítkem otevřete 
výběrový seznam. 

3. Vymazání bloku: Blok vymažete 
kliknutím na povel „Delete“. 

   

 Upozornění! 
 K vymazání bloku dojde 
 ihned bez dalšího 
 upozornění. 
 

 
II-3.5.4 Určení pořadí bloků 

Funkční bloky jsou standardně prováděny v pořadí, v jakém byly v projektu použity. V mnoha případech je pořadí 
provádění bloků důležité, proto je dána možnost toto pořadí změnit: 
 
1. Přechod do editačního režimu: Ujistěte se, že jste v režimu 

editace. 
2. Přechod do režimu úpravy pořadí: Na liště symbolů klikněte 

na ikonu „Block sequence“. 
3. Změna pořadí: Pozici bloku v posloupnosti bloků udává 

pořadové číslo bloku, umístěné u bloku nahoře napravo. 
Pořadí bloků lze změnit takto: Začněte u bloku, který má 
mít v posloupnosti nejnižší číslo. Pravým tlačítkem klikněte 
na blok, u něhož chcete změnit pořadí.. Otevře se dialogové 
okno „Block sequence“. 

4. Zadání nové pozice: Určete novou pozici bloku zadáním 
čísla bloku a potvrďte tlačítkem OK. Ostatní bloky 
v projektu budou automaticky přečíslovány. 

5. Úprava pozic zbývajících bloků: Jak bylo uvedeno, po 
zadání nového pořadového čísla jednoho bloku budou 
ostatní bloky příslušně přečíslovány. Pokud je třeba i u 
dalších bloků změnit pořadí, je možno otevřít dialogové 
okno pro každý z nich. Jednodušší ale je tento postup: 
Levým tlačítkem klikněte na ten blok, který má mít v pořadí 
následující číslo. Kliknutí levým tlačítkem způsobí, že 
bloku bude přiřazeno následující pořadové číslo. 

6. Opuštění režimu úpravy pořadí: Pro návrat do normálního 
editačního režimu klikněte na ikonu „Working on the 
drawing“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii   
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II-3.5.5 Kopírování bloků  

1. Přechod do editačního režimu: Ujistěte se, že jste v režimu editace. 
2. Označení elementů: Oblast projektu, jejíž elementy chcete kopírovat, označte tažením myší při stisknutém 

levém tlačítku. Zvolená oblast se vymezí černým obdélníkem. 
   

 Upozornění! 
 Vybrány jsou pouze elementy, které ve vymezené oblasti plně leží. Vybrané elementy jsou ohraničeny 
 čerchovanou čarou. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kopírování a vložení elementů se pak provede pomocí standardních povelů systému Windows. 
 
 

II-3.6 Specifikace vstupů a výstupů. 
Pokud si programové bloky (nebo makrobloky) mají předávat hodnoty, je nutno specifikovat jejich vstupy a výstupy. 
 
1. Přechod do editačního režimu: Ujistěte se, že jste v režimu editace. 
2. Přechod na kartu knihovny: Klikněte na kartu „Libraries“. Zobrazí se 

knihovny funkčních bloků, uspořádané do struktury skupin bloků 
s příbuznou funkcí. 

3. Klikněte na symbol       knihovny „Standard“ a po jejím otevření 
klikněte na blok „Input“ (Vstup) nebo „Output“ (Výstup). Symbol 
zvoleného bloku se objeví nahoře na kartě knihovny. 
Blok vstup přijímá hodnotu z vnějšku programového bloku, blok 
výstup má opačnou funkci, slouží k výstupu hodnoty z programového 
bloku. 
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4. Použití bloku: Klikněte na symbol bloku na kartě knihovny, nechte levé tlačítko myši stlačené a přetáhněte blok 
doprava na pracovní plochu. Tlačítko uvolněte. Objeví se dialogové okno „Input“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Zadejte název hodnoty a její typ (např. FLOAT). 
   

 Upozornění! 
 Pozdější změna typu hodnoty není možná.Pokud omylem použijete blok s chybným typem 
 hodnoty, musíte blok vymazat a zadat nový. 
 
 

6. Propojení vstupu / výstupu s blokem: Informace o propojování bloků jsou uvedeny v kapitole II-3.5.2. 
   

 Upozornění! 
 Propojujte pouze vstupy a výstupy se signály stejného typu, jinak se spoj nevytvoří a objeví 
 se chybové hlášení: „Error ! Invalid connection“. 
 
 

 
 

II-3.7 Umístění vstupů a výstupů 
Vstupy a výstupy je nutno umístit tak, aby byly „zvenku“ programového bloku viditelné. To se provádí následujícími 
kroky (předpokladem je, že vstupy a výstupy programového bloku nebo makrobloku byly již specifikovány 
postupem, uvedeným v II-3.6): 
 
1. Přechod do editačního režimu: Ujistěte se, že jste v režimu editace. 
2. Povel „Design“: Kliknutím pravým tlačítkem zvolte z menu 

příslušného programového bloku povel „Design“. 
V pravé části obrazovky se zobrazí pracovní plocha s použitými vstupy 
a výstupy, uspořádanými ve dvou sloupcích. Seznam je prázdný, pokud 
nejsou žádné vstupy a výstupy použity, nebo pokud jsou již všechny 
přiřazeny. 

3. Přiřazení vstupů / výstupů: Umístěte kurzor na jeden element ve 
sloupci vstupů nebo výstupů (kurzor se změní na symbol ruky), 
stiskněte levé tlačítko a táhněte myší na levou (pro vstupy) nebo pravou 
(pro výstupy) stranu symbolu programového bloku. Poté tlačítko myši 
uvolněte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii   
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II-3.8 Konfigurace 

Konfigurací se určuje 
- které programové bloky budou prováděny 
- a v jakém pořadí. 
   

 Upozornění! 
 Programové bloky se provedou jen pokud jsou v konfiguraci uvedeny. Konfigurace bez programových 
 bloků nemá smysl, výsledkem by byl program bez jakékoli funkce. 
 
 

1. Přechod do editačního režimu: Ujistěte se, že jste v režimu editace. 
2. Otevření konfigurace: Klikněte dvakrát na skupinu „Configuration“ na kartě projektu. 
3. Výběr programového bloku: Klikněte na programový blok, jeho symbol se zobrazí nahoře na kartě projektu. 
4. Klikněte na symbol bloku, podržte levé tlačítko stisknuté a přesuňte blok doprava na pracovní plochu. Poté 

tlačítko uvolněte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II-3.9 Zadávání parametrů 
Funkční bloky knihovny PMA je nutno nakonfigurovat. Bloky se konfigurují nastavením parametrů, které určují 
vlastnosti a chování funkčního bloku. U funkčních bloků se zobrazují seznamy parametrů spolu s  možnostmi jejich 
nastavení. Zadání parametrů je kontrolováno, pokud zadaná hodnota není přípustná, nastaví se nejbližší možná. 
   

 Upozornění! 
 K úplnému porozumění této kapitoly je nutná znalost provozních režimů programu BlueDesign, 
 popsaných v kapitole II-3.1.2. 
 
 

Zadávání parametrů v režimu editace 
Parametry, zadávané v editačním režimu, lze považovat za předlohy pro kopírování. Parametry by se normálně měly 
zadávat v režimu uvádění do provozu (viz následující odstavec). Protože v editačním režimu zadané parametry je 
možné kdykoli v režimu uvádění do provozu přepsat, měly by být v editačním režimu zadávány jen ty parametry, 
které mají platit ve všech funkčních blocích daného typu. 
V režimu editace se parametry zadávají 
takto: 
1. Přechod do editačního režimu: 

Ujistěte se, že jste v režimu editace. 
2. Volba funkčního bloku: Kurzor 

přesuňte na blok, jehož parametry 
chcete zadávat. 

3. Otevření okna parametrů: Kliknutím 
pravým tlačítkem otevřete výběrové 
menu, z něhož zvolte povel 
„Parameter dialog“. Otevře se okno 
parametrů, v němž lze parametry 
zadávat a editovat. 

 

iii   
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4. Zadávání parametrů: V polích se žlutým podkladem je možné zadávat parametry podle typu volným textem 

nebo výběrem z daných možností. 
5. Uložení parametrů: Uložení parametrů se provede tlačítkem OK. 
   

 Upozornění! 
 Makrobloky nemají žádné parametry, parametry jsou vztaženy vždy jen k funkčním blokům. Další 
 informace jsou uvedeny v kapitole II-3.10. 
 
 

 
Zadávání parametrů v režimu uvádění do provozu 
Parametry, zadávané v režimu uvádění do provozu přepisují parametry, zadané v editačním režimu. Z tohoto důvodu 
by běžně měly být parametry zadávány v režimu uvádění do provozu. 
Parametry se zadávají takto: 
1. Přechod do režimu uvádění do provozu: Ujistěte se, že jste v režimu uvádění do provozu. 
2. Klikněte na funkční blok, jehož parametry chcete zadávat. Otevře se okno parametrů, v němž lze parametry 

zadávat a editovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Zadávání parametrů: V polích se žlutým podkladem je možné zadávat parametry podle typu volným textem 

nebo výběrem z daných možností. 
4. Uložení parametrů: Uložení parametrů se provede tlačítkem OK. 
   

 Upozornění! 
 Makrobloky nemají žádné parametry, parametry jsou vztaženy vždy jen k funkčním blokům. Další 
 informace jsou uvedeny v kapitole II-3.10. 
 
 

 

iii   
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Zadávání parametrů v režimu on-line sledování 
Parametry zadané v režimech editace nebo uvádění do provozu se spolu s celou aplikací nahrají do přístroje. Dále je 
možno parametry měnit i za provozu. 

   

 NEBEZPEČÍ! 
 Nebezpečí ohrožení zdraví a materiálních škod při nečekané funkci a pohybech zařízení 
 Pokud je KS 108 easy propojen s jinými přístroji nebo zařízením, mohou být tato zařízení při 
 přenosu programu a parametrů ovlivněna. 
 Proto: 
 - Před každým navázáním spojení s přístrojem zvažte možné následky změny parametrů 
    a přijměte příslušná opatření. 
 - Před každým navázáním spojení s přístrojem je nutno zajistit, že aktualizované parametry 
    jsou správné a bez chyb. 
 

 

V režimu on-line sledování se parametry zadávají takto: 
1. Přechod do režimu on-line sledování: Ujistěte se, že jste v režimu on-line sledování. 
2. Změna parametrů: Parametry upravte způsobem, popsaným v předchozím odstavci. 
3. Zápis parametrů do přístroje: K přepsání parametrů v přístroji použijte z lišty „Run“povel „Write parameters to 

Target System“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 Upozornění! 
 Parametry je možno i z přístroje načíst. K tomu použijte povel „Read parameter from Target System“ 
 
 

 
 

II-3.10 Práce s makrobloky 
Z často se opakujících kombinací funkčních bloků je možno vytvořit makroblok. Makroblok pak lze použít 
v programových blocích.. V dále uvedeném příkladu je v  programové struktuře použita třikrát stejná kombinace 
funkčních bloků (jsou ohraničeny červeně). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programový blok se zjednoduší, když se z kombinace tří funkčních bloků vytvoří makroblok. 
 

iii   
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II-3.10.1 Vytvoření nového makrobloku 
Nové makro se vytvoří takto: 
1. Přechod do editačního režimu: Ujistěte se, že jste v režimu editace. 
2. Volba skupiny Makroblok: Na kartě projektu zvolte skupinu „Macro blocks“. 
3. Pravým tlačítkem menu otevřete a zvolte povel „New Macro Block“. 
4. Jméno makra: Novému makru je 

automaticky přiděleno jméno. 
5. Zadání jména: Jméno makra můžete 

libovolně změnit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Vložení a propojení funkčních bloků: Na pracovní ploše vytvořte z funkčních bloků a jejich propojení strukturu 

makrobloku. Definujte nezbytné vstupy a výstupy a přiřaďte je k makrobloku.  
   

 Upozornění! 
 Informace k přiřazení vstupů a výstupů jsou uvedeny v odstavci II-3.5. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II-3.10.2 Použití makrobloku 
S makrobloky se dále zachází v principu stejně jako s funkčními bloky z knihovny: 
1. Přechod do editačního režimu: Ujistěte se, že jste v režimu editace. 
2. Volba programového bloku: Z karty projektu zvolte dvojím kliknutím programový blok, do něhož chcete vložit 

makroblok.  
3. Zvolení uzlu Makroblok: Na kartě projektu zvolte skupinu „Macro blocks“. 
4. Použití makrobloku: Přetáhněte makroblok na pracovní plochu a propojte jej stejným způsobem jako u 

funkčních bloků z knihovny (viz II-3.5.1).  
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 Upozornění! 
 Makrobloky v sobě mohou obsahovat další makrobloky. 
 

 
 

II-3.10.3 Zadání parametrů v makrobloku 
Parametry v makrobloku se zadávají stejným způsobem jako u funkčních bloků (viz II-3.9). Parametry se 
samozřejmě zadávají jednotlivým funkčním blokům v makrobloku použitým, nikoli celému makrobloku. 
• Editační režim: V editačním režimu není ve výběrovém menu povel „Parameter dialog“ k dispozici, místo něj 

zvolte povel „Edit“, kterým se otevře detailní pohled na makroblok. 
• Režim uvádění do provozu: Pokud v tomto režimu kliknete na makroblok, neotevře se okno pro zadání 

parametrů, ale okno s detailním pohledem na makroblok (viz obrázek). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II-3.11 Použití globálních proměnných 
Jak již bylo uvedeno, mohou makrobloky a programové bloky spolu komunikovat pomocí zvenku viditelných vstupů 
a výstupů. To ale předpokládá, že hlavní program nebo programový blok obsahuje celý programový blok nebo 
makroblok. 
Pokud není celý programový blok nebo makroblok použit a je potřeba použít například pouze jednu jeho veličinu, je 
možno ji deklarovat jako globální proměnnou, která je přístupná všem blokům. 
   

 Upozornění! 
 Všimněte si, že u knihovny PMA je možné používat jen proměnné typů „Float“ a „Bit“. 
 

 
 
Vytvoření globální proměnné 
1. Otevření okna globálních proměnných a referencí: Z menu 

„Tools“ zvolte“Global Variables...“. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Otevření okna pro přidání proměnné: 
Klikněte pravým tlačítkem na pravou část 
okna globálních proměnných, zobrazí se 
povel „Add“ a dalším kliknutím na něj se 
otevře okno pro přidání proměnné. 

 

iii   
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3. Vytvoření globální proměnné: Do pole „Name“ zadejte název 

proměnné a určete její typ. 
 
   

 Upozornění! 
 Použijte výlučně typ „Float“ nebo „Bit“. V poli 
 „Address mode“ zvolte vždy definici adresy spojem 
 „address definition by connection“. 
 

 
 

 
   

 NEBEZPEČÍ! 
 Nebezpečí chybné funkce programu nesprávným zadáním adresy proměnné. 
 Nesprávné zadání adresy proměnné má za následek, že jsou data do určité oblasti paměti 
 nekontrolovatelně zapisována nebo čtena. Obojí může vést k chybné funkci nebo kolapsu programu. 
 Proto: 
 Dbejte na to, aby jako způsob adresace proměnné byla v poli „Address mode“ vždy zadána 
 definice adresy spojem „address definition by connection“. V žádném případě nepoužívejte zadání 
 fixní adresy „using a fixed address“. 
 Důkladně aplikaci otestujte, abyste vyloučili chybnou funkci. 
 

 

4. Uložení do paměti: Zadání potvrďte tlačítkem OK. 
 
 

II-3.11.1 Záložní kopie aplikací 
Při každém uložení aplikace do paměti vytváří BlueDesign kompletní zálohu Vašeho projektu. Návrat do libovolné 
předchozí verze aplikace lze tedy provést velmi jednoduše. 
Postupujte takto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Z menu „Project“ se povelem „Restore“ otevře okno „Select 

project archive“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii   
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2. V adresáři jsou uloženy všechny záložní kopie Vašeho projektu. Zvolte požadovanou kopii a potvrďte povelem 

„Otevřít“. 
 
3. V okně „Project Directory“ zvolte adresář, do něhož 

se má záložní kopie rozbalit. Pokud není zadaný 
adresář prázdný, objeví se varování před možným 
přepsáním předchozího projektu. 
 
 
 
 
 
Potvrdíte-li pokračování činnosti, bude původní 
projekt vymazán a na jeho místo uložena zvolená 
kopie. 

 
 
 
 
 

II-3.12 Používání vývojového prostředí 
 

II-3.12.1 Přihlášení cílového systému 
V rámci vývojového prostředí lze pracovat s různými cílovými systémy, současně ale vždy jen s jedním. K přihlášení 
cílového systému je nezbytné zadat, kde se systém nachází. To se provádí pomocí IP-adresy a čísla portu. 
Malý exkurz do používání IP-adres: 
IP-adresa je číslo, používané k lokalizaci počítačů v komunikační síti. Lze ji přirovnat k telefonnímu číslu. Tak jako 
telefonní číslo zajišťuje spojení k jednomu určitému telefonnímu přístroji, IP-adresa zajišťuje spojení s jedním 
určitým počítačem v sítí. 
Důležité je, aby dva počítače neměly stejnou IP-adresu. V místní síti firem se o to většinou stará administrátor sítě. 
Ten může regulátoru KS 108 IP-adresu přidělit, nebo může použít DHCP server („Dynamic Host Configuration 
Protocol“, který IP-adresu přiděluje každému počítači v síti automaticky. Další konfigurace již není třeba (za 
předpokladu, že v počítači je automatické přidělování adresy povoleno). 
Číslo portu pak udává adresu v počítači (můžeme srovnat s pobočkou u telefonního čísla). 
 
Přihlášení cílového systému  
1. Přechod do režimu uvádění do provozu: Ujistěte se, že jste 

v režimu uvádění do provozu. 
 
 

2. Přihlášení cílového systému: Z menu „Run“ zvolte povel 
„Logon to Target System“. Otevře se okno „Target system“. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Volba cílového systému: V levé části okna 
klikněte na požadovaný systém (v příkladu na 
obrázku Simulation KS108 easy). 
 
 

4. Zadání nastavení: Kliknutím na tlačítko 
„Settings“ otevřete okno „IntraCom 
Configutation“. 
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5. Zadání IP-adresy: Zadejte IP-adresu a číslo portu. 
   

 Upozornění! 
 Pokud pracujete se simulátorem, použijte 
 přednastavenou IP-adresu 127.0.0.1. 
 

 
Dále můžete nastavit i překročení časového limitu 
(Timeout). Rozumí se tím časový úsek, v němž je prováděn 
pokus o navázání spojení s cílovým systémem. Po vypršení 
časového limitu bez navázání spojení se na kartě „General“ 
objeví chybové hlášení. Při potížích s komunikací je vhodné 
limit prodloužit, předejde se tím častým poruchovým 
hlášením. 

 
6. Potvrzení zadání: Zadání potvrdíme tlačítkem OK. 
7. Navázání spojení: Kliknutím na tlačítko „Connect“ se s cílovým 

systémem naváže spojení. Ujistěte se, že v levé části okna je 
označen správný cílový systém. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Uložení nastavení: Tlačítkem OK lze nastavení 

uložit do paměti. 
 
 
 
Stavová informace 
Stav spojení s cílovým systémem je označen symboly (jako příklad jsou použity symboly pro simulátor): 
 

Simulation KS108 easy Spojení je aktivní 
 

Simulation KS108 easy Spojení není využíváno, ale je nakonfigurováno 
 

Simulation KS108 easy Spojení není aktivní 
 
 
 

II-3.12.2 Odpojení od cílového systému 
1. Přihlášení cílového systému: Z menu „Run“ 

zvolte povel „Logon to Target System“. Otevře 
se okno „Target system“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Odpojení: Klikněte na tlačítko „Close“. 
3. Potvrzení: Okno zavřete kliknutím na OK. 

iii   
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II-3.12.3 Nahrání aplikace do přístroje 
   

 NEBEZPEČÍ! 
 Nebezpečí ohrožení zdraví a materiálních škod při nečekané funkci a pohybech zařízení 
 Pokud je KS 108 easy propojen s jinými přístroji nebo zařízením, mohou být tato zařízení  
 nahráním programu ovlivněna. 
 Proto: 
 - Před každým navázáním spojení s přístrojem zvažte možné následky aktualizace programu 
    a přijměte příslušná opatření. 
 - Před každým navázáním spojení s přístrojem je nutno ověřit, že bude nahráván správný program. 
 - Před každým navázáním spojení s přístrojem je nutno ověřit, že nahrávaný program byl řádně 
    otestován. 
 

 

1. Povel nahrání: Pro nahrání aplikace do přístroje 
zvolte z menu „Run“ povel „Download“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pokud je spojení s cílovým systémem funkční, 
bude program do přístroje nahrán. Pokud 
s cílovým systémem není spojení navázáno, 
zobrazí se okno „Target system“ pro nastavení 
a navázání spojení. 
 

   

 Upozornění! 
 Další informace o přihlášení cílového 
 systému jsou uvedeny v kapitole 
 II-3.12.1. 
 

 
 
 

II-3.12.4 Velikost pracovní plochy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii   
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Pracovní plocha obsahuje bloky a spoje vytvářeného aplikačního programu. Velikost pracovní plochy je možno 
upravit v šesti krocích. Upravení velikosti je zvlášť vhodné, pokud budete program tisknout. 
 
1. Povel Pracovní plocha: Z menu „Options“ zvolte povel „Worksheet“.  

Otevře se okno „Worksheet Setup“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Volba formátu: Kliknutím na symbol zvolte požadovaný 
formát pracovní plochy. 
 
 

3. Potvrzení: Zadání potvrďte tlačítkem OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 

II-3.12.5 Zobrazení pracovní plochy 
Zobrazení pracovní plochy lze zvětšit nebo zmenšit. 
1. Povel Pracovní plocha: Z menu „Options“ zvolte povel „Worksheet“.  

Otevře se okno „Worksheet Setup“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Volba lupy: Ovladačem „Zoom“ nastavte požadovanou 

velikost zobrazení. 
Pozn: Druhým ovladačem „Refresh ratio“ se nastavuje četnost 
aktualizace displeje. 

 
3. Potvrzení: Zadání potvrďte tlačítkem OK. 
   

 Upozornění! 
 Zobrazení pracovní plochy lze snadněji zvětšit nebo 
 zmenšit i klávesami + a – numerické klávesnice. 
 

 
 
 
 

iii   
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II-3.12.6 Posunutí pracovní plochy 

Všechny elementy na pracovní ploše lze velmi jednoduše posunout.  
 
1. Povel posunutí plochy: Klikněte na prázdné místo pracovní 

plochy a z výběrového menu zvolte povel „Move 
Worksheet“. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

2. Posunutí elementů: Posuňte myší požadovaným směrem. Na 
ploše bude zobrazena nová pozice elementů spolu s původní 
pozicí. Kliknutím posunutí ukončíte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II-3.12.7 Tisk projektu 
Jednotlivou pracovní plochu nebo kompletní projekt lze vytisknout.  
1. Povel tisk: Pro tisk celého projektu zvolte z menu „Project“ 

povel „Print Project“, pro tisk jedné stránky zvolte povel „Print 
Page“.  

2. Start tisku: Po otevření okna tisku zvolte tiskárnu a tlačítkem 
OK tisk spustíte. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 Upozornění! 
 Ověřte, zda je velikost pracovní plochy pro 
 tisk přizpůsobena. Informace o úpravě 
 velikosti pracovní ploch jsou uvedeny 
 v II-3.12.4. 
 

iii   



  KS 108 easy   Příručka uživatele 92 

 
II-3.12.8 Používání symbolů 

Standardní vzhled programových bloků může uživatel upravit, případně lze do symbolu bloku zařadit obrázek.  
 
1. Přechod do editačního režimu: Ujistěte se, že jste v režimu editace. 
2. Volba bloku: Dvojím kliknutím vyberte na kartě projektu programový 

blok, jehož vzhled chcete upravit. 
3. Povel „Design“: Z výběrového menu zvoleného bloku použijte povel 

„Design“. 
 

4. Deaktivace stylu: Kliknutím na 
ikonu „Button style“ deaktivujte 
tuto volbu. Volba „button style“ 
způsobuje třírozměrné zobrazení 
symbolů bloků. 
 

5. Okno symbolů: Kliknutím na ikonu 
„Bitmap for structure block 
symbol“ otevřete okno pro volbu 
bitmapy vkládaného symbolu. 
 

6. Volba symbolu: Ze seznamu symbolů zvolte příslušnou 
bitmapu. Pokud chcete do seznamu přidat bitmapu nového 
symbolu, použijte tlačítko „Import“. 
Standardně se velikost symbolu při vložení přizpůsobí 
velikosti bloku. Pokud chcete, aby se velikost bloku 
přizpůsobila velikosti symbolu, zaškrtněte pole „Change 
block size to bitmap size“. 

7. Potvrzení: Volbu potvrďte tlačítkem OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II-3.12.9 Použití obrázků v pozadí 
Na pracovní plochu lze umístit obrázky do pozadí. 
 
1. Přechod do editačního režimu: Ujistěte se, že jste v režimu editace. 
2. Volba bloku: Dvojím kliknutím vyberte na kartě projektu programový 

blok, jehož vzhled chcete upravit. 
3. Povel „Design“: Z výběrového menu zvoleného bloku použijte povel 

„Design“. 
4. Okno symbolů: Kliknutím na ikonu „Background picture for structure 

block symbol“ otevřete okno pro volbu vkládaného obrázku. 
5. Volba symbolu: Ze seznamu symbolů zvolte příslušnou bitmapu. Pokud 

chcete do seznamu přidat bitmapu nového symbolu, použijte tlačítko 
„Import“. 
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6. Potvrzení: Volbu potvrďte tlačítkem OK. 
 

II-3.12.10 Formátování symbolu bloku 
1. Přechod do editačního režimu: Ujistěte se, že jste v režimu editace. 
2. Volba bloku: Dvojím kliknutím vyberte na kartě projektu programový blok, jehož vzhled chcete upravit. 
3. Povel „Design“: Z výběrového menu zvoleného bloku použijte povel „Design“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K dispozici jsou následující možnosti formátování: 
 

Ikona  

 Třídimenzionální zobrazení bloků (jako tlačítko) 

 Zobrazení názvu bloku 

 Zobrazení rámečku bloku 
 Název bloku vně vlevo nahoře 
 Název bloku vně vpravo nahoře 
 Název bloku uvnitř vlevo nahoře 
 Název bloku uvnitř vpravo nahoře 
 Název bloku uvnitř uprostřed 
 Název bloku uvnitř vlevo dole 
 Název bloku uvnitř vpravo dole 
 Název spoje uvnitř nebo vně bloku 
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II-3.12.11 Klávesové zkratky 

Řadu povelů lze vyvolat pomocí kombinace kláves. Dále je uveden celkový přehled klávesových zkratek, včetně 
vyznačení, které povely lze provádět v příslušném režimu („E“ – režim editace, „I“ – režim uvádění do provozu, 
„O“ – režim on-line sledování). 
 

Klávesová kombinace Použitelnost v Povel 
 E I O  
+ (na numerické klávesnici) x x x Lupa pracovní plochy - zvětšení 
- (na numerické klávesnici) x x x Lupa pracovní plochy - zmenšení 
F1 x x x Nápověda 
F5 x x  Volba konfigurace 
F6 x x  Volba programového bloku 
F7 x x  Volba makrobloku 
F8 x   Režim uvádění do provozu 
F9  x x Přepínání režimů on-line a off-line 
F10 x x  Uložení aktuálního projektu 
CTRL+F1 x x x Nápověda k bloku, na němž je právě kurzor 
SHIFT+F4 x x x Uspořádání oken vedle sebe 
SHIFT+F5 x x x Uspořádání oken přes sebe 
CTRL+1 x   Práce na pracovní ploše 
CTRL+2 x   Náhrada bloku 
CTRL+3 x   Odstranění bloku 
CTRL+4 x   Pořadí bloků 
CTRL+A x   Vybrat vše 
CTRL+C x   Kopírovat 
CTRL+U x   Zrušit výběr 
CTRL+V x   Vložit 
CTRL+X x   Vyjmout 
CTRL+DEL x   Vymazat 
CTRL+INS x   Kopírovat vybraný objekt do schránky 
ALT+1 x x x Zobrazit / skrýt povelovou lištu 
ALT+2 x x x Zobrazit / skrýt stavový řádek 
ALT+3 x x x Zobrazit / skrýt stavový řádek 
ALT+4 x x x Zobrazit / skrýt kartu projektu 
Kurzorové klávesy x x x Rolování pracovní plochy 
HOME x x x Skok na začátek pracovní plochy 
END x x x Skok na konec pracovní plochy 

 
 

II-3.13 Uživatelská vizualizace 
Téměř ve všech případech aplikací je vhodné vybavit projekt vhodnými ovládacími stránkami. Tyto stránky jsou 
v terminologii vývojového prostředí BlueDesign označovány „HMI“ (Human-Machine-Interface) – rozhraní člověk - 
stroj. 
Pro některé funkční bloky knihovny PMA jsou ovládací stránky již vytvořeny (např. u bloků regulátoru nebo 
programátoru). Tyto stránky lze použít bez jakékoli úpravy. Pro lepší komfort obsluhy je vhodné vytvořit i stránky 
specifické pro danou aplikaci. K tomuto účelu BlueDesign obsahuje editor masky, jehož pomocí lze volit jednotlivé 
elementy a umístit je na vytvářenou stránku. Všechny elementy, které mají s aplikací reagovat je dále nutno vybavit 
příslušným propojením. 
Pomocí editoru masky se vytváří stránky, které při ovládání slouží jako hlavní stránky a zobrazují se hned při startu 
aplikace. 
 

II-3.13.1 Spuštění editoru masky 
1. Přechod do editačního režimu: Ujistěte se, že jste v režimu 

editace. Editor masky lze spustit i v režimu uvádění do provozu, 
ale pak není možné vytvářet propojení. 

2. Spuštění editoru masky: Z menu „Tools“ zvolte povel „Mask-
designer“. 
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II-3.13.2 Struktura editoru masky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Okno „Mask-designer“: Hlavní okno editoru masky 
2 Karta „Masks and Objects“: Karta se seznamem elementů masky 
3 Karta „Resources“: Karta se seznamem použitých obrázků a textů 
4 Pracovní plocha pro vytvoření masky 
5 Okno vlastností elementu 
 
Pro práci s editorem masky jsou důležité dále uvedené pojmy: 
• Okno pozadí: HMI stránka má okno pozadí, do nějž lze umísťovat libovolné elementy. Okno pozadí nelze 

skrýt, ale mohou být přes něj umístěny další masky. 
• Maska: Maska obsahuje několik bloků. Je podobná dialogovému oknu ve Windows. Masky lze vzájemně 

překrývat. Masku lze zobrazit nebo skrýt (spolu se všemi elementy, které maska obsahuje). Tímto způsobem lze 
například pomocí masky vytvořit rolovací okno. 

• Objekt: Jednotlivý element dialogu. Objektem je např. sloupkový graf, bitmapa, tlačítko, obdélník. 
 
 

II-3.13.3 Editace vlastností objektu 
Pomocí dialogového okna editace vlastností lze každý objekt upravit. Dialogová okna jsou kontextově závislá. 
 
Editace vlastností okna pozadí: 
1. Volba okna pozadí: Na kartě „Mask and Objects“ zvolte 

„Background window“ (viz obrázek). 
2. Editace vlastností: Vlastnosti okna pozadí lze upravit v dialogovém 

okně „Mask“. K dispozici jsou tato zadání: 
- Name: Název okna pozadí (pod nímž bude uvedeno ve struktuře 
karty), 
- Width / Height: Velkost pozadí (šířka / výška), zadává se v bodech, 
- Additional settings: Po kliknutí na tlačítko se otevře další okno, 
v němž lze zvolit barvu pozadí (Background), 
- Permanent visible in designer: Trvalá viditelnost – tuto volbu 
zaškrtněte, pokud má být okno pozadí viditelné i po aktivaci jiné 
masky. 
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Editace vlastností masky: 
1. Volba masky: Na kartě „Mask and 

Objects“ zvolte „New mask“ (viz 
obrázek). 

2. Editace vlastností: Vlastnosti masky 
lze upravit v dialogovém okně 
„Mask“. K dispozici jsou tato zadání: 
- Name: Název masky (pod nímž 
bude uvedena ve struktuře), 
- Width / Height: Velkost masky 
(šířka / výška), zadává se v bodech, 
- Additional settings: Po kliknutí na tlačítko se otevře další okno, v němž lze zvolit barvu masky (Background), 
- Visible after start: Viditelnost po startu, zaškrtněte, má-li být maska viditelná po startu aplikace. Nutno uvážit, 
že jedna maska může druhou překrývat. Pokud se tedy zvolí viditelnost více masek, může být některá maska 
nebo její část zakryta jinou maskou. 
- Permanent visible in designer: Trvalá viditelnost – tuto volbu zaškrtněte, pokud má být tato maska viditelná i 
po aktivaci jiné masky. 

 
Editace vlastností objektu: 
1. Volba objektu: Na kartě „Mask and 

Objects“ zvolte objekt (viz obrázek). 
2. Editace vlastností: Vlastnosti masky 

lze upravit v dialogovém okně Object 
s těmito možnostmi: 
- Name: Název objektu (pod nímž 
bude uveden ve struktuře), 
- Type: Typ objektu – (sloupkový 
graf, bitmapa, tlačítko nebo 
obdélník).  
- Width / Height: Velkost objektu 
(šířka / výška), zadává se v bodech, 
- Additional settings: Po kliknutí na tlačítko se otevře další okno, v němž lze zvolit další vlastnosti (liší se podle 
typu objektu a bude popsáno dále). 
- Visible after start: Viditelnost po startu, zaškrtněte, má-li být objekt viditelný po startu aplikace. Nutno uvážit, 
že jeden objekt může druhý překrývat. Pokud se tedy zvolí viditelnost u více objektů, může být některý objekt 
nebo jeho část zakryta jiným objektem. 

 
Vlastnosti objektu „obdélník“: 
• Text: V objektu obdélník lze zobrazit 

jednu hodnotu, hodnota může být pevná 
nebo přivedená na vstup bloku. Pevnou 
hodnotu lze zadat do sloupce „Value“. 
Pokud má být hodnota ze vstupu, je 
nutno zde zadat „%.1f“. Tímto retězcem 
znaků se zadává, že hodnota je brána ze 
vstupu, její formát je s plovoucí 
řádovou čárkou (f) a má být zobrazena 
na požadovaný počet desetinných míst 
(zde 1). 

• Formát standardního zobrazení: 
Pomocí „StdRect“, „StdBord“ a 
„StdText“ se zadává barva obdélníku, 
rámečku a textu při normálním 
zobrazení. Barva se zadává z palety 
barev, otevřené kliknutím na zadávací 
pole ve sloupci „Value“. 

• Formát zobrazení při alarmu: Pomocí „AlmRect“, „AlmBord“ a „AlmText“ se zadává barva obdélníku, 
rámečku a textu při alarmu. Barva se opět zadává z palety barev, otevřené kliknutím na zadávací pole ve sloupci 
„Value“. Stav alarmu je do bloku zadán binárním vstupem „di_Alarm“. 

• SizBord: Zadání tloušťky rámečku obdélníku. 
• SizTxt: Zadání velikosti písma v obdélníku (standardní velikost je 1). 
• AlgTxt: Zarovnání textu, možno zvolit doprava, doleva nebo na střed. 
 



 97 KS 108 easy  Příručka uživatele 

Vlastnosti objektu „tlačítko“: 
• Title: Do sloupce „Value“ lze zadat 

text na tlačítku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastnosti objektu „sloupcový graf“: 
• Barvy: Řádky 1 až 7 obsahují zadání 

barev grafu a jeho pozadí. 
• Stupnice: Řádky „TicMain“ a 

„TicSub“ zadávají dělení stupnice 
grafu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastnosti objektu „bitmapa“: 
• Resource: Název bitmapy. 
 
 

 Upozornění! 
 Bitmapu je nutno nejprve 
 importovat (viz následující 
 popis). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II-3.13.4 Import bitmapy 
Bitmapy, které se mají na ovládacích stránkách zobrazovat, je nutno nejprve do projektu importovat. To se provádí 
na kartě zdrojů „Resources“ takto: 
1. Volba karty zdrojů: Kliknutím zvolte kartu „Resources“ (viz obrázek). 
2. Volba typu zdroje: Kliknutím zvolte typ zdroje „Bitmap“. 
3. Import nového zdroje: Kliknutím pravým tlačítkem na pravou část okna otevřete kontextové menu „New“ a 

levým tlačítkem jej potvrďte. Otevře se okno „New Bitmap-Resource“. 

iii   
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4. Import bitmapy: Klikněte na tlačítko 

„Import“, otevře se okno pro import 
bitmapy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Volba bitmapy: Klikněte na tlačítko „Import“, otevře se okno pro import bitmapy. Kliknutím  na          v poli 

„Source“ vyhledejte příslušný adresář a soubor s bitmapou. Dále v poli „Name“ okna „New Bitmap-Resource“ 
zadejte jméno bitmapy, pod nímž ji bude možno z karty „Resources“ volat. Bitmapu lze udělat částečně 
průhlednou. V okně „Import Bitmap“ zaškrtněte „Transparency“ a po kliknutí na pole „Color“ zvolte barvu, 
která označí oblasti, které mají být vymazány. 

6. Potvrzení volby: Tlačítkem OK volbu potvrďte. Někdy se může objevit následující upozornění: 
 
 
 
 
 
 
Protože cílový přístroj může zobrazit pouze bitmapy s 256 barvami, jsou bitmapy, obsahující barvy, které 
regulátor KS 108 nedokáže zobrazit, korigovány. Následkem může být nesprávné barevné zobrazení. Pokud se 
po korekci nedá bitmapa použít, bude nutné před jejím použitím v aplikaci nejprve vhodným grafickým 
programem upravit její paletu barev. 

7. Potvrzení importu: Celou operaci importu bitmapy potvrdíme v okně „New Bitmap-Resource“ tlačítkem OK. 
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II-3.13.5 Editace zdrojů 

Najeďte myší na označení zdroje - 
bitmapy nebo textu - na pravé 
polovině okna a kliknutím pravého 
tlačítka otevřete výběrové menu. 
V menu klikněte na požadovanou 
volbu – nový zdroj – editovat – 
vymazat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II-3.13.6 Vytvoření nové masky 
1. Volba karty masek a objektů: Kliknutím zvolte kartu „Mask and 

Objects“. 
2. Nová maska: Pravým tlačítkem klikněte na „Background window“ a 

z kontextového menu zvolte povel „New mask“. V okně pozadí se 
zobrazí nová maska ve standardní velikosti (viz obrázek – nová 
maska označená na černém pozadí). Vlastnosti masky lze upravit 
způsobem, uvedeným v odstavci II-3.13.3 Editace vlastností objektu. 

3. Přesunutí masky: Potřebujete-li masku posunout, stiskněte na ní levé 
tlačítko, kurzor se změní do tvaru kříže a maskou lze posunout na 
libovolné místo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Změna velikosti: Velikost masky můžete upravit buď 
v okně editace jejích vlastností (viz II-3.13.3) nebo 
přímo na masce myší. Umístěte kurzor na okraj masky, 
kurzor se změní na dvojitou šipku a po stisknutí levého 
tlačítka lze velikost masky upravit. 

 
 
 
 
 
 



  KS 108 easy   Příručka uživatele 100 

II-3.13.7 Vytvoření nového objektu 
1. Volba karty masek a objektů: Kliknutím zvolte kartu „Mask and 

Objects“. 
2. Nový objekt: Z kontextového menu zvolte povel „New object“. 

V okně pozadí se zobrazí nový objekt ve standardní velikosti. 
Vlastnosti objektu lze upravit způsobem, uvedeným v odstavci II-
3.13.3 Editace vlastností objektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Přesunutí objektu: Potřebujete-li objekt posunout, 
stiskněte na něm levé tlačítko, kurzor se změní do tvaru 
kříže a objektem lze posunout na libovolné místo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Změna velikosti: Velikost objektu můžete upravit buď v okně editace jeho 
vlastností (viz II-3.13.3) nebo přímo na objektu myší. Umístěte kurzor na 
okraj objektu, kurzor se změní na dvojitou šipku a po stisknutí levého 
tlačítka lze velikost objektu upravit. 

5. Určení typu objektu: Nový objekt má standardně typ „neznámý“. V okně 
editace vlastností objektu (viz 11-3.13.3) lze nastavit jeho požadovaný typ. 
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II-3.13.8 Použití komunikačních bloků 
Editorem vytvořená ovládací stránka HMI nemá zpočátku žádnou funkci. Funkce se jí přiřazují pomocí 
komunikačních bloků. Pokud chcete, aby příslušné masky nebo objekt reagovaly na vstup, zobrazovaly hodnoty nebo 
spolupracovaly s jinými bloky, musíme jim přiřadit komunikační bloky. 
 
1. Volba bloku: Na kartě projektu zvolte programový blok nebo makroblok, 

do něhož chcete vložit komunikační bloky. 
 
 

 Upozornění! 
 Komunikační bloky ovládací stránky HMI je vhodné vkládat 
 do samostatného programového bloku nebo makra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Knihovna „LIB401 HMI“: Na kartě knihovny 
funkčních bloků zvolte skupinu LIB401 HMI. 

3. Volba komunikačního bloku: Kliknutím zvolte 
požadovaný komunikační blok (např. obdélník). 

4. Přesun bloku na pracovní plochu: Tažením levým 
tlačítkem myši zvolený blok přesuňte na pracovní 
plochu. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Navázání bloku na objekt v HMI: Jakmile je 
komunikační blok přesunut na pracovní plochu, 
spustí se automaticky editor masky. (Editor masky 
lze alternativně otevřít umístěním kurzoru na 
komunikační blok a po kliknutí pravým tlačítkem 
zvolením povelu „Parametr-Dialog“ z otevřeného 
kontextového menu.)  

 
 

Nyní je možno přiřadit 
komunikační blok 
příslušnému elementu na 
ovládací stránce HMI. 
Přiřazení provedeme 
kliknutím na příslušný 
element ve struktuře na kartě 
masek a objektů. 

6. Potvrzení: Volbu potvrdíme 
tlačítkem OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Upozornění! 
 Volbu lze tlačítkem OK potvrdit pouze pokud je komunikační blok stejného typu 
 jako zvolený element ovládací stránky. 
 

iii   

iii   
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II-3.13.9 Vlastnosti komunikačních bloků 
 
Blok Vlastnosti 
 
 
 
 
 
 

• Vstup „ai_Pos“: Hodnota pro zobrazení na grafu. 
• Vstup „di_Show“: Je-li na vstupu „1“, je element zobrazen. 

 
 
 
 
 
 

• Vstup „di_Show“: Je-li na vstupu „1“, je element zobrazen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vstup „di_Show“: Je-li na vstupu „1“, je element zobrazen. 
• Vstup „di_Enable“: Pokud na vstupu bude „0“, je element aktivní, pokud 

na vstupu bude „1“, bude element zobrazen, ale nebude aktivní. 
• Výstup „do_Press“: Při stisknutí tlačítka bude na výstupu „0“. 

 
 
 
 
 
 

• Vstup „ai_idParent“: Masku lze propojit s jinými maskami. Pokud je potlačeno 
zobrazení hlavní masky, je vhodné potlačit zobrazení i podřízených masek. 
Propojení podřízených masek je provedeno připojením jejich vstupu 
„ai_idParent“ na výstup „ao_IdMask“ nadřízené masky. 

• Vstup „ai_BackColor“: Tímto vstupem lze masce přiřadit novou barvu. 
• Vstup „di_Show“: Je-li na vstupu „1“, je element zobrazen. 
• Výstup „ao_IdMask“: Výstup pro napojení podřízených masek (viz 

„ai_idParent“). 
 
 
 
 
 
 

• Vstup „ai_Value“: Hodnota, která má být v obdélníku zobrazena. 
• Vstup „di_Show“: Je-li na vstupu „1“, je element zobrazen. 
• Vstup „di_Enable“: Pokud na vstupu bude „0“, je element aktivní. Pokud na něj 

uživatel na stránce klikne, otevře se okno pro zadání nové hodnoty. 
• Vstup „di_Alarm“: Pokud na vstupu bude „0“, bude element převeden do 

režimu alarmu. Zobrazení elementu se změní, příslušně podle nastavení jeho 
vlastností (viz II-3.13.3). 

• Výstup „ao_Value“: Výstup zobrazené hodnoty. 
 
 

II-3.13.10 Volání ovládacích stránek 
Často je nezbytné přecházet z vytvořené uživatelské stránky HMI přímo na ovládací stránky dalších funkčních bloků 
(např. regulátorů). K tomu lze použít blok „CALLPEG“ ze skupiny“ LIB113 Supplementary functions“. 
 
Blok má dva vstupy: 
• Vstup „ai_BlockNo“: Číslo stránky, na kterou se má přejít. Číslo lze získat z výstupu 

„ao_BI_no“ příslušného funkčního bloku ovládací stránky. 
• Vstup „di_d_1“: Pokud je na vstup přivedena hodnota „0“, provede se přechod na 

stránku, jejíž číslo je přivedeno na „ai_Block_No“. 
 
 
 

 Upozornění! 
 Při opuštění stránky, na níž se přešlo, následuje návrat do stránky, odkud byl přechod vyvolán. 
  
 

 
 

iii   
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II-3.13.11 Přepínání mezi maskami 
Používáte-li více masek, často musíte zabránit jejich vzájemnému překrývání. Toho se jednoduše dosáhne funkčním 
blokem „FLIPM“ ze skupiny logických funkcí. Pokud je na jeden vstup přivedena hodnota „0“, je na odpovídajícím 
výstupu rovněž „0“, na všech ostatních výstupech pak „1“. 
Příklad struktury: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavek: Ovládací stránka obsahuje tři tlačítka , každým tlačítkem se má zobrazit příslušná maska, současně mají 
nezvolené masky zmizet. 
Řešení: Využití funkčního bloku FLIPM. Výstupy tlačítek jsou propojeny na vstupy bloku FLIPM, výstupy bloku 
FLIPM jsou zapojeny na řídící vstupy di_Show jednotlivých masek. Při stisknutí tlačítka 1 se zobrazí přiřazená 
maska 1 a ostatní masky zmizí. 
 
 

II-3.13.12 Zobrazení všeobecných údajů 
V některých případech je vhodné, aby uživatel mohl nastavit např. IP 
adresu přístroje nebo systémové datum a čas. K tomu slouží stránka 
Všeobecných údajů. Menu je uživateli dostupné jen pokud se ve struktuře 
použije funkční blok „GENERAL_EASY“. 
1. Přechod do editačního 

režimu: Ujistěte se, že jste 
v režimu editace. 

2. Karta knihovny: Zvolte 
kartu knihovny funkčních 
bloků. 

3. Volba bloku: Ze skupiny 
LIB018 Všeobecné funkce 
zvolte funkční blok 
„GENERAL_EASY“. 

4. Použití bloku: Na symbol 
bloku najeďte kurzorem 
a při stisknutém levém 
tlačítku blok přeneste na 
pracovní plochu. 

 
Po nahrání aplikace do 
přístroje bude stránka 
všeobecných údajů uživateli 
dostupná. 
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II-4 Práce se simulátorem 
 

Součástí dodávky vývojového prostředí BlueDesign je i simulátor regulátoru KS 108 easy, který umožňuje testování 
vytvořené struktury, bez nutnosti použití vlastního přístroje. 
 

II-4.1 Start simulátoru 
Program simulátoru spustíte z nabídky programů systému Windows, po spuštění je simulátor připraven k provozu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II-4.2 Nastavení jazyka 
Simulátor je možno přepínat mezi němčinou a angličtinou. 
Volba se provádí v menu „Extras / Languague“. 
 
 
 
 
 
 

II-4.3 Spojení vývojového prostředí se simulátorem 
Spojení mezi vývojovým prostředím BlueDesign a simulátorem se vytvoří takto:  
1. Přechod do režimu uvádění do provozu: Ujistěte se, že jste 

v režimu uvádění do provozu. 
2. Povel připojení k cílovému systému: Z menu „Run“ zvolte 

povel „Log-on to Target System“. Otevře se dialogové okno 
Target System. 
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3. Volba cílového systému: V levé části 

okna klikněte na „Simulation KS 108 
easy“. 

4. Dialog nastavení: Klikněte na tlačítko 
„Settings“, otevře se okno „IntraCom 
Configuration pro nastavení 
parametrů spojení. 

5. Zadání IP adresy: Pro simulátor je IP 
adresa a číslo portu již v zadávacích 
polích přednastaveno. 

6. Potvrzení: Nastavení potvrďte 
tlačítkem OK. 
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II-5 Odladění aplikačního programu 
Chyby v aplikačním programu lze detekovat dvěma způsoby: 
• Vysunovací indikátor: Při najetí kurzorem na spoj se automaticky zobrazí hodnota příslušného signálu. 
• Blok pro odladění: Do struktury lze zařadit speciální funkční bloky pro odladění programu. 
 

II-5.1 Zobrazení hodnot pomocí vysunovacích indikátorů 
1. Přechod do režimu uvádění do provozu: Ujistěte se, že jste 

v režimu uvádění do provozu. 
2. Nahrání programu: Povelem „Run / Download“ přehrajte 

program do cílového systému. Pokud nejste k systému 
dodus připojeni, můžete být vyzváni k navázání spojení. 

3. Volba spoje: Klikněte na spoj, ve vysunovacím poli se 
zobrazí aktuální hodnota signálu spoje. Indikátor obsahuje 
tyto údaje: 
- Vlevo: Označení spoje (v příkladu na obrázku „DF24“). 
Toto označení je generováno automaticky a nemůžete jej 
ovlivnit. 
- Vpravo: Aktuální hodnota 
   signálu (66.5328). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II-5.2 Zobrazení hodnot pomocí bloků pro odladění 
Knihovna bloků pro odladění obsahuje šest bloků: 
 

Blok Název Popis 
 
 
 

 
7-segmentový displej Zobrazuje numerické hodnoty a hodnoty bitů 

 
 
 
 

Sloupcový graf 
Zobrazuje numerické hodnoty jako sloupkový 
graf 

 
 
 

LED 
Zobrazuje hodnotu bitu. Pokud je hodnota bitu 1, 
barva bloku se změní 

 
 
 

Numerický displej Zobrazuje numerické hodnoty 

 
 
 
 

Displej trendu 
Zobrazení trendu numerických hodnot. Zobrazuje 
nejen aktuální hodnotu, také její časový průběh 

 
 
 
 

XY displej 
Progresivní zobrazení numerických hodnot. 
Zobrazuje nejen aktuální hodnoty, také jejich 
časový průběh 

 
 
 
 

Ukazatel Zobrazuje numerickou hodnotu jako ukazatel 

 
 

 Upozornění! 
 Všechny bloky pro odladění lze konfigurovat. Klikněte na blok a z kontextového menu 
 zvolte „Parameter dialog“. 
 

iii   
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II-5.3 Použití bloků pro odladění 
1. Přechod do režimu editace: Ujistěte se, že 

jste v režimu editace. 
2. Volba knihovny bloků pro odladění: Na 

kartě knihovny „Libraries“ zvolte skupinu 
„Debug Bloks“ (viz obrázek). 

3. Přesun bloku na pracovní plochu: 
Klikněte na zvolený blok a pak jej myší 
přetáhněte na pracovní plochu. 

4. Propojení bloku: Blok pro odladění 
propojte s výstupy, jejichž hodnoty chcete 
zobrazit (viz další obrázek, na němž je 
použit blok pro odladění typu Displej 
trendu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Přechod do režimu uvádění do provozu: Pokud jste to ještě 
neudělali, přejděte do režimu uvádění do provozu. 

6. Přehrání programu do cílového přístroje: Povelem „Run / 
Download“ nahrajte program aplikace do cílového přístroje. 
Před tím můžete být požádáni, cílový přístroj připojit. 

7. Spuštění programu: Po spuštění programu se v bloku pro 
odladění zobrazí hodnoty příslušných signálů (viz obrázek 
s příkladem bloku displeje trendu). 
 

 
 

 
 

 Upozornění! 
 Bloky pro odladění se zobrazují pouze v 
 programu BlueDesign, nikoli v cílovém přístroji. 
 

 
 
 

iii   
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II-6 Praktický projekt 
 
KS 108 easy je výkonný a flexibilní multifunkční přístroj. Jeho přizpůsobení dané aplikaci se provádí vytvořením 
aplikačního programu ve vývojovém prostředí BlueDesign. BlueDesign je jednoduché, ale výkonné vývojové 
prostředí, určené pro tvorbu programů a zejména pro aplikace z oboru regulační techniky. Program se vytváří 
výběrem funkčních bloků z knihovny pomocí grafického editoru a jejich vzájemným propojováním. Znalosti 
programování nejsou pro vytvoření programu nezbytné.  
 
Obsah 
V této kapitole bude na jednoduchém příkladu ukázán postup vytvoření aplikačního programu pro multifunkční 
přístroj KS 108 easy. 
 
 

 Upozornění! 
 Základní informace o práci ve vývojovém prostředí BlueDesign jsou uvedeny v kapitolách 
 II-2 Komponenty vývojového prostředí a II-3 Práce ve vývojovém prostředí.. 
 
 

V této kapitole se naučíte zejména 
• Používat knihovnu funkčních bloků PMA 
• Nastavit parametry pro danou aplikaci v prostředí BlueDesign 
• Přehrát aplikaci do KS 108 easy (simulátoru) 
• Pracovat s makrobloky 
Práce s  příkladem Vám zabere asi dvě až tři hodiny. 
 
 

 Upozornění! 
 Soubory nezbytné pro práci s příkladem (např. bitmapy) naleznete v adresáři … 
 
 
 

Požadavky 
Pro další práci byste měli mít: 
• Základní znalosti používání počítače v operačním systému Microsoft Windows. 
• Základní znalosti programovacích jazyků podle normy EN 6131°-3, zejména jazyka funkčních bloků a 

sekvenčních grafů. 
• Znalosti z oboru regulační techniky. 
 
Technické předpoklady 
Pro další práci musíte mít: 
• Program BlueDesign ve verzi 4.2.1.0 (nebo novější). 
• Nainstalovaný softwarový simulátor KS 108 easy (viz kapitola II-1 Instalace a konfigurace. 
 
Komponenty 
Nejprve se musíte stručně seznámit s vývojovým prostředím BlueDesign a funkční knihovnou PMA: 
 
BlueDesign 
Ve vývojovém prostředí BlueDesign je podporován celý cyklus tvorby kompletního projektu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii   
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• Vytvoření aplikačního programu: Aplikace se vytváří z komponentů, které se vybírají z knihovny. Aplikaci lze 
podle různých kritérií strukturovat. K tomu lze vytvářet podklady pro kopírování, jejichž pomocí lze často 
používané části struktury používat vícenásobně. Těmto vícenásobně využitým částem struktury se říká 
makrobloky.  

 
• Vytvoření ovládací stránky: Ovládací stránka se vytváří pomocí grafického editoru. Na pracovní plochu stránky 

se vkládají a konfigurují ovládací elementy, displeje a grafické prvky. Vzhled stránky v grafickém editoru je stejný 
jako její pozdější vzhled v KS 108. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Nastavení parametrů: Funkční bloky z knihovny PMA je možno použít bez jakýchkoli úprav, pro přizpůsobení 

dané aplikaci je však nutno je nakonfigurovat. Konfigurace se provádí nastavením parametrů, které program 
BlueDesign umožňuje jednoduše zadat nebo zvolit z nabízených možností. Zadání parametrů program ověřuje 
a nesprávně zadanou hodnotu opraví na nejbližší možnou přípustnou hodnotu. 
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• Odladění aplikačního programu: Chyby v aplikačním programu lze vyhledávat dvěma způsoby: Pokud 
posuneme myší kurzor na některý spoj, zobrazí se hodnota příslušného signálu (viz odst. II-5.1). Další možností je 
použití speciálních bloků pro odladění (viz odst. II-5.2). Pomocí těchto bloků lze v programu zobrazit při jeho 
odlaďování různé signály a informace. Zobrazení je prováděno jen ve vývojovém prostředí, do přístroje se bloky 
nepřenáší.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knihovna PMA 
Knihovna PMA obsahuje množství funkčních bloků. Bloky pokrývají veškeré funkce, obvykle používané 
v regulačních aplikacích. Jsou to např. 
• matematické funkce, 
• logické funkce, 
• funkce alarmů a mezních hodnot, 
• regulátory a 
• programátory. 
S některými funkčními bloky jsou automaticky spojeny i jejich ovládací stránky, jako například s funkčními bloky 
regulátoru, které budou v našem příkladu použity: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knihovna PMA Vám pomáhá při tvorbě aplikačního programu dvěma způsoby: 
• Rychlost: Vytváření aplikace lze používáním funkčních bloků z knihovny výrazně urychlit. Rovněž ovládací 

stránky se připojují automaticky. 
• Kvalita: Knihovna PMA obsahuje funkčně optimalizované bloky, jejichž kvalita a bezchybná funkce je důkladně 

ověřena a které lze proto používat bez jakýchkoli dalších úprav. 
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Příklad 
 
V našem příkladu se jedná o regulaci teploty v peci, náš aplikační program bude obsahovat i simulátor této pece. 
Pec je třízónová se třemi nezávisle regulovanými komorami. Na hlavní ovládací stránce by měl uživatel vidět 
aktuální teploty v komorách pece a měl by mít možnost jednoduše zadávat požadované hodnoty teploty. 
Hlavní ovládací stránka by měla vypadat takto: 
1. Zobrazení regulovaných veličin (PV) všech tří 

komor pece. 
2. Symbolické schéma pece. 
3. Zobrazení s možností zadání žádaných hodnot (SP) 

pro všechny tři komory. 
4. Tlačítko návratu do hlavního menu. 
5. Tlačítka přechodu na ovládací stránky jednotlivých 

regulátorů. 
 
 
Popis 
Ovládání pece bude následující: 
• Regulovaná veličina a žádaná hodnota regulátory každé ze tří komor budou zobrazeny odděleně. 
• Kliknutím na pole žádané hodnoty se otevře dialog pro zadání nové hodnoty. 
• Žádanou hodnotu bude možno zadat v rozmezí 0 až 400 °C.  
 
Simulace 
Poměry v peci budou simulovány s těmito vlastnostmi: 
• Mezi sousedními zónami pece bude probíhat přenos tepla 20%. 
• Změny žádané hodnoty se v peci projeví se zpožděním. 
 
 

II-6.1 Krok 1: Otevření projektu 
Nejprve je nutno otevřít nový projekt a zvolit cílový systém. Zvolením cílového systému se vývojové prostředí pro 
tento systém nastaví. Otevřete tedy nejprve nový projekt: 
 
1. Otevření projektu: Postupujte takto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Klikněte na povel „Project / New“ 
 - Zvolte cílový systém (KS 108 easy) a zadejte název projektu (zde „Example“). 
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2. Vytvoření nového programového 
bloku: Postupem podle obrázku vpravo 
vytvořte nový programový blok a dejte 
mu název „PROCESS“. 

3. Vymazání bloku TASK01: 
Automaticky vytvořený blok TASK01 
nebudeme potřebovat a proto jej 
vymažeme. Klikněte na blok pravým 
tlačítkem a zvolte povel „Delete“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malé školení: Jaká je struktura projektu v prostředí BlueDesign? 
Jak vidíte na obrázku, karta projektu obsahuje na tři hlavní skupiny: 
• Programové bloky: Programové bloky jsou základní části, z nichž se projekt skládá. 

Programové bloky obsahují funkční bloky (např. blok regulátoru, filtru, sečítání 
atd.), jejich propojení a jejich vstupy a výstupy. Příklad programového bloku je 
uveden na obrázku na str. xx. V projektu je možno použít maximálně 15 
programových bloků. 

• Konfigurace: V konfiguraci se provádí nastavení vzájemné interakce programových 
bloků. Každý programový blok je považován za samostatnou část aplikace a je mu 
systémovým prostředím přidělován vlastní výpočetní čas. Základní procedurou 
systémového prostředí je postupné spouštění jednotlivých programových bloků (viz 
obrázek). 

 Pomocí zadání „doby cyklu“ lze však stanovit, že některé 
programové bloky budou prováděny v intervalech delších 
(budou tedy někdy z cyklu vynechány). Dále se zadává pořadí, 
s jakým jsou programové bloky prováděny (priorita). Tato 
zadání se provádí v konfiguraci. 

• Makrobloky: Často se v programových blocích používá stejná 
kombinace funkčních bloků. V takovém případě nabízí 
makrobloky jisté usnadnění práce. Pomocí makrobloku lze 
vytvořit podklad pro kopírování této kombinace funkčních bloků 
a používat ji vícenásobně jako každý jiný funkční blok. 

 
Popis struktury projektu může čtenáři připadat příliš abstraktní a nejasný, ale v dalším postupu vytváření projektu 
budou význam a využití struktury projektu lépe pochopitelné. 
 
 

II-6.2 Krok 2: Vytvoření regulátoru 
 
 

 Upozornění! 
 V této kapitole budou vlastnosti použitých funkčních bloků (regulátor, filtr, atd.) popsány jen do té 
 míry, jak je to potřebné pro tento příklad. Podrobný popis jednotlivých funkčních bloků je uveden 
 v třetí části příručky. 
 
 

 
Každou zónu pece bude regulovat samostatný regulátor. Z knihovny PMA tedy budou použity tři funkční bloky 
regulátoru. Postupovat budeme takto: 
1. Vytvoření nového programového bloku: Postupem jako v kroku 1 vytvořte 

nový programový blok a dejte mu název „CONTROLLER“. 
 
 
 

iii   
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2. Volba karty knihovny PMA: Kliknutím 

přejděte na kartu knihovny, abyste v příštím 
kroku mohli vybrat požadovaný funkční 
blok. Objeví se přehled knihoven. Knihovny 
s názvy začínajícími LIB obsahují funkční 
bloky určitého typu, v dalších knihovnách 
jsou pomocné bloky, např. vstupy a výstupy, 
bloky pro odladění, bloky komentářů apod. 

3. Volba bloku regulátoru: Námi požadovaný 
blok je v knihovně LIB012 Controllers. 
Klikněte na znak + této knihovny a po 
otevření knihovny zvolte funkční blok 
CONTROL. Symbol bloku se objeví nahoře 
na kartě knihovny. 

4. Použití bloku: Klikněte na symbol bloku na 
kartě knihovny, držte levé tlačítko stisknuté 
a myší blok přetáhněte doprava na pracovní 
plochu. 

5. Vložení dalších dvou bloků: Stejným 
způsobem přesuňte na pracovní plochu další 
dva bloky regulátoru. Výsledek by měl 
vypadat jako na posledním obrázku dole. 
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6. Pojmenování bloků: Pravým tlačítkem klikněte na horní blok regulátoru. Z kontextového menu zvolte 
„Parameter dialog“. V dialogovém okně rolujte dolů na parametr „Titel“ a v jeho pravém sloupci „Value“ 
zadejte jméno bloku, např. Regulátor zóna 1 (CONTROLLER ZONE 1), protože se jedná o regulátor první 
komory naší pece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Druhému regulátoru dejte jméno Regulátor zóna 2 
a třetímu Regulátor zóna 3. Výsledek by měl vypadat 
takto: 
 

7. Specifikace vstupů a výstupů: Nyní je třeba připojit 
k regulátoru vstup a výstup. Protože skutečné 
připojení vstupů a výstupů našeho projektu bude 
realizováno v programovém bloku PROCESS, je 
nutno najít způsob, jak přivést vstupní hodnotu do 
regulátoru a vyvést jeho výstup. K tomuto účelu 
slouží bloky „Input“ (Vstup) a „Output“ (Výstup) 
z knihovny standardních funkcí. 
- Nejprve zvolte blok vstupu „Input“ a přetáhněte jej 

na pracovní plochu. Zobrazí se dialogové okno 
tohoto bloku. 

- Zdejte jméno vstupu „Contr PV1“. 
- Zvolte typ vstupu „FLOAT“ a potvrďte tlačítkem 

OK. 
- Vytvořte další dva vstupy a dejte jim jména „Contr 

PV2“ a „Contr PV3“. 
-  S použitím bloku „Output“ vytvořte tři výstupy a 

přidělte jim jména „Contr AV1“, „Contr AV2“ a 
„Contr AV3“. 
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Výsledek by měl vypadat takto: 
 
 

 Upozornění! 
 Přednastavený datový typ je 
 „Bit / Bytes“. Pro analogové 
 vstupy a výstupy ale potřebujeme 
 datový typ s plovoucí řádovou 
 čárkou „FLOAT“. Nezapomeňte 
 tento typ zvolit, jinak nebude 
 možno blok na analogový 
 signál připojit. 
 
 

8. Propojení vstupů a výstupů: Nyní je 
nutno bloky vstupů a výstupů propojit 
s regulátorem. 
- Nastavte kurzor na blok vstupu, 

symbol kurzoru se změní na tvar 
tužky (viz obrázek). 

- Klikněte levým tlačítkem, symbol 
kurzoru se změní na křížek. 

- Přesuňte kurzor myší k bloku 
regulátoru na značku vstupu, 
označenou „ai_PV_1“, klikněte na 
tento cílový bod spoje a ten se 
vytvoří. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Propojte i zbývající vstupy s regulátory. 
- Výstupy regulátorů „ao_AVout1“ propojte s příslušnými výstupními bloky. Výsledek by měl vypadat takto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii   
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9. Uložte změny v projektu: Změny v projektu uložíte kliknutím na 

příslušnou ikonu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II-6.3 Krok 3: Vytvoření simulace procesu 
Jak již bylo dříve uvedeno, bude chování pece simulováno pomocí programové struktury, která bude součástí 
projektu. Chování pece bude simulováno pomocí funkčních bloků filtru a bloku sečítání. Filtr přenáší hodnotu vstupu 
na výstup se zpožděním, které lze nastavit pomocí parametru. 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace o vlastnostech a funkci dále použitých funkčních bloků jsou uvedeny v třetí části 
 této příručky. 
 
 

Volba programového bloku PROCESS: Dvojím kliknutím na kartě projektu zvolte programový blok PROCESS.  
1. Použití bloku filtru: Chování jedné pecní komory bude simulováno 

dvěma bloky filtru, zapojenými za sebou. Funkce filtru, který přenáší 
vstupní hodnotu na výstup se zpožděním, je patrná z obrázku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Červená křivka je vstupní signál, zelená výstup z prvního a modrá 
výstup z druhého filtru. 
Postupujte takto: 
- Na kartě knihovny otevřete knihovnu LIB008 Časové funkce. 
- Vyberte funkční blok FILTR a již 

známým způsobem přeneste dva 
tyto bloky doprava na pracovní 
plochu. 

- Blokům dejte jména „Area 11“ a 
„Area 12“. 

- Bloky propojte podle uvedeného 
obrázku. 

3. Vložení bloku sčítání: Do simulátoru pecní komory bude nutno ještě zařadit funkční blok sčítání. Ten bude 
později použit pro simulaci přenosu tepelné energie mezi pecními komorami a dále poslouží pro přizpůsobení 
výstupu akční veličiny z regulátoru rozsahu teploty. Výstupní akční veličina se udává v procentech (má tedy 
hodnotu mezi 0 a 100), teplota v peci bude v našem příkladu v rozsahu 0 až 400 °C. Výstup z regulátoru tedy 
musíme vynásobit čtyřmi (sčítačka umožňuje i násobení), abychom dostali požadované hodnoty teploty. 
Násobitel se do funkčního bloku sčítačky zadává jako parametr. Toto nastavení bude provedeno později v dalším 
kroku. Funkční blok sčítání zapojte před první filtr, jak je patrné z následujícího obrázku. Blok naleznete 
v knihovně LIB001, jeho název je ADD. 

 
 
 
 
 
 

iii   
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4. Příprava připojení k regulátoru: Jako vstupní hodnota do simulátoru bude použita akční veličina příslušného 
regulátoru (v případě první pecní komory z regulátoru „CONTROL 1“. Pro přenos tohoto signálu použijeme 
opět blok vstupu „Input“. Zvolte proto blok vstupu z knihovny standardních funkcí, nazvete jej „Contr AV1“, 
zvolte jeho datový typ „FLOAT“ a připojte jej na vstup ai_X_1 bloku sčítačky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Vytvoření simulace pecních komor 2 a 3: Nyní vytvořte simulátory dalších dvou pecních komor. Výsledek by 

měl vypadat jako na následujícím obrázku: 
 
 

 Upozornění! 
 Práci můžete urychlit kopírováním a vložením již použitých bloků. Umístěte kurzor vlevo nad blok 
 vstupu a při stisknutém levém tlačítku označte úsek, který budete kopírovat. Pro kopírování 
 a vložení použijte běžné povely Windows. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Simulace přenosu tepelné energie: Jak již bylo uvedeno, náš simulátor bude obsahovat i přenos tepelné energie 

mezi sousedními komorami. Topení jedné pecní komory tak bude zvyšovat teplotu i sousedních komor.  
Simulace bude provedena propojením výstupu jedné komory (např. Area 12) se vstupem sousední komory (např. 
Adder 2“). Přenášet se bude 20% tepelné energie, výstup z komory tedy bude na vstupu sousední komory ve 
sčítačce vynásoben 0,2 (násobitel bude nastaven jako parametr později) a přičten. Pro simulaci časového 
zpoždění při přenosu energie bude do cesty signálu zařazen ještě další filtr.  
Strukturu simulátoru tedy upravíme podle dále uvedeného obrázku: 
- Přidáme čtyři funkční bloky filtru a pojmenujeme je podle obrázku. 
- Doplníme bloky výstupů u každého simulátoru komory, nazveme je „Contr PV1, Contr PV2 a Contr PV3 

a nastavíme jejich datový typ FLOAT. 
- Přidané filtry propojíme se sčítačkami a bloky výstupů propojíme s výstupními filtry simulátorů. 

 
 

 Upozornění! 
 Pokud se při pokusu o vytvoření spoje mezi dvěma bloky objeví chybové hlášení a spoj se 
 nevytvoří, použili jste pravděpodobně u bloku vstupu nebo výstupu nesprávný datový typ. 
 Blok vymažete, pokud jej označíte kurzorem a z kontextového menu zvolíte povel „Delete“. 
 
 

Doplněná struktura by měla vypadat jako na následujícím obrázku: 

iii   

iii   
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Pro simulaci přenosu tepelné energie z jedné pecní komory do druhé ještě musíme propojit výstupy simulátorů 
komor se vstupy sousedních komor.  
- Vytvořte spoje, označené na následujícím obrázku barevně. Žluté spoje simulují přenos tepelné energie 

z krajních komor do prostřední komory, zelený spoj simuluje přenos z prostřední komory do krajních komor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Uložte změny v projektu: Změny v projektu uložte kliknutím na ikonu „Uložit“. 
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Příklady 
Funkci simulace si ukážeme na dvou příkladech. 
Pro jednoduchost budeme předpokládat, že okolní teplota pece je 0°C. Pokud se pec netopí (akční veličina je 0%), 
klesne po určité době i teplota v peci na 0°C. 
• Příklad 1: Předpokládejme, že druhou komoru budeme vytápět na 400°C, první komora by měla zůstat 

netopená na 0°C (její akční veličina = 0 %). Přenos tepelné energie z druhé komory do první bude 
(0 * 4) + (400 * 0,2) = 80 

• Příklad 2: Druhou komoru budeme i nyní vytápět na 400°C, a první komoru na 200°C (její akční veličina bude 
50 %). Přenos tepelné energie z druhé komory do první nyní bude 
(50 * 4) + (400 * 0,2) = 280 
Regulátor první komory sníží sou akční veličinu tak, aby udržel teplotu v komoře na hodnotě 200°C. 

 
 

II-6.4 Krok 4: Propojení mezi bloky 
Zatím jsme vytvořili dva programové bloky, „PROCESS“ a „CONTROLLER“. Oba bloky mají vždy tři vstupy a tři 
výstupy. Tyto vstupy a výstupy však nejsou zvenku bloku přístupné. Zatím jsme rovněž vytvořené programové bloky 
nezařadili do našeho projektu. 
Dále tedy provedeme tyto kroky: 
1. Vytvoření hlavního programu projektu: Konfigurace je nejvyšší úrovní projektu, všechny programové bloky 

musí být do ní zařazeny. 
- Na kartě projektu zvolte dvojím kliknutím 

konfiguraci. 
- Klikněte na programový blok „CONTROLLER“  
- Symbol bloku přesuňte vpravo na pracovní 

plochu konfigurace. 
- Stejným způsobem zvolte a doprava přesuňte 

blok „PROCESS“. 
Oba programové bloky nemají navenek přístupné 
žádné vstupy a výstupy. Nejprve je tedy nutno 
provést jejich zpřístupnění dále popsaným 
způsobem. 

 
 
 
 
 

 Upozornění! 
 Programové bloky se v přístroji vykonávají jen pokud jsou přesunuty do úrovně konfigurace. 
 Prázdná konfigurace bez programových bloků nemá žádný smysl, výsledkem by byl program 
 bez jakékoli funkce. 
 
 

2. Volba bloku „PROCESS“: Na kartě projektu zvolte dvojím kliknutím 
programový blok „PROCESS“. 

3. Povel Design: Z kontextového menu zvolte povel „Design“. Pracovní plocha 
vpravo bude připravena pro zpřístupnění vstupů a výstupů. 

4. Alokace vstupů: Nejprve provedeme alokaci vstupů. Kurzor umístěte na vstup 
„Contr AV1“ vlevo ve sloupci vstupů. Kurzor bude mít symbol ruky (viz obrázek). 
Stiskněte levé tlačítko, držte jej stisknuté a přesuňte kurzor na levý okraj 
programového bloku. Tam tlačítko uvolněte.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pak přesuňte na levý okraj bloku zbývající dva vstupy 
a stejným způsobem přesuňte na pravý okraj bloku 
všechny výstupy. Výsledek by měl vypadat takto: 

 
 
 
 

iii   
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5. Úprava nápisů: Názvy vstupů 
a výstupů se standardně zobrazují vně 
bloku, přehlednější ale bude umístit je 
dovnitř bloku. Klikněte na příslušnou 
ikonu podle obrázku. 

 
 
 
 
 
 
 
6. Úprava velikosti bloku: 

Současný vzhled bloku není 
pěkný. Umístěte kurzor do 
pravého spodního rohu bloku, 
kurzor se změní na dvojitou 
šipku. Při stisknutém levém 
tlačítku pak tahem kurzoru 
můžete velikost bloku upravit. 
 

7. Úprava bloku „CONTROLLER“: Stejným způsobem upravte 
blok „CONTROLLER“. Blok by měl po úpravě vypadat takto: 
 

8. Propojení bloků: Oba programové bloky jsou nyní umístěny 
vedle sebe bez vzájemného propojení. Blok regulátoru neví nic 
o bloku procesu a naopak. V dalším kroku tedy oba bloky 
vzájemně propojíme. Výstupy bloku regulátoru propojíme se 
vstupy bloku simulátoru a výstupy ze simulátoru zavedeme na 
vstupy regulátoru: 
- Na kartě projektu klikněte dvakrát na konfiguraci. 
- Bloky vzájemně propojte podle obrázku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Uložte změny v projektu: Změny v projektu uložte kliknutím na ikonu „Uložit“. 
 
 

II-6.5 Krok 5: Zadání parametrů 
V rámci našeho příkladu nyní nastavíme parametry funkčních bloků z knihovny PMA, které jsou v projektu použity. 
Nastavením parametrů přesně určíme chování a vlastnosti bloků. 
 
Malé školení: Typy parametrů 
V programu BlueDesign existují v zásadě dvě možnosti, jak pracovat s parametry. Jeden způsob jsme již poznali - 
názvy bloků a datové typy bloků vstupů a výstupů jsme zadávali pomocí parametrů. Pracovali jsme přitom v tzv. 
editačním režimu. V tomto režimu vytváříme programové bloky, makrobloky, propojujeme je a můžeme zde i 
zadávat jejich parametry. Narážíme přitom na jeden problém. Programové bloky mohou být v jednom projektu 
použity vícekrát. Pokud jsou třeba v rámci jednoho projektu řízeny dvě pece nezávisle na sobě, může struktura 
projektu vypadat jako na obrázku na následující stránce. 
Programové bloky „CONTROLLER“ a „PROCESS“ jsou ve struktuře použity dvakrát. Vlastnosti bloků, např. max. 
teplota pece nebo poměry simulace procesu jsou zadány pomocí parametrů. Pokud budou parametry zadávány 
v režimu editace, bude mít každá kopie programového bloku totožné parametry. To samozřejmě není vždy vhodné. 
Obě pece mohou mít nastaveny jiné meze a i simulace procesu může být u obou pecí odlišná.  
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BlueDesign zde nabízí jednoduché řešení: Parametry se nemusí zadávat jen v režimu editace, ale lze je zadávat 
i v režimu uvádění do provozu. V tomto režimu můžeme zadávat parametry jednotlivě každé kopii programového 
bloku zvlášť. 
Ještě k terminologii: Originály programových bloků jsou označovány jako předlohy ke kopírování „Class“ a jejich 
kopie pak „Instance“. 
 
 
 
 
 
Parametry, které se zadávají v režimu uvádění do provozu, se vztahují vždy k příslušné kopii, nikoli k předloze. 
Podobně pokud si zkopírujete list z knihy, shledáte poznámky, které jste na kopii učinili, pouze na kopii a nikoli 
v knize samé. 
Shrnutí: 
• Režim editace: Parametry, které zadáte v režimu editace, jsou přenášeny do všech kopií programového bloku. 

Tyto parametry mohou být pak v režimu uvádění do provozu přepsány. 
Použití: Pro parametry obecných vlastností, např. datové typy. 

• Režim uvádění do provozu: Parametry, které zadáte v režimu uvádění do provozu, platí jen pro danou kopii 
programového bloku. V kopii přepisují parametry, zadané v editačním režimu. 
Použití: Pro aktuální parametry funkčního bloku.  

 
 

 Upozornění! 
 Zadávejte parametry vždy jen v režimu uvádění do provozu. V editačním režimu zadávejte 
 parametry jen tehdy, když si jste jisti, že daný parametr bude platit pro všechny kopie 
 programového bloku. 
 
 

 
Zadání parametrů 
 
1. Přechod do režimu uvádění do provozu: Povelem Run / 

Enter přejděte do režimu uvádění do provozu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve stromečkové struktuře vpravo je podán přehled 
všech částí programu. Klikněte na „$CONTROLLER”. 

iii   
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2. Nastavení parametrů regulátoru 1. zóny: Přesuňte kurzor na funkční blok regulátoru 1. zóny a z kontextového 

menu zvolte „Parameter dialog“. Maximální teplota pecní komory má být 400 °C. Nastavte proto parametr SPhi 
na 400. Tlačítkem OK nastavení potvrďte. 

 
 

 Upozornění! 
 Podrobné informace o významu parametrů naleznete v popisu funkčního bloku v III. části 
 příručky. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Nastavení parametrů zbývajících regulátorů: Stejným způsobem nastavte parametr SPhi na 400 i u ostatních 

dvou bloků regulátoru. 
4. Přechod do programového bloku „PROCESS“: Ve stromečkové struktuře vpravo klikněte na „$PROCESS”. 
5. Nastavení parametru filtrů: V simulátoru procesu je použito celkem 10 funkčních bloků filtru. Pro lepší 

simulaci reálných poměrů v peci budou signály na vstupech filtrů předávány na výstupy s prodlevou 10 s. U 
všech bloků filtru tedy nastavte parametr časové konstanty T na 10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Nastavení parametrů sčítačky 1 a 3: Jak již bylo uvedeno, jsou funkční bloky sčítání použity ze dvou důvodů. 

Bloky jsou použity pro simulaci přenosů tepelné energie mezi sousedními pecními komorami, druhým důvodem 
jejich použití je převod hodnoty výstupní akční veličiny do rozměru teploty. Výstupní akční veličina je udávána 
v procentech, teplota ve °C (maximum 400 °C). Hodnotu akční veličiny tedy musíme ve sčítačce vynásobit 
čtyřmi. 
Pro vstupy X_1 a X_2 bloku sčítačky tedy nastavte tyto parametry: 
A (násobitel pro X_1): 4 
B (násobitel pro X_2: 0,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii   
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7. Nastavení parametrů sčítačky 2: Sčítačka 2 náleží prostřední pecní komoře. U této sčítačky jsou použity tři 
vstupy (je zde simulován přenos tepelné energie z obou krajních komor). 
Parametry nastavte takto: 
A (násobitel pro X_1): 4 
B (násobitel pro X_2: 0,2 
C (násobitel pro X_3): 0,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Uložte změny v projektu: Změny v projektu uložte kliknutím na ikonu „Uložit“. 
 
 

II-6.6 Krok 6: Vytvoření ovládací stránky. 
V předchozích krocích jsme vytvořili strukturu regulace a simulace procesu pece. Pro uživatele ale aplikace ještě 
není hotová - chybí vhodné ovládací stránky. Hlavní ovládací stránka by měla vypadat takto: 
 

Pomocí tlačítek vpravo by měly být volány ovládací stránky 
jednotlivých regulátorů. Pokud použijeme funkční blok 
regulátoru , je jeho ovládací stránka vytvořena automaticky. 
Hlavní ovládací stránku, která je pro daný projekt specifická, 
musíme vytvořit sami. K tomuto účelu BlueDesign obsahuje 
grafický editor. Jednotlivé elementy ovládací stránky vytváříme 
technikou „táhni a pusť“. Po vytvoření grafické formy stránky je 
nutno v druhém kroku propojit její ovládací prvky s aplikací. 
K tomu použijeme funkční bloky z knihovny LIB401_HMI. 
 
Na hlavní ovládací stránku bude dále odkazováno jako na stránku 
HMI (Human Machine Interface). 

 
 
Vytvoření ovládací stránky 
 

Spuštění grafického editoru 
1. Přechod do režimu editace: Ujistěte se, že jste v režimu editace. 

Grafický editor lze spustit i z režimu uvádění do provozu, ale pak nelze 
vytvářet bloky pro propojení s aplikací. 

2. Spuštení grafického editoru: Grafický editor otevřeme povelem 
„Tools / Mask-Designer“. 
Grafický editor vypadá takto: 
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Editace pozadí 
Při vytváření nové masky je automaticky generováno okno pozadí. Okno pozadí je nejspodnější vrstvou Vašeho 
HMI. Okno pozadí nelze vymazat, ale lze je editovat. 
Okno pozadí je standardně černé, pro naší aplikaci jej ale změníme na bílé. 
1. Okno pozadí: Na kartě „Masks and Objects“ klikněte na  „Background window“ a po otevření  okna „Mask“ 

klikněte na tlačítko „Additional settings“. 
2. Volba barvy pozadí: Klikněte na pole „Background“ a z nabídky vyberte požadovanou barvu. 
 
 

 Upozornění! 
 Displej KS 108 easy může zobrazit max. 256 barev. Barvu pozadí tedy vybírejte pouze z nabídky 
 základních barev, nikoli z barev volně definovaných. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Zadání uložte: Volbu barvy potvrďte tlačítkem OK. 
 
Import obrázku pozadí 
V BlueDesignu lze používat jen obrázky, které byly předtím zařazeny do zdrojových prostředků HMI „Resources“. 
Do těchto prostředků ukládáme obrázky a texty, které budou v HMI použity. 
1. Volba karty zdrojů: Klikněte na kartu 

„Resources“. 
2. Volba bitmapy: Ve struktuře vpravo 

zvolte „Bitmaps“. 
3. Nová bitmapa: Na ploše vpravo 

klikněte pravým tlačítkem a 
z kontextového menu vpravo zvolte 
„New“. 
 
 
 
Otevře se okno nové bitmapy: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii   
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4. Import bitmapy: Kliknutím na tlačítko „Import“ otevřete 

dialogové okno pro import bitmapy. 
5. Volba zdroje: Kliknutím na tlačítko          se otevře okno 

volby příslušného souboru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Volba souboru: Pro náš praktický 

příklad zvolíme soubor „Ofen.bmp“. 
7. Potvrzení: Volbu potvrďte tlačítkem 

Otevřít. 
8. Volba názvu: Otevřené bitmapě 

můžete dát nové jméno (viz obrázek 
vpravo). 

9. Potvrzení: Zadání potvrďte tlačítkem 
OK. 
 
 
 
 
 
 
 
Na kartě zdrojů nyní uvidíte novou 
položku: 
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Vložení obrázku pozadí 
Poté, co byla bitmapa obrázku vložena do 
zdrojů, můžeme ji v našem HMI použít. 
1. Volba karty masek a objektů: Kliknutím 

na „Mask and Objects“ otevřete kartu 
masek a objektů. 

2. Nový objekt: Pravým tlačítkem klikněte 
na „Background window“ a z  menu 
zvolte povel „New object“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nový objekt bude umístěn na pracovní 
plochu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Určení typu objektu: Ujistěte se, že ve stromkové struktuře vpravo je nový 

objekt zvolen. Vedle editoru je dialogové okno „Object“, v němž určíme typ 
a vlastnosti objektu. Po vytvoření objektu je jeho typ označen jako neznámý 
(unknown). Klikněte na výběrové pole „Type“ a z rozbaleného seznamu 
zvolte typ bitmapa (viz obrázek vpravo nahoře). 

4. Dialog vlastností: Po kliknutí na tlačítko „Additional settings…“ se otevře 
dialogové okno pro zadání vlastností objektu. 

5. Nastavení vlastností: U typu 
objektu bitmapa se zadává pouze 
zdroj obrázku. Klikněte ve sloupci 
„Value“ na řádku „Resource“. Nyní 
se objeví seznam bitmap, 
obsahující i bitmapu s Vámi 
zadaným jménem a můžete ji 
zvolit. 
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6. Potvrzení: Zadání potvrďte tlačítkem 

OK. Zvolená bitmapa se zobrazí 
v editoru. 

7. Úprava bitmapy: Zobrazená bitmapa 
není úplná a je na nesprávném místě. 
Její velikost a umístění musíme upravit. 
Do okna vlastností objektu proto zadejte 
tyto hodnoty: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výsledek by měl vypadat takto: 
 
Vložení lišty menu 
Na pravém okraji HMI vytvoříme lištu se 
čtyřmi tlačítky. Šedé pozadí lišty vytvoříme 
objektem typu obdélník. Budeme postupovat 
takto: 
1. Přidání nového objektu: Pravým 

tlačítkem klikněte na „Background 
window“ a z kontextového menu zvolte 
„New object“. 

2. Určení typu a vlastností: Zvolte nový 
objekt ve stromkové struktuře a v okně 
objektu zadejte název objektu a jeho typ 
„Rectangle“. Pak klikněte na tlačítko 
„Additional settings…“. V okně 
vlastností je třeba pouze vymazat 
v řádku Text hodnotu ve sloupci Value 
a zvolit šedou barvu výplně obdélníku 
v řádku „Standard color rectangle“. 
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Výsledek by měl vypadat takto: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vytvoření tlačítek 
Do šedé lišty nyní umístíme čtyři tlačítka, první bude tlačítko s nápisem Menu. 
1. Vytvoření objektu: Známým způsobem vytvořte nový objekt. 
2. Zadání vlastností: V okně objektu zadejte název a typ a dále velikost a umístění podle uvedeného obrázku. 

V okně vlastností zadejte v řádku Title do sloupce Value text tlačítka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Vytvoření dalších tlačítek: Stejným postupem vytvořte další tři tlačítka s těmito vlastnostmi: 
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Výsledek by měl vypadat takto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vytvoření displejů skutečných hodnot teploty 
Nad obrázkem pece zobrazíme hodnoty teplot v jednotlivých pecních komorách. K tomu použijeme 5 objektů typu 
obdélník. Ve třech prostředních obdélnících budou displeje hodnot teploty, v prvním obdélníku bude text PV a 
v posledním text °C. 
1. Vytvoření nových objektů: Klikněte na stromkovou strukturu vlevo a vytvořte pět nových objektů. 
2. Zadání vlastností: Vlastnosti nových objektů zadejte podle následující tabulky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětlení: V objektech budou zobrazeny texty PV a °C a dále hodnoty regulovaných veličin PV1, PV2 a PV3. Text 
zobrazení se zadává v okně vlastností objektu do řádky Text, pro proměnné se zadá tvar jejich zobrazení „%.1f“. 
Znak zde % udává celočíselnou část hodnoty, 1f určuje zobrazení na jedno desetinné místo. Barva zobrazení se 
zadává v řádcích „Standard color text“ (Standardní barva textu) a „Alarm color text“ (Barva textu při alarmu). 
V našem příkladu je u hodnot teplot zvolena barva červená, u trvalých textů černá. 
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Výsledek by měl vypadat takto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vytvoření displejů žádaných hodnot 
Pomocí dalších pěti objektů typu obdélník vytvoříme stejným způsobem pod obrázkem pece displeje žádaných 
hodnot. Nové objekty by měly mít vlastnosti dle dále uvedené tabulky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V našem zadání bylo uvedeno, že kliknutím na displej žádané hodnoty se má otevřít editor číselných hodnot pro 
zadání žádané hodnoty. Tato vlastnost není definována zde, nastavíme ji v příštím kroku. 
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Implementace funkcí do HMI 
Vlastnosti ovládací stránky HMI a její interakce s dalšími částmi aplikace se zadává pomocí komunikačních 
funkčních bloků. Komunikační bloky je nutno vytvořit pro všechny objekty ovládací stránky HMI, které mají 
reagovat na vstup, zobrazovat hodnoty nebo reagovat na ostatní bloky. 
 
1. Přechod do režimu editace: Ujistěte se, že jste v režimu editace. 

 
2. Volba projektu: Klikněte na kartu projektu. 

 
3. Vytvoření bloku HMI: Pro lepší přehlednost aplikace je vhodné 

vytvořit pro ovládací stránku HMI samostatný programový blok. 
Známým způsobem vytvořte nový programový blok a dejte mu název 
HMI. 
 

4. Přechod na kartu knihovny: Klikněte na kartu knihovny. 
 

5. Knihovna LIB401 HMI: V knihovně naleznete po jejím otevření 
funkční bloky pro každý typ objektu v HMI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Displej regulovaných veličin 
Hodnoty teplot pecních komor jsou zobrazovány pomocí tří objektů typu obdélník. Zatím jsme určili, jak mají 
displeje vypadat, nyní jim přiřadíme příslušnou proměnnou. 
1. Funkční blok „Rectangle“: Zvolte 

funkční blok obdélníku a 
přetáhněte jej na pracovní plochu. 
Tím se automaticky otevře i 
grafický editor. 

2. Přiřazení bloku: Nyní musíte blok 
přiřadit příslušnému objektu. 
V grafickém editoru klikněte na 
objekt „Value PV1“ (viz obrázek). 

3. Potvrzení: Přiřazení potvrďte 
tlačítkem OK. Pozn.: Tlačítko OK 
bude aktivní jen v případě, že 
zvolíte objekt správného typu. Tím 
je zabráněno tomu, abyste omylem 
např. k funkčnímu bloku tlačítka 
nepřiřazovali objekt typu obdélník. 
 
 

4. Přiřazení dalších bloků: Zvolte další dva funkční bloky obdélníku a stejným způsobem je přiřaďte objektům 
„Value PV2“ a „Value PV3“.  

5. Příprava propojení: Na displejích se mají zobrazovat aktuální hodnoty teploty v pecních komorách. Proto na 
pracovní plochu vložte tři bloky vstupů typu „Float“ a propojte je se vstupy „ai_Value“ bloků obdélníků. 
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Displej žádaných hodnot 
1. Vložení bloků: Na pracovní plochu vložte další tři bloky typu obdélník a přiřaďte je objektům HMI „Value 

SP1“, „Value SP2“ a „Value SP3“. 
2. Příprava propojení: Uživatelé mohou přes HMI zadávat nové žádané hodnoty. Tyto hodnoty budou čteny 

z výstupů „ao_Value“ bloků obdélníků. Proto tyto výstupy napojte na tři bloky výstupů typu „Float“ a označte 
je „SP1“, „SP2“ a „SP3“. Struktura by měla vypadat jako na následujícím obrázku. Později ještě upravíme 
bloky regulátorů, aby přijímaly takto zadané žádané hodnoty. 

 
 
 
 
 
 
 

Uživatel by měl kliknutím na displej žádané hodnoty otevřít numerický editor pro zadání žádané hodnoty. Aby 
toto bylo možné, musí být vstupy „di_Enable“ bloků obdélníků nastaveny na log. 1. 

3. Vložení bloků parametrů: Z knihovny bloků parametrů „Parameter blocks“ přesuňte 
na pracovní plochu tři bloky „Parameter bit“ a nastavte jejich hodnotu na „ON“. 

4. Propojení: Propojte nově vložené bloky parametrů s binárními vstupy „di_Enable“ 
bloků obdélníků. Výsledek by měl vypadat takto:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propojení tlačítek 
1. Vložení bloků: Na pracovní plochu vložte čtyři bloky typu tlačítko a přiřaďte 

je objektům HMI „Button Menu“, „Button Contr.1“, „Button Contr.2“ a „Button 
Contr.3“. 

2. Vložení bloku „CALLPG“: Z knihovny pomocných funkcí LIB013 zvolte blok 
„CALLPG“ a umístěte jej na pracovní plochu. Tento blok slouží k vyvolání 
ovládací stránky. 

3. Vložení bloku „MONO“: Vložte blok „MONO“ z knihovny logických funkcí 
LIB009. 

4. Propojení tlačítka „Button Menu“: Výstup do_Press“ bloku tlačítka „Button 
Menu“ propojte se vstupem „di_neg“ bloku MONO. Výstup „do_z_3“ bloku 
MONO propojte na vstup „di_d_1“ bloku CALLPG (viz obrázek). 
Pokud uživatel stiskne tlačítko, požadovaná ovládací stránka bude zobrazena 
okamžikem uvolnění tlačítka. 

5. Zadání otevírané stránky: Stránka, která má být otevřena, se zadává na vstup 
„ai_BlockNo“ bloku CALLPG. Protože hlavní menu má vždy číslo jedna, 
použijeme blok parametrů typu „Float“, přiřadíme mu hodnotu 0,0 a propojíme 
jej se vstupem „ai_BlockNo“ bloku CALLPG.  
Pzn.: Pokud uživatel opustí stránku, která byla tímto způsobem vyvolána (v 
našem případě stránku hlavního menu), vrátí se automaticky na stránku, z níž 
bylo voláno. 

6. Volání ovládacích stránek regulátorů: Zbývajícími třemi tlačítky by měly být  
volány ovládací stránky regulátorů. Čísla jejich stránek by měla být přivedena 
na vstupy „ai_BlockNo“ bloků CALLPG. Vložte tyto tři bloky a dále vložte tři 
bloky vstupů typu „Float“ a propojte je podle obrázku na následující straně. 
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7. Definujte propojení: Pravým tlačítkem klikněte na blok HMI ve 

stromečkové struktuře a definujte jeho vstupy a výstupy pomocí povelu 
„Design“ z kontextového menu (další informace o tomto povelu byly 
uvedeny v odstavci II-5,4 krok 4). Výsledek by měl vypadat takto:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Konfigurace programového bloku „Controller“ 
Do programového bloku „Controller“ bude nutno přidat další propojení. 
• Číslo bloku: Pro otevření stránky regulátoru je nutno do bloku CALLPG přivést číslo bloku regulátoru. 
• Žádaná hodnota: Uživatelem zadaná žádaní hodnota musí být přivedena do bloku regulátoru. 
Postupujte takto: 
1. Volba programového bloku 

„Controller“: Dvojím 
kliknutím na kartě projektu 
zvolte programový blok 
„Controller“. 

2. Vložení vstupů a výstupů: 
Vložte tři bloky vstupů a tři 
bloky výstupů typu „Float“ a 
připojte je podle následujícího 
obrázku: 
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3. Definujte propojení: Pravým tlačítkem klikněte na blok Controller ve 
stromečkové struktuře a definujte jeho vstupy a výstupy pomocí povelu 
„Design“ z kontextového menu (další informace o tomto povelu byly 
uvedeny v odstavci II-5,4 krok 4). Výsledek by měl vypadat takto: 

 
 
 
Připojení programového bloku HMI 
Nyní připojíme programová blok HMI s bloky Controller a Process. 
1. Vstup do úrovně konfigurace: Dvojím kliknutím ve stromečkové struktuře 

zvolte úroveň konfigurace. 
2. Propojení programových bloků: Programové bloky propojte dle následujícího 

obrázku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II-6.7 Krok 7: Testování aplikace. 
Vytvořenou aplikaci budeme testovat v simulátoru KS 108 easy. 
1. Spuštění simulátoru: Spusťte program BlueSimulation. 
2. Přechod do režimu uvádění do provozu: Povelem „Run 

/ Enter“ přepněte vývojové prostředí do režimu uvádění 
do provozu. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Spuštění dialogu pro připojení: Naší aplikaci je 
nejprve nutno do simulátoru nahrát. Povelem „Run 
/ Download“ otevřeme dialogové okno připojení 
k cílovému systému. 
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4. Připojení k cílovému systému: Pokud je 
v levé části dialogového okna uvedeno více 
cílových systémů, zvolte simulátor 
„Simulation KS 108 easy“ a klikněte na 
tlačítko „Connect“.  
Pozn.: Pro práci se simulátorem není další 
nastavení nutné. Po navázání spojení se 
v okně zobrazí údaje o aplikaci (název, její 
velikost a stav). 

5. Uzavření okna: Dialogové okno zavřeme 
kliknutím na tlačítko OK. Aplikace se 
přenese do cílového systému a dole na 
záložce „General“ se zobrazí stavová 
informace o přenosu:  

 
 
 

6. Testování: Nyní je možno naší aplikaci v simulátoru 
otestovat. 

 
 
 
 
 
 
 

II-6.8 Krok 8: Práce s makrobloky. 
Naše aplikace je nyní plně funkční, některé programové bloky - zejména blok Process, jsou trochu neuspořádané, 
i když velmi jednoduché. Označenou část struktury na následujícím obrázku půjde snadno exportovat do 
makrobloku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Makro je výhodný způsob vytváření vlastních podkladů pro kopírování. Postupovat budeme takto: 
1. Přepnutí do režimu editace: Přejděte do 

editačního režimu. 
2. Vytvoření makra: Na kartě projektu klikněte 

ve stromečkové struktuře na „Macro Block“ a 
z kontextového menu zvolte povel „New 
Macro Block“, vytvořený makroblok pak 
pojmenujte „OVENSIM“. 
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3. Kopírování bloků: Bloky, označené na 
předchozím obrázku zkopírujte a vložte do 
vytvořeného makrobloku. V makru bloky 
pojmenujte podle obrázku vpravo: 
 
 

4. Přidání vstupů a výstupů: Makro se vytváří stejně jako programový blok. Aby bylo možno převádět signály 
z bloku ven a dovnitř, je nutno definovat vstupy a výstupy. Vytvořte je podle následujícího obrázku (použijte 
typ „Float“) a propojte je. Již známým postupem a povelem „Design“ definujte použité vstupy a výstupy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Vymazání bloků: Ze struktury programového bloku Proces vymažte označené bloky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Vložení maker: Na kartě projektu klikněte na makro „OVENSIM“. Tři kopie makra přetáhněte do 

programového bloku Proces. 
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Makra propojte podle uvedeného obrázku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Změna jména: Při vkládání kopií maker jim byla přidělena jména s číselnou posloupností, která pro nás nemají 

žádný smysl. Proto makra přejmenujeme. Pravým tlačítkem klikněte na makro a z kontextového menu zvolte 
povel „Call name“. Dejte makrům jména „Area 1“, „Area 2“ a „Area3“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  KS 108 easy   Příručka uživatele 138 

8. Režim uvádění do provozu: Přepněte do režimu uvádění do provozu a změňte parametry bloků v makrech tak, 
aby odpovídaly předchozímu zadání z odstavce kroku 5 Zadání parametrů. 
Pozn: Makra můžete vybírat kliknutím na příslušné makro ve struktuře vlevo. Pak klikněte na příslušný funkční 
blok v makru a upravte jeho parametry. 
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III Funkční bloky 
 

Knihovna funkčních bloků regulátoru KS 108 easy obsahuje veškeré funkce, běžně potřebné pro řízení a regulaci 
technologických procesů. Knihovna obsahuje: 
• Matematické funkce pro výpočty od jednoduchého sčítání až po exponenciální funkce 
• Logické funkce a funkce pro realizaci sekvenčního řízení 
• Množství různých výběrových a paměťových funkcí 
• Funkce alarmů a mezí 
• Komunikační funkce 
• Funkce pro implementaci komplexních regulačních a řídících úloh. 
 

Součástí popisu funkčních bloků jsou i příklady jejich zapojení ve struktuře přístroje, a to zejména u komplexnějších 
funkcí. Další příklady použití a zapojení funkčních bloků pro různé aplikace jsou uvedeny na CD grafického editoru. 
 
Základní vlastnosti funkčních bloků 
 

Funkce regulátoru KS 108 easy je stanovena použitou strukturou funkčních bloků, jejich vzájemným propojením 
a nastavením parametrů. 
Funkční blok je ve struktuře přístroje presentován jako obdélník s příslušnými analogovými vstupy (přivedenými 
zleva), analogovými výstupy (vyvedenými zprava), řídícími binárními vstupy (shora) a řídícími nebo stavovými 
výstupy (zdola). 
 

K označení vstupů a výstupů se používají zkratky: 
• Analogové vstupy: X_1, Preset, … 
• Analogové výstupy: Y_1, … 
• Binární vstupy: stop, reset, … 
• Binární výstupy: max, min … 
 

 
 
 

 Upozornění! 
 K označení vstupů a výstupů se speciální funkcí se používají zkratky odvislé od jejich funkce. 
 
 
 

Ne všechny vstupy a výstupy bloku musí být zapojeny. Platí 
pravidlo, že nezapojené vstupy nemají na funkci bloku žádný vliv. 
V příkladu jsou uvedeny bloky sčítačky, násobičky a hradla AND. 
V některých případech má zapojení vstupu význam např. na 
stanovení priority (řídící vstupy programátoru). 
 

Některé funkční bloky je možno použít jen jednou, u těchto bloků 
je na to zvlášť upozorněno. U některých bloků je velmi důležité 
jejich časování (regulátor, programátor, bloky časových funkcí), 
i na to je vždy u příslušných bloků upozorněno. 
 
 

Každý funkční blok obsahuje nastavitelné parametry, označené 
zkratkami. Často se vyskytující parametry mají společné označení: 
A, B, C, D faktory bez zvláštního významu 
A0, B0, …X0, Y0 s 0 jako symbolem posunu, ofsetu 
 X0 = ofset vstupu, Y0 = ofset výstupu 
T, Ti čas v sekundách (prodlevy, délka trvání impulsu) 
Mode Takto označené parametry se používají k určení nastavení parametru výběrem z daných 

možností nebo hodnotou vstupu (dynamické nastavení parametru) 
 

V tabulkových seznamech parametrů je vždy uváděn typ parametru, přístup, přednastavená hodnota, rozsah 
možného nastavení (pokud není standardní) a hodnota pro vypnutí parametru (pokud je udávána). 
Standardní rozsah nastavení u jednotlivých typů parametrů je tento: 
Bool Booleovská hodnota: 0;1. 
Float S plovoucí řádovou čárkou: -3,4⋅1038…+3,4⋅1038 
Int Celočíselný: -32768…+32768 
Time Čas: 0…1,8⋅106 min nebo 0…30000:00:00 hodin 
Enum Spočetný, výběr ze seznamu: Bez omezení. 
Text: Textová pole se používají k popisu nebo názvu bloku, nebo v textových blocích. 
 Texty se zadávají pouze programem. 
Přístup k parametru může být jen pro čtení (r), nebo pro čtení i zápis (r/w). 
Přednastavená hodnota je počáteční hodnota, zadaná výrobcem. 
Pokud má funkce speciální rozsah, který je neměnný a nezávisí na parametrech, je zadán tabulkou.  
Hodnota pro vypnutí parametru: 32000. 

iii   
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III-1 Úpravy měřítka a matematické funkce 
 

III-1.1 ABSV (absolutní hodnota – č. 01) 
 
 
 
 
 
 
 

Absolutní hodnota čísla je číslo bez znaménka. Tento funkční blok je vhodné použít pro úpravu měřítka signálu, 
který nemůže přejít do záporných hodnot, a to z důvodu rychlosti výpočtu a nároků na výpočetní čas. Blok je vhodné 
použít v případech, kdy úprava měřítka nesmí využívat příliš mnoho výpočetního času. 
 

Vstup X_1 je vynásoben A (parametr) a pak je přičtena konstanta A0. 
Příklady: 
Y_1 = ABS (A • X_1 + A0) A = 5 X_1 = 2 A0 = +5 výsledek Y_1 = 15 
Y_1 = ABS (A • X_1 + A0) A = 5 X_1 = 2 A0 = -20 výsledek Y_1 = 10 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1 Float Číslo, které je potřebné bez znaménka. 
 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Číslo bez znaménka. 
 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

A Násobitel pro X1 Float Násobitel  r/w  1.0  
A0 Posun Y0 Float Posun r/w  0.0  

 
 
 
III-1.2 ADSU (sčítání / odčítání – č. 03) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vstupy X_1…X_4 jsou vynásobeny váhovými faktory A…D a dále sečteny. K součtu je pak přičtena konstanta 
Y0. Nepoužitým vstupům je automaticky přiřazena hodnota 0. 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1…X_4 Float Vstupní hodnoty. 
 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výsledek součtu, po vynásobení a posunu. 
 

01 AXAY +⋅=
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Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

A Násobitel pro X1 Float Násobitel  r/w  1.0  
B Násobitel pro X2 Float Násobitel r/w  1.0  
C Násobitel pro X3 Float Násobitel r/w  1.0  
D Násobitel pro X4 Float Násobitel r/w  1.0  
A0 Posun Y0 Float Posun r/w  0.0  

 
 
 
III-1.3 MUDI (násobení / dělení – č. 05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vstupy Mult1, Mult2 a Div jsou vynásobeny faktory A, B a C a k výsledkům jsou přičteny konstanty A0, B0 a C0. 
Výstup pak odpovídá uvedené rovnici. Nepoužitým vstupům je automaticky přiřazena hodnota 1. 

Při dělení nulou (C = C⋅Div+C0) = 0) je výstup Y_1 nastaven na 1,5⋅1037. 
 

Vstupy a výstupy 
 

Název Typ Popis 

Mult1 Float Vstupní hodnota. První násobitel v čitateli. 
Mult2 Float Vstupní hodnota. Druhý násobitel v čitateli. 
Div Float Vstupní hodnota. Jmenovatel. 

 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výsledek funkce. 
 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

A 
Násobitel pro 
Mult1 Float Násobitel pro první vstup. r/w  1.0  

B 
Násobitel pro 
Mult2 Float Násobitel pro druhý vstup. r/w  1.0  

C Násobitel pro Div Float Násobitel pro třetí vstup. r/w  1.0  
A0 Posun pro Mult1 Float Posun pro první vstup. r/w  0.0  
B0 Posun pro Mult2 Float Posun pro druhý vstup. r/w  0.0  
C0 Posun pro Div Float Posun pro třetí vstup. r/w  0.0  
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III-1.4 SQRT (odmocnina – č. 08) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokud je výraz pod odmocninou záporný, je výsledek odmocniny nastaven na 0. 
Pokud je vstup nezapojen, je interpretován jako X_1 = 0. 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1 Float Vstupní hodnota. 
 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výsledek funkce. 
 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

A Násobitel pro X_1 Float Násobitel  r/w  1.0  
A0 Posun pro A⋅ X_1 Float Vstupní posun r/w  0.0  
Y0 Posun pro Y Float Výstupní posun r/w  0.0  

 
 
 
III-1.5 SCAL (měřítko – č. 09) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokud je vstup nezapojen, je interpretován jako X_1 = 1. Při Exp = 0 je výstup Y_1 = 1. 
 

Vstupy a výstupy 
 

Název Typ Popis 

X_1 Float Vstupní hodnota. 
 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výsledek funkce. 
 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

A Násobitel pro X_1 Float Násobitel  r/w  1.0  
A0 Posun pro A⋅ X_1 Float Vstupní posun r/w  0.0  
Exp Exponent Float Exponent r/w -29 999...999 999 1.0  

 
Příklad:  
 
 

 Upozornění! 
 Funkční blok je vzhledem k jeho nárokům na výpočetní čas vhodné použít jen tehdy, když 
 je potřebné využít jeho exponenciální funkci. Prostou úpravu měřítka s násobitelem A a posunem 
 A0 obsahují i další funkční bloky s menšími nároky na výpočetní čas (ADD, MUDI, ABSV). 
 
 

0011 YAXAY ++⋅=
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2
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III-1.6 10EXP (dekadický exponent – č. 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nezapojený vstup je interpretován jako X_1 = 0 (Y_1 je pak 1). 
Je-li X_1 větší než 36.7, může dojít k přeplnění. V tomto případě výpočet není prováděn a výstup je nastaven na 

hodnotu 1.5⋅1037. 
 
 

 Upozornění! 
 10EXP je obrácenou funkcí k LG10. 
 
 
 

Vstupy a výstupy 
 

Název Typ Popis 

X_1 Float Vstupní hodnota. 
 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výsledek funkce. 
 

 
 
III-1.7 EEXP (e funkce – č. 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nezapojený vstup je interpretován jako X_1 = 0 (Y_1 je pak 1). 
 
 

 Upozornění! 
 EEXP je obrácenou funkcí k LN. 
 
 
 

Příklady: Je-li X_1 = 5, je výstup Y_1 = 148,413159. 
 Je-li X_1 = 0,69314718, je Y_1 = 2. 
 

Vstupy a výstupy 
 

Název Typ Popis 

X_1 Float Vstupní hodnota. 
 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výsledek funkce. 
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III-1.8 LN (přirozený logaritmus – č. 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základ přirozeného logaritmu e = 2,71828182845904 
Nezapojený vstup je interpretován jako X_1 = 1 (Y_1 je pak 0). 

Při záporné vstupní proměnné X_1 je výstup Y_1 nastaven na -1.5⋅1037. 
 
 

 Upozornění! 
 LN je obrácenou funkcí k EEXP. 
 
 
 

Příklady: Je-li X_1 = 63, je výstup Y_1 = 4,143134726. 
 Je-li X_1 = 2,71828182845904, je Y_1 = 1. 

 

Vstupy a výstupy 
 

Název Typ Popis 

X_1 Float Vstupní hodnota. 
 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výsledek funkce. 
 
 
 

III-1.9 LG10 (dekadický logaritmus – č. 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nezapojený vstup je interpretován jako X_1 = 1 (Y_1 je pak 0). 

Při záporné vstupní proměnné X_1 je výstup Y_1 nastaven na -1.5⋅1037. 
 
 

 Upozornění! 
 LG10 je obrácenou funkcí k 10EXP. 
 
 
 
 

Příklady: Je-li X_1 = 63, je výstup Y_1 = 1,799340549. 
 Je-li X_1 = 2,71828182845904, je Y_1 = 1. 
 

 Je-li X_1 = 2,71828182845904, je Y_1 = 1. 
 

Vstupy a výstupy 
 

Název Typ Popis 

X_1 Float Vstupní hodnota. 
 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výsledek funkce. 
 

)1ln(1 XY =

)1log(1 XY =
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III-2 Nelineární funkce 
 
III-2.1 LINEAR (linearizace – č. 07) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blok LINEAR lze využít k výpočtu funkce y = f(x). Pro simulaci nebo linearizaci nelineárního průběhu je k dispozici 
max. 11 segmentových bodů. Každý segmentový bod má hodnotu vstupu x(1) a výstupu y(1). 
Segmentové body jsou automaticky propojeny přímkami. Každá hodnota vstupu x1 má tak pevně definovanou 
hodnotu výstupu y1. Pro hodnoty vstupu menší než parametr x(1), má výstup hodnotu parametru y(1). Pokud je 
vstup x1 větší, než hodnota x(n), má výstup hodnotu parametru y(n). 
Podmínkou je, že posloupnost hodnot je stejná, jako posloupnost parametrů tj. x(1) < x(2) <...< x(11). 
Poslední pár parametrů se označí tak, že pro následující vstupní parametr se zadá x(n+1) = OFF. 
 

Bloky LINEAR lze zapojit do kaskády. Blok má dva vstupy, x1 jako vstup hodnoty pro linearizaci, 
vstup Y_casc se používá pro zapojení předchozího bloku. 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1 Float Vstup pro linearizaci. 
Y_casc Float Vstup pro zapojení v kaskádě. 

 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výstup linearizovaného signálu 
 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

X(1)...X(11) X1 Float Vstupní hodnota r/w  0.0  
Y(1)...Y(11) Y1 Float Výstupní hodnota r/w  0.0  

 
Příklad zapojení bloků LINEAR v kaskádě: 
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III-2.2 GAP (pásmo necitlivosti – č. 20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 při x1 < L 
 při x1 = L...H 
 při x1 > H 
 

Rozsah pásma necitlivosti je určen parametry Low (dolní limit) a High (horní limit). Pokud leží hodnota vstupu 
v tomto rozmezí (Low ≤ X_1 ≤ High), je výstup Y_1 = 0. Nezapojený vstup X_1 je interpretován jako X_1 = 0. 
V následujícím příkladu je Low = -10 a High = 50: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vstupy a výstupy 
 

Název Typ Popis 

X_1 Float Vstupní hodnota  
 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výstup s mrtvým pásmem 
 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Low Dolní limit Float Dolní limit r/w  0.0  
High Horní limit Float Horní limit r/w  0.0  

 

LXY −= 11
01 =Y

HXY −= 11
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III-2.3 CHAR (funkční generátor – č. 21) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1 Float Vstupní hodnota pro linearizaci. 
 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výstup je linearizovaný vstupní signál. 
 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Seg 
Počet 

segmentů Float Počet segmentů pro linearizaci. r/w 1 - 10 2  

X(1)...X(11) X1 Float Vstupní hodnota r/w  0.0  
Y(1)...Y(11) Y1 Float Výstupní hodnota r/w  0.0  
 
Pomocí až jedenácti párů hodnot lze simulovat nelineární funkci nebo linearizovat nelineární průběh. Každý pár 
obsahuje hodnotu vstupu X(1) a výstupu Y(1). Počet párů se zadává konfiguračním parametrem Seg (počet 
segmentů +1 odpovídá počtu párů).Hodnoty jsou spojovány přímkami, takže každé hodnotě vstupu X_1 odpovídá 
definovaná hodnota výstupu Y_1. Pokud je vstupní hodnota nižší, než parametr X(1), je jí přiřazena výstupní 
hodnota Y(1). 
Je-li hodnota na vstupu větší, než největší parametr x(n), je výstupu přiřazena hodnota y(n). 
Podmínkou je, že posloupnost hodnot je stejná, jako posloupnost parametrů tj. x(1) < x(2)<...<x(11)  

 
Pokud jeden funkční blok CHAR nestačí, pomůže následující zapojení: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X10 z CHAR I = X1 z CHAR II 
a 
X11 z CHAR I = X2 z CHAR II. 
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III-3 Trigonometrické funkce 
 
III-3.1 SIN (funkce sinus – č. 80) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametrem Select se volí rozměr ve stupních nebo radiánech.  
Příklady: X_1 = 30°  Y_1 = 0,5 
  X_1 = 90rad  Y_1 = 0,89399666 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1 Float Vstupní hodnota pro výpočet funkce sinus. 
 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výstup funkce sinus. 
 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Select 
Volba 

jednotky Enum 
Vstupní hodnota může být 
v úhlových stupních nebo 
v radiánech. 

r/w  0  

  Stupně 
Jeden stupeň je 360. díl plného 
úhlu, tj. plný úhel = 360° 

r/w  0  

  Radiány Plný úhel je 2π radiánu (6,28....) r/w  1  
 
1 rad = 180°/π = 57,296° 
1° = π/180° = 0,017453 rad 

 
 
 
III-3.2 COS (funkce kosinus – č. 81) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametrem Select se volí rozměr ve stupních nebo radiánech. 
Příklady: X_1 = 60°  Y_1 = 0,5 
  X_1 = 45rad  Y_1 = 0,525321988 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1 Float Vstupní hodnota pro výpočet funkce kosinus. 
 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výstup funkce kosinus. 
 

)1sin(1 XY =

)1cos(1 XY =
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Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Select 
Volba 

jednotky Enum 
Vstupní hodnota může být 
v úhlových stupních nebo 
v radiánech. 

r/w  0  

  Stupně 
Jeden stupeň je 360. díl plného 
úhlu, tj. plný úhel = 360° 

r/w  0  

  Radiány Plný úhel je 2π radiánu (6,28....) r/w  1  
 
 
 
III-3.3 TAN (funkce tangens – č. 82) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametrem Select se volí rozměr ve stupních nebo radiánech. Jednoznačnost výpočtu lze zajistit omezením 
vstupní hodnoty (např. do 1. nebo 4. kvadrantu (-90°...90° /-π/2...π/2)). Pokud X_1 je mimo rozsah těchto hodnot, 

je výstup Y_1 nastaven na -1,5⋅1037 (x1< -90° [-π/2]) nebo 1,5⋅1037 (x1> 90° [π/2]). 
Příklady: X_1 = 60°  Y_1 = 1,73205 
  X_1 = 1,53rad  Y_1 = 24,498 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1 Float Vstupní hodnota pro výpočet funkce tangens. 
 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výstup funkce tangens. 
 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Select 
Volba 

jednotky Enum 
Vstupní hodnota může být 
v úhlových stupních nebo 
v radiánech. 

r/w  0  

  Stupně 
Jeden stupeň je 360. díl plného 
úhlu, tj. plný úhel = 360° 

r/w  0  

  Radiány Plný úhel je 2π radiánu (6,28....) r/w  1  
 
 

 
III-3.4 COT (funkce kotangens – č. 83) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametrem Select se volí rozměr ve stupních nebo radiánech. 

)1tan(1 XY =

)1cot(1 XY =
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Pro jednoznačnost výpočtu je vstupní hodnota omezena na 1. a 2. kvadrant (0...180° /0...π). Pokud X_1 je mimo 
rozsah těchto hodnot, je výstup Y_1 nastaven 

na -1,5⋅1037 (x1< 0) nebo 1,5⋅1037 (x1> 180° [π]). 
Příklady: X_1 = 45°  Y_1 = 1 
  X_1 = 0,1rad  Y_1 = 9,967 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1 Float Vstupní hodnota pro výpočet funkce kotangens. 
 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výstup funkce kotangens. 
 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Select 
Volba 

jednotky Enum 
Vstupní hodnota může být 
v úhlových stupních nebo 
v radiánech. 

r/w  0  

  Stupně 
Jeden stupeň je 360. díl plného 
úhlu, tj. plný úhel = 360° 

r/w  0  

  Radiány Plný úhel je 2π radiánu (6,28....) r/w  1  
 

 
 
III-3.5 ARCSIN (funkce arkus sinus – č. 84) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametrem Select se volí rozměr ve stupních nebo radiánech. Výsledkem výpočtu funkce je hodnota 
ve stupních -90°...90° resp. v obloukové míře -π/2...π/2. Pokud je výsledek mimo tento rozsah, je výstup Y_1 

nastaven na -1,5⋅1037 (X_1< -1) nebo 1,5⋅1037 (X_1> 1). 
Příklady: X_1 = 0,5 (°)  Y_1 = 30 
  X_1 = 1 (rad)  Y_1 = 1,571 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1 Float Vstupní hodnota pro výpočet funkce arkus sinus. 
 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výstup funkce arkus sinus. 
 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Select 
Volba 

jednotky Enum 
Vstupní hodnota může být 
v úhlových stupních nebo 
v radiánech. 

r/w  0  

  Stupně 
Jeden stupeň je 360. díl plného 
úhlu, tj. plný úhel = 360° 

r/w  0  

  Radiány Plný úhel je 2π radiánu (6,28....) r/w  1  
 

 

)1arcsin(1 XY =
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III-3.6 ARCCOS (funkce arkus kosinus – č. 85) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Platí pro –1 ≤ X1 ≤ +1 
Parametrem Select se volí rozměr ve stupních nebo radiánech. Výsledkem výpočtu funkce je hodnota 
ve stupních 0°...180° resp. v obloukové míře 0...π.  

Pokud je výsledek mimo tento rozsah, je výstup Y_1 nastaven na -1,5⋅1037 (x1< -1) nebo 1,5⋅1037 (x1> 1). 
Příklady: X_1 = 0,5 (°)  Y_1 = 60 
  X_1 = 0,5 (rad)  Y_1 = 1,047 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1 Float Vstupní hodnota pro výpočet funkce arkus kosinus. 
 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výstup funkce arkus kosinus. 
 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Select 
Volba 

jednotky Enum 
Vstupní hodnota může být 
v úhlových stupních nebo 
v radiánech. 

r/w  0  

  Stupně 
Jeden stupeň je 360. díl plného 
úhlu, tj. plný úhel = 360° 

r/w  0  

  Radiány Plný úhel je 2π radiánu (6,28....) r/w  1  
 

 
 
III-3.7 ARCTAN (funkce arkus tangens – č. 86) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametrem Select se volí rozměr ve stupních nebo radiánech. Výsledkem výpočtu funkce je hodnota 
ve stupních -90°...90° nebo v obloukové míře -π/2...π/2. 
Příklady: X_1 = 1 (°)  Y_1 = 45 
  X_1 = 12 (rad)  Y_1 = 1,488 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1 Float Vstupní hodnota pro výpočet funkce arkus tangens. 
 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výstup funkce arkus tangens. 
 

)1arccos(1 XY =

)1arctan(1 XY =
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Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Select 
Volba 

jednotky Enum 
Vstupní hodnota může být 
v úhlových stupních nebo 
v radiánech. 

r/w  0  

  Stupně 
Jeden stupeň je 360. díl plného 
úhlu, tj. plný úhel = 360° 

r/w  0  

  Radiány Plný úhel je 2π radiánu (6,28....) r/w  1  
 

 
 
III-3.8 ARCCOT (funkce arkus kotangens – č. 87) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametrem Select se volí rozměr ve stupních nebo radiánech. Výsledkem výpočtu funkce je hodnota 
ve stupních 0°...180° resp. v obloukové míře 0...π. 
Příklady: X_1 = 45 (°)  Y_1 = 1,273 
  X_1 = -12 (rad)  Y_1 = 3,058 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1 Float Vstupní hodnota pro výpočet funkce arkus kotangens. 
 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výstup funkce arkus kotangens. 
 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Select 
Volba 

jednotky Enum 
Vstupní hodnota může být 
v úhlových stupních nebo 
v radiánech. 

r/w  0  

  Stupně 
Jeden stupeň je 360. díl plného 
úhlu, tj. plný úhel = 360° 

r/w  0  

  Radiány Plný úhel je 2π radiánu (6,28....) r/w  1  
 

)1cot(1 XarcY =
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III-4 Logické funkce 
 
III-4.1 AND (logický součin – č. 60) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neobsazené vstupy jsou považovány za log. 1. 
Pravdivostní tabulka: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vstupy a výstupy 
 

Název Typ Popis 

d_1...d_4 Bool Binární vstupy 1...4. 
 

Název Typ Popis 

z_1 Bool Výstup logického součinu. 
not_z1 Bool Negovaný výstup logického součinu. 
 

 

43211 dANDdANDdANDdz =

11 zznot =
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III-4.2 NOT (logická negace – č. 61) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neobsazený vstup je považován za log. 0. 
Pravdivostní tabulka: 

 
 
 
 
 

Vstupy a výstupy 
 

Název Typ Popis 

d_1 Bool Binární vstup. 
 

Název Typ Popis 

not_d1 Bool Negovaný výstup. 
 

 
 
 
III-4.3 OR (logický součet – č. 62) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neobsazené vstupy jsou považovány za log. 0. 
Pravdivostní tabulka: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 ddnot =

43211 dORdORdORdz =

11 zznot =
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Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

d_1...d_4 Bool Binární vstupy 1...4. 
 

Název Typ Popis 

z_1 Bool Výstup logického součtu. 
not_z1 Bool Negovaný výstup logického součtu. 
 

 
 
III-4.4 BOUNCE (funkce pro odstranění zákmitů – č. 63) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tato funkce slouží pro odstranění zákmitů u logických signálů. Vstupní signál d_1 je přenesen na výstup z_1 
pouze tehdy, je-li konstantní po dobu delší než nastaveno parametrem Delay. Funkce je závislá na jí přiřazeném 
intervalu vzorkování. 
 
Příklad: 
Delay = 0,5 s při intervalu vzorkování 100 ms je signál přenesen na výstup, je-li ≥ 0,5 s 

 při intervalu vzorkování 200 ms je signál přenesen na výstup, je-li ≥ 0,6 s 
 při intervalu vzorkování 400 ms je signál přenesen na výstup, je-li ≥ 0,8 s 
 při intervalu vzorkování 800 ms je signál přenesen na výstup, je-li ≥ 0,8 s 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

d_1 Bool Vstupní hodnota. Na výstup je přenesena jen pokud je po celou parametrem danou dobu konstantní. 
 

Název Typ Popis 

z_1 Bool Zpožděný výstup. 
 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Delay Prodleva Float Prodleva v s. Stejná hodnota pro 
náběh i sestup signálu.  r/w ≥ 0 0.0  

 
 
 
III-4.5 EXOR (funkce exkluzivní OR – č. 64) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pravdivostní tabulka: 
 
 
 
 

Neobsazené vstupy jsou považovány za log. 0. 
 

d_1 d_2 z_1 not_z1 

0 0 0 1 
0 1 1 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 

211 dEXORdz =
11 zznot =
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Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

d_1...d_2 Bool Binární vstupy 1...2. 
 

Název Typ Popis 

z_1 Bool Výstup funkce exkluzivní OR. 
not_z1 Bool Negovaný výstup funkce exkluzivní OR. 
 

 
 
III-4.6 FLIP (klopný obvod D – č. 65) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stav binárního vstupu signal je přenesen na výstup z_1 když se signál na vstupu clock změní z 0 na 1 
(náběžná hrana) a signál vstupu reset je log. 0. 
Je-li reset = 1, je na výstupu z_1 log. 0 nezávisle na stavu vstupů signal a clock. 
reset má prioritu ! 
Signály signal, clock a reset musí trvat minimálně po dobu funkci přiřazeného intervalu vzorkování. 
Počáteční stav po inicializaci je z_1 = 0 ! Nepoužité vstupy mají stav 0. 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

signal Bool 
D vstup – signál je přenesen na výstup z_1 s náběžnou hranou (0 → 1) signálu clock, pokud 
není signál reset ve stavu 1 

clock Bool 
Signál hodin – náběžná hrana přenáší stav signálu signal na z_1, 
pokud reset není 1 

reset Bool Vstup nulování – nastavuje z_1 na 0 
 

Název Typ Popis 

z_1 Bool Výstup klopného obvodu 
not_z1 Bool Invertovaný výstup klopného obvodu 
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III-4.7 FLIPM (multi klopný obvod D – č. 128) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FlipM je vícenásobný klopný obvod D se čtyřmi signálovými vstupy a čtyřmi výstupy.  
Podle nastaveného režimu reaguje FlipM na první náběžnou nebo sestupnou hranu vstupních signálů d_1 ... d_4 
v daném výpočetním cyklu a aktivuje příslušný výstup. Pokud nedojde k žádné změně vstupních signálů, zůstanou i 
výstupy nezměněny. Pokud dojde současně k změně u více vstupů, bude aktivován pouze výstup, náležející ke 
vstupu s nejnižším číslem. 
Vstup reset reaguje podle své úrovně, dokud je aktivován, jsou všechny výstupy nastaveny na log. 0. 
Funkční režimy:  
Invers (= 0): Obvod reaguje na sestupné hrany signálů (1 → 0) na svých vstupech. 
Dirakt (= 1): Obvod reaguje na vzestupné hrany signálů (0 → 1) na svých vstupech. 
U obvodu je možno dále zvolit definovaný stav po zapnutí nebo resetu. Toto se provádí pomocí parametru 
OutputStart. Výstup, zvolený tímto parametrem je po zapnutí nebo resetu nastaven na log. 1. 
Dna 1 (náběžná hrana) a signál vstupu reset je log. 0. 
Zapojení v kaskádě: 
Pro více vstupů je možno funkci bloků FlipM synchronizovat zapojením do kaskády. Při změně vstupního signálu je 
aktivován pouze jemu příslušný výstup, všechny ostatní výstupy bloků zapojených do kaskády jsou nastaveny na log. 
0. Při zapojení v kaskádě je nutno z bloků utvořit uzavřený okruh, tj. synchronizační výstup posledního bloku musí 
být zaveden na vstup prvního bloku. Bloky je nutno propojit v pořadí jejich čísel. V kaskádním zapojení je v jednm 
cyklu aktivní vždy jen jeden blok, ten u něhož byl detekován přechodový stav vstupu. Po zapnutí je aktivní vždy ten 
blok, jehož vstup je označen parametrem OutputStart. 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

ci Bool Vstup pro zapojení do kaskády. Pro synchronizaci několika bloků FlipM (jen jeden z nich je vždy 
aktivní), je nutno bloky propojit do okruhu. 

reset Bool Resetuje všechny výstupy. 
d_1...d_4 Bool Vstupy klopného obvodu.  

 

Název Typ Popis 

z_1...z_4 Bool Výstupy klopného obvodu, jen jeden výstup z bloku nebo všech bloků v kaskádě je aktivován. 

co Bool Výstup pro zapojení do kaskády. Pro synchronizaci několika bloků FlipM (jen jeden z nich je vždy 
aktivní), je nutno bloky propojit do okruhu. 

 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Output 

Start 

Počáteční 
stav Int Volba výstupu, který má být 

aktivován po zapnutí nebo resetu. r/w 1...4 VYP ano 

Action 
Detekce 

hrany Enum 
Volba detekce náběžné (0 → 1) 
nebo sestupné (1 →  0) hrany 
vstupního signálu 

r/w  0  

  Inverse 
Obvod reaguje na sestupnou hranu 
(1 →  0) vstupního signálu 

r/w  0  

  Direct 
Obvod reaguje na vzestupnou 
hranu (0 → 10) vstupního signálu 

r/w  1  
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III-4.8 MONO (monostabilní klopný obvod – č. 66) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkce generuje s náběžnou hranou na vstupu pos kladný puls o délce Ti1 na výstupu z_1 a se sestupnou hranou 
na vstupu neg kladný puls o délce Ti2 na výstupu z_3. 
Délku pulsu Ti1 lze podle nastavení parametru Mode_1 určit buď parametrem Ti_1 nebo vstupem Ti_1. 
Délku pulsu Ti2 lze podle nastavení parametru Mode_2 určit buď parametrem Ti_2 nebo vstupem Ti_2. 
Délka pulsu je upravena na novou hodnotu při změnách vstupů Ti_1 / Ti_2. Při Ti_1 / Ti_2 ≤ 0 je délka 
pulsu stanovena intervalem výpočetního cyklu. 
Funkce je retrigrovatelná. Pokud při výstupu pulsu dojde opět k splnění podmínky spuštění, prodlouží se výstupní 
puls o jednu plnou délku. 
Funkce je závislá na jí přiřazeném intervalu vzorkování: 
Příklad: Ti = 0,9 s při intervalu vzorkování 100 ms je délka pulsu = 0,9 s 

  při intervalu vzorkování 200 ms je délka pulsu = 1,0 s 
    při intervalu vzorkování 400 ms je délka pulsu = 1,2 s 
    při intervalu vzorkování 800 ms je délka pulsu = 1,6 s 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Ti_1 Float Délka pulsu Ti1(s), generovaného vstupem pos, když Mode_1 = ParameterTi_1 
Ti_2 Float Délka pulsu Ti2(s), generovaného vstupem neg, když Mode_2 = ParameterTi_2 
pos Bool Trigrovací vstup – s náběžnou hranou (0 → 1) generuje puls na výstupech z_1 a not_z1 
neg Bool Trigrovací vstup – se sestupnou hranou (1 → 0) generuje puls na výstupech z_3 a not_z3 

 

Název Typ Popis 

z_1 Bool Kladný puls délky Ti1 při náběžné hraně na vstupu pos 
not_z1 Bool Záporný puls délky Ti1 při náběžné hraně na vstupu pos 
z_3 Bool Kladný puls délky Ti2 při sestupné hraně na vstupu neg 
not_z3 Bool Záporný puls délky Ti2 při sestupné hraně na vstupu neg 
 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Mode_1 

Způsob 
zadání času 

Ti1 
Enum 

Zdrojem zadání času délky pulsu na 
výstupu z_1 je parametr Ti_1 
nebo vstup Ti_1 

r/w  0  

  Parametr 
Ti_1 

Délka pulsu na výstupu z_1 je 
určena parametrem Ti_1 

  0  

  Vstup Ti_1 
Délka pulsu na výstupu z_1 je 
určena vstupem Ti_1   1  

Mode_2 

Způsob 
zadání času 

Ti2 
Enum 

Zdrojem zadání času délky pulsu na 
výstupu z_3 je parametr Ti_2 
nebo vstup Ti_2 

r/w  0  

  Parametr 
Ti_2 

Délka pulsu na výstupu z_3 je 
určena parametrem Ti_2 

  0  

  Vstup Ti_2 
Délka pulsu na výstupu z_3 je 
určena vstupem Ti_2 

  1  

Ti_1 
Délka pulsu 

Ti1 
Float 

Délka pulsu u z_1, je.li 
Mode_1 = Parametr Ti_1 r/w ≥ 0,1 0,0  

Ti_2 
Délka pulsu 

Ti2 
Float 

Délka pulsu u z_3, je.li 
Mode_2 = Parametr Ti_2 

r/w ≥ 0,1 0,0  
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III-4.9 STEP (Kroková funkce pro generování sekvencí – č. 68) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkce realizuje krokovou sekvenci. Funkce začíná stavem 
Reset na kroku 1 a zůstává v tomto stavu, dokud příslušný vstup 
d_1 nebo vstup skip nepřejdou z 0 do 1. Poté dojde 
k přechodu na krok 2. Postup přechodu na další kroky je 
identický. Číslo kroku je přeneseno na výstup Step. 
Příklad: 
K přepnutí z kroku 3 (Step = 3) na krok 4 (Step = 4) dojde 
při splnění podmínky přechodu na vstupu d_3 (d_3 = 1). Stav 
vstupu d_4 se zjišťuje teprve v následujícím vzorkovacím 
intervalu. Tím se vylučuje okamžitý přechod o několik kroků. 
Dokud d_4 zůstává na 0, trvá krok 3 (Step = 3). Rovněž kladná změna na vstupu skip způsobí přechod na 
následující krok, a to bez ohledu na stav vstupů d_1...d_10. 
Pokud je současně aktivováno několik vstupů d_1 – d_10, dojde k přechodu na další krok, pouze je-li aktivován 
pro tento krok příslušný vstup. V každém vzorkovacím intervalu může dojít k přechodu pouze o jeden krok. 
 

Sekvence o více než deseti krocích lze realizovat zapojením funkčních bloků do kaskády: 
 
Na obrázku jsou dva funkční bloky STEP zapojeny do 
kaskády. Číslo kroku 1...n je na výstupu Step druhého 
bloku. Pro resetování celé kaskády se použije binární 
vstup reset prvního bloku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Casc Float Slouží k propojení bloků do kaskády. U samostatného bloku nebo prvního bloku v kaskádě se nesmí 
zapojit. Stav Reset u prvního bloku přepíná celou kaskádu na krok 1. 

d1..d10 Bool Vstupy pro přepínání na následující krok 

reset Bool 

Je-li reset = 1, přechází výstup Step do počátečního stavu na 1. krok (platí pouze u 
samostatného bloku nebo prvního bloku v kaskádě). U následných bloků v kaskádě je výstup 
Step nastaven na hodnotu vstupu Casc. 
reset má nejvyšší prioritu ze všech binárních vstupů. 

stop Bool 
Je-li Stop = 1, je funkce blokována. Výstupy Step a active jsou zablokovány v okamžitém 
stavu (není-li reset = 1) 

skip Bool Tento vstup reaguje pouze na náběžnou hranu, tj. na změnu z 0 na 1. Pak dojde k přepnutí na 
následující krok bez ohledu na stav příslušného vstupu d. 

 

Název Typ Popis 

Step Float 
Výstup má hodnotu čísla současného kroku funkce STEP. Při zapojení do kaskády se hodnota 
zvyšuje o hodnotu na vstupu Casc. 

activ Bool = 1 → Funkce probíhá nebo je ve stavu Reset 
= 0 → Funkce dokončila činnost. 

Funkční blok nemá žádné parametry ! 
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III-4.10 DELAY_D (časovač – č. 69) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkce přenáší změnu stavu na vstupu d_1 na výstup z_1 s prodlevou. Prodlevu lze nastavit odlišně pro náběžnou 
a sestupnou hranu vstupního signálu. 
Při změně vstupu d_1 z 0 na 1 je výstup z_1 přepnut na 1 s prodlevou T1, při změně vstupu d_1 z 1 na 0 je 
výstup z_1 přepnut na 0 s prodlevou T2. 
Prodlevy T1 a T2 se nastavují parametry T1 a T2 nebo vstupy T_1 a T_2 a to podle nastavení parametru Mode. 
Trvání výstupního pulsu je závislé na časové skupině, do které je funkce zařazena, je to celočíselný násobek funkci 
přiřazeného intervalu vzorkování. 
 

Příklad: 
T1 = 0,7 s při intervalu vzorkování 100 ms je prodleva náběžné hrany 0,7 s 
  při intervalu vzorkování 200 ms je prodleva náběžné hrany 0,8 s 
  při intervalu vzorkování 400 ms je prodleva náběžné hrany 1,2 s 
  při intervalu vzorkování 800 ms je prodleva náběžné hrany 1,6 s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

T_1 Float Prodleva T1 (s) náběžné hrany signálu d_1 (pokud Mode = Inputs T_1/T_2) 
T_2 Float Prodleva T2 (s) sestupné hrany signálu d_1 (pokud Mode = Inputs T_1/T_2) 
d_1 Bool Signál přenesen s prodlevou na výstup z_1 a invertován na not_z1 

 

Název Typ Popis 

z_1 Bool Výstupní signál s prodlevou. 
not_z1 Bool Invertovaný výstupní signál s prodlevou 
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Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Mode 
Způsob zadání 

prodlev Enum Způsob zadání prodlev - parametry 
nebo vstupy r/w  0  

  Parameter 
T1/T2 

Prodlevy zadány parametry 
T_1 a T_2   0  

  Inputs 
T1/T2 

Prodlevy zadány vstupy  
T_1 a T_2   1  

T_1 Prodleva T1 Float 
Prodleva T1 (s), pokud Mode = 
Parameter T1/T2 

r/w ≥ 0,0 0,0  

T_2 Prodleva T2 Float 
Prodleva T2 (s), pokud Mode = 
Parameter T1/T2 

r/w ≥ 0,0 0,0  
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III-5 Převodníky signálu 
 
III-5.1 AOCTET (převodník typu dat – č. 02) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkční blok AOCTET převádí analogovou hodnotu (X_1) do čtyř jednotlivých bytů (Ooct1-4) daného datového 
typu. 
Funkční blok pracuje obousměrně (analog >byte / byte >analog), směr přenosu a datový typ se volí parametrem. 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1 Float Vstup analogové hodnoty 

Ioct1...4 Float Vstup analogové hodnoty ve formě čtyř bytů 
 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výstup analogové hodnoty 

Ooct1…4 Float Výstup analogové hodnoty ve formě čtyř bytů 
 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Ioct0 
Vstupní 
formát Enum Typ dat konverze analog → byte r/w  0  

  Uint8 8-bitové celočíselné, bez znaménka   0  
  Int8 8-bitové celočíselné, se znaménkem   1  
  Uint16 16-bitové celočíselné, bez znaménka   2  
  Int16 16-bitové celočíselné, se znaménkem   3  
  Uint32 32-bitové celočíselné, bez znaménka   4  
  Int32 32-bitové celočíselné, se znaménkem   5  
  Float S plovoucí řádovou čárkou   6  
 
Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Ooct0 
Výstupní 
formát Enum Typ dat konverze byte → analog r/w  0  

  Uint8 8-bitové celočíselné, bez znaménka   0  
  Int8 8-bitové celočíselné, se znaménkem   1  
  Uint16 16-bitové celočíselné, bez znaménka   2  
  Int16 16-bitové celočíselné, se znaménkem   3  
  Uint32 32-bitové celočíselné, bez znaménka   4  
  Int32 32-bitové celočíselné, se znaménkem   5  
  Float S plovoucí řádovou čárkou   6  
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III-5.2 ABIN (převod analogový ↔ binární signál – č. 71) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analogová vstupní proměnná x_1 je převedena na binární číslo, BCD číslo nebo "1 z 8". 
Proměnná x_1 je vždy zaokrouhlována (dolů pro hodnoty < 0,5 a nahoru pro hodnoty ≥ 0,5). 
Současně mohou být binární vstupy d_1...d_8 (brané jako binární nebo BCD číslo) převedeny na analogový 
výstup. 
Druh převodu se určuje parametrem Select. 
 

Konverze signál analogový ↔ binární (Select = ana<->bin) 
Analogová hodnota na binární číslo: 
Analogová vstupní proměnná x_1 je převedena na binární proměnnou, prezentovanou na výstupech z_1...z_8 
(z_1 = 20...z_8=27). Rozsah je 0...255. 
Konverze při vstupu mimo rozsah: 
 

Vstup z_1 z_2 z_3 z_4 z_5 z_6 z_7 z_8 

x_1≤0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x_1≥ 255 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

Binární číslo na analogovou hodnotu: 
Binární číslo na vstupech d_1...d_8 (d_1 = 20...d_8=27) je převedeno na analogovou hodnotu na výstupu y_1. 
Rozsah je 0...255. 
 
Konverze BCD (Select = ana<->BCD) 
Analogová hodnota na BCD číslo: 
Analogová vstupní proměnná x_1 (rozsah 0...99) je převedena na BCD číslo na výstupech z_8...z_5 a 
z_4...z_1. 
Příklad: Pro x_1 = 83 je přiřazení výstupům: 
 

Vstup z_8 z_7 z_6 z_5 z_4 z_3 z_2 z_1 

x_1=83 1 0 0 0 0 0 1 1 
BCD 8 3 

 
Pro vstup mimo rozsah je přiřazení výstupům následující: 
 

Vstup z_8 z_7 z_6 z_5 z_4 z_3 z_2 z_1 

x_1≤0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

x_1≥99 
1 0 0 1 1 0 0 1 

9 9 
 

BCD číslo na analogovou hodnotu: 
BCD hodnota vstupů d_1...d_4 a d_5...d_8 je převedena na analogovou hodnotu s plovoucí řádovou čárkou 
na výstup y_1. 
Pokud je BCD číslice na vstupech d_1...d_4 nebo d_5...d_8 vyšší než 9, je výstup příslušného řádu analogové 
hodnoty omezen na 9: 
 

Výstup d_8 d_7 d_6 d_5 d_4 d_3 d_2 d_1 

 0 0 0 0 0 0 0 0 
y_1= 0 0 

 1 1 1 1 1 1 1 1 
y_1= 9 9 
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Konverze na "1 z 8" (Select = ana<->1/8) 
Analogová hodnota na "1 z 8": 
Analogová hodnota na vstupu x_1 (v rozsahu 0...8) aktivuje žádný nebo jeden z výstupů z_1...z_8. 
Příklad konverze hodnoty x_1=5: 
 

Vstup z_1 z_2 z_3 z_4 z_5 z_6 z_7 z_8 

x_1=5 0 0 0 0 1 0 0 0 
 
Konverze při vstupu mimo rozsah: 
 

Vstup z_1 z_2 z_3 z_4 z_5 z_6 z_7 z_8 

x_1≤0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x_1≥8 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
"1 z 8" na analogovou hodnotu: 
Jeden z aktivovaných vstupů d_1...d_8 generuje analogový výstup y_1 odpovídající hodnoty. 
Příklad konverze pro y_1 =5: 
 

Výstup z_1 z_2 z_3 z_4 z_5 z_6 z_7 z_8 

y_1=5 0 0 0 0 1 0 0 0 
 

Pokud je aktivováno více než jeden vstup, je výstupu přiřazena 0. 
 

Vstupy a výstupy 
 

Název Typ Popis 

x_1 Float Analogový vstup hodnoty binární, BCD nebo "1 z 8". 
d_1..d_8 Bool Binární vstupy hodnoty binární, BCD nebo "1 z 8". 

 

Název Typ Popis 

y_1 Float Konvertovaná analogová hodnota. 
z_1..z_8 Bool Konvertovaný výstup hodnoty binární, BCD nebo "1 z 8". 
 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Select 
Volba 

konverze Enum Typ konverze  r/w  0  

  
Analog 

↔ 
Binary 

Rozsah je 0...255. Analogová vstupní 
proměnná x_1 je převedena na 
binární proměnnou, prezentovanou na 
výstupech z_1...z_8 (z_1 = 
20...z_8=27). Binární číslo na vstupech 
d_1...d_8 (z_1 = 20...z_8=27) je 
převedeno na analogovou hodnotu na 
výstupu y_1. 

  0  

  
Analog 

 ↔  
BCD 

Rozsah 0...99. Analogová vstupní 
proměnná x_1 je převedena na BCD 
číslo na výstupech z_8...z_5 a 
z_4...z_1. BCD hodnota vstupů 
d_1...d_4 a d_5...d_8 je 
převedena na analogovou hodnotu 
s plovoucí řádovou čárkou na výstup 
y_1. 

  1  

  
Analog 

 ↔  
1 z 8 

Rozsah 0...8. Analogová hodnota na 
vstupu x_1 aktivuje žádný nebo 
jeden z výstupů z_1...z_8. Jeden 
z aktivovaných vstupů d_1...d_8 
generuje analogový výstup y_1 
odpovídající hodnoty. 

  2  
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III-5.3 TRUNC (celočíselná část – č. 72) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkce převádí celočíselnou část vstupu x_1 na výstup y_1 (bez zaokrouhlení). 
Příklady: x_1 = 1,7 → y_1 = 1,0 
  x_1 = -1,7 → y_1 = -1,0 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

x_1 Float Vstupní proměnná. 
 

Název Typ Popis 

y_1 Float Celočíselná část vstupu x_1 
Funkce nemá parametry. 

 
 
 
III-5.4 PULS (konverze analogového signálu na pulsy – č. 73) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vstupní analogová hodnota x_1 je převedena na počet pulsů za hodinu. Rozsah vstupní hodnoty se zadá parametry 
x_0 a x_100, Puls_h je max. počet pulsů pro x_1 ≥ x_100. 
Při x_1 ≤ x_0 není na výstupu žádný puls. 
Průběh mezi x_0 a x_100 je lineární. Pro každou hodnotu x_1 je z tohoto průběhu stanoven příslušný počet 
pulsů/hod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délka pulsů odpovídá vzorkovacímu intervalu (100, 200, 400, nebo 800 ms) 
funkčního bloku. Prodleva mezi pulsy není vždy stejná a závisí na nastaveném 
vzorkovacím intervalu. Nastavený vzorkovací interval určuje i maximální 
možný počet pulsů/hod. Pokud je parametrem Puls_h zadán vyšší počet 
pulsů než dovoluje časová skupina, je hodnota omezena na možné maximum. 

n = Počet pulsů za hod. 
x_0 = Parametr 
x_100 = Parametr 
x_1 = Analogový vstup 

x_0 = 0% pulsů 
x1_00 = 100% pulsů 
Puls_h = Maximum pulsů/hod. 

Max. počet pulsů: 
100 ms = 18 000 /hod. 
200 ms =  9 000 / hod. 
400 ms =  4 500 / hod. 
800 ms =  2 250 / hod. 

0100
01

/
xx

xx
hPulsn

−
−⋅=
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Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

x_1 Float Vstupní proměnná. 
 

Název Typ Popis 

z_1 Bool Výstup pulsů 
 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

x_0 
Počátek 
rozsahu Float Počátek rozsahu (%) r/w  0  

x_100 
Konec 

rozsahu Float Konec rozsahu (%)  ≥ 0,001 1  

Puls_h 
Počet 

pulsů/hod Float Max. počet pulsů/hod. pro x_1 ≥ 
x_100  0,0...18000,0 0,0  

 
Rovnice pro výpočet okamžitého počtu pulsů n za hod.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příklad: x1 = 3...100% tj. 0...3600/hod. 
 x0 = 3 
 x100 = 100 
 Puls/h = 3600 
 Cyklus vzorkování: ≤ 400ms 
 
 
 
 
 
 
 
 

0x100x
0x1x

h/Pulsn
−

−⋅=
n = Okamžitý počet pulsů za hod. 
x_0 = Parametr. Při vstupu x_1 ≤ x_0 nejsou generovány žádné pulsy 
x_100 = Parametr. Pokud x_1 ≤ x_100, je n = konstantní = Puls/h 
Puls_h = Parametr. Počet pulsů/hod. při x_1 v rozmezí x_1 a x_100 
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III-5.5 COUNT (dopředný / zpětný čítač- č. 74) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkce COUNT je čítač, který počítá události na vstupech up a down. 
 
reset preset Režim 

0 0 Běh (přednastaveno): Blok počítá. 
0 1 Preset: Výstup Count je nastaven na hodnotu Preset 
1 0 Reset: Výstup Count je nastaven na hodnotu Min 
1 1 Reset: Výstup Count je nastaven na hodnotu Min 

 
Diagram funkce pro Max = 9, Min = 0 a Preset = 7: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nezapojené vstupy up a down jsou nastaveny na 1. Pokud dojde k změně z 0 na 1 u obou vstupů současně, 
je počítání blokováno. 
Pokud jsou parametry Min anebo Max změněny během činnosti funkčního bloku, může být čítač mimo tento svůj 
nový rozsah. Aby se tomu zabránilo, je nutné uvést čítač do definovaného stavu pomocí signálů reset nebo 
preset. 
 
Dopředný čítač 
Při každé náběžné hraně (0 → 1) na vstupu up je výstup Count zvětšen o 1, dokud není dosaženo hodnoty Max. 
Při jejím dosažení je výstup carry převeden do stavu 0 po dobu trvání pulsu. Příští vstupní puls vrací hodnotu 
Count na hodnotu Min a počítání pokračuje dále. 
 
Zpětný čítač 
Při každé náběžné hraně (0 → 1) na vstupu down je výstup Count snížen o 1, dokud není dosaženo hodnoty Min. 
Při jejím dosažení je výstup borrow převeden do stavu 0 po dobu trvání pulsu. Příští vstupní puls vrací hodnotu 
Count na hodnotu Max a počítání pokračuje dále. 
 
Funkce reset 
1 na vstupu reset vrací čítač na hodnotu Min. 
reset má prioritu před všemi ostatními signály. 
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Funkce preset 
1 na vstupu preset nastavuje čítač na hodnotu Preset. preset má prioritu před signály up a down. 
Způsob zadání hodnoty preset se určuje parametrem Mode: 
w Při Mode = Parametr y0 se hodnota preset určuje parametrem Y_0. 
w Při Mode = Input Preset se hodnota preset určuje analogovým vstupem Preset. 
Pokud je hodnota preset větší než Max, je výstup Count nastaven na hodnotu Max. Pokud je hodnota 
preset menší než Min, je výstup Count nastaven na hodnotu Min. Pokud není hodnota preset celočíselná, 
zaokrouhluje se. 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Preset Float Analogový vstup pro externí hodnotu preset 
up Bool Vstup dopředného čítání 
down Bool Vstup zpětného čítání 
preset Bool Aktivace přednastavení → výstup Count na hodnotu Preset 
reset Bool Aktivace nulování → výstup Count na hodnotu Min 

 

Název Typ Popis 

Count Float Výstup čítače 
carry Bool Přeplnění při dopředném čítání 
borrow Bool Přeplnění při zpětném čítání 
 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Mode 

Zdroj 
hodnoty 
preset 

Enum 
Hodnota preset může být zadána vstupem 
Preset nebo parametrem Y_0. r/w  0  

  Parameter 
y0 

Preset je zadán parametrem Y_0   0  

  Input 
Preset 

Preset je určen signálem na vstupu 
Preset.   1  

Y_0 
Hodnota 
preset Float Zadání hodnoty preset   0,0  

Min 
Dolní 
mez Float Dolní mez čítače   MAX  

Max 
Horní 
mez Float Horní mez čítače   0,0  
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III-5.6 MEAN (střední hodnota – č. 75) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkce vypočítává aritmetickou střední hodnotu z daného počtu (ValNo) posledních vzorků vstupu x_1. Interval 
mezi jednotlivými vzorky je nastavitelný pomocí Sample a Unit. Unit určuje jednotku času ( sec = vteřiny, 
min = minuty, h = hodiny) a Sample počet vzorků za jednotku času. 
 
 

 Upozornění! 
 Pokud je zapojen vstup sample, jsou hodnoty parametrů Sample a Unit neplatné 
 a vzorkování se řídí pulsy na vstupu sample. 
 
 

 
Příklad 1: Střední hodnota z poslední minuty s jedním vzorkem za sekundu. 
Sample = 1, Unit = sec → jeden vzorek za vteřinu. 
ValNo = 60 → střední hodnota je počítána z posledních 60 vzorků (1 minuta). 
 
Příklad 2: Střední hodnota z posledního dne s jedním vzorkem za hodinu. 
Sample = 1, Unit = h → jeden vzorek za hodinu. 
ValNo = 24 → střední hodnota je počítána z posledních 24 vzorků (1 den). 
 
Příklad 3: Střední hodnota z posledního dne s jedním vzorkem za 15 minut. 
Sample = 15, Unit = min → 15 vzorků za minutu. 
ValNo = 96 → střední hodnota je počítána z posledních 96 vzorků (1 den). 
 
 

 Upozornění! 
 Pokud je zapojen vstup sample, vzorkuje se s náběžnou hranou tohoto vstupu. 
 Parametry nastavený interval pak neplatí. 
 

 
Při disabl = 1 se vzorkování přeruší, při reset = 1 je střední hodnota vymazána. 
 
Výpočet střední hodnoty : 
 
Příklad: ValNo = 5 

11 24 58 72 12 

 4,35
5

1272582411 =++++=Mean  

reset 

Po dobu trvání signálu reset je na výstupu Mean 0 a v paměti uložené vzorky jsou vymazány. 
 
Příklady: ValNo = 5, výstup Mean ve stavu reset 

x x x x x 
 Žádná platná hodnota k disposici. Na výstupu Mean je 0. 
 
 ValNo = 5, první vzorek po resetu 

55 x x x x 
 Pouze jedna platná hodnota k disposici. Na výstupu Mean je 55. 
 
 ValNo = 5, druhý vzorek po resetu 

44 55 x x x 
 Dvě platné hodnoty k disposici. Na výstupu Mean je 49,5. 

n

nvzorekvzorekvzorekvzorek
Mean

_3_2_1_ +++=

iii   

iii   
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Po obsazení všech paměťových buněk (pro ValNo = 5) dojde s každým dalším vzorkem k přičtení hodnoty nového 
vzorku a odečtení nejstarší hodnoty, výsledek je vydělen počtem vzorků ValNo = 5. Hodnoty vzorků se v 
paměťových buňkách posunou. 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

x_1 Float Analogový vstup, z jehož vzorků je tvořena střední hodnota 
disabl Bool Signál přerušuje vzorkování 
reset Bool Signál maže paměť a nuluje střední hodnotu 
sample Bool Náběžná hrana (0 → 1) spouští sejmutí jednoho vzorku 

 

Název Typ Popis 

Mean Float Výstup střední hodnoty 
ready Bool Označuje ukončení celého cyklu vzorkování 
 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

ValNo 
Počet 
vzorků Int Počet vzorků r/w 1...100 100  

Unit 
Jednotka 

času Enum Jednotka času pro Sample   0  

  Second Vteřiny   0  
  Minute Minuty   1  
  Hour Hodiny   2  
Sample Interval Float Vzorkovací interval r/w ≥ 0,1 1,0  
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III-6 Časové funkce 
 
III-6.1 LEAD (derivace – č. 50) 
   
 
 
 
 
 
 
 

Funkce vytváří derivaci podle vzorce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (derivační konstanta) Komplexní přenosová funkce:  
 
 

Vstupy a výstupy 
 

Název Typ Popis 

X_1 Float Vstupní proměnná pro derivaci. 

reset Bool 
= 1 → Nastavuje výstup y_1 na Y0 a derivační koeficient na 0 
= 0 → Startuje derivaci. 

 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výstup derivace. 
 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

A 
Faktor pro 
x_1 Float Zesílení r/w  1.0  

Y0 
Ofset pro 
y_1 Float Výstupní ofset r/w  0.0  

T Doba útlumu Float Časová konstanta (s) r/w 0,0...199 999,0 1.0  

Mode 
Režim 

derivace Enum Funkční režim derivace r/w  0  

  
Both 

directions 
X1 

Oba směry   0  

  
Pos. 

changes 
X1 

Pouze kladné změny   dx/dt > 0   1  

  
Neg. 

changes 
X1 

Pouze záporné změny   dx/dt < 0   2  

 

tS vzorkovací interval x1(t) okamžitá hodnota x1 
 (časová skupina) x1(t-tS) předchozí hodnota x1 
T časová konstanta y1(t) okamžitá hodnota y1 
a zesílení y1(t- tS) předchozí hodnota y1 
y0 výstupní ofset 

{ }[ ] 0)(1)(1)(1)(1 yttxtxatty
tT

T
ty SS

S

+−−⋅+−⋅
+
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=
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Odezva na skokovou změnu: 

 
Po skokové změně na vstupu x1 
o ∆x = xt – x(t-ts) přejde výstup  
na max. hodnotu ymax 
 
a klesá na nulu podle funkce 
 
kde a je počet cyklů výpočtu po  
skokové změně. 
Počet cyklů výpočtu, potřebných pro pokles 
výstupu na y(n*Ts) je 
 
 
 
 
Plocha A pod klesající funkcí je 
 
 
 
 
 
Odezva na náběh (rampu): 
 
Po startu náběhu vzrůstá výstup na maximum ymax. 

 
podle vztahu 

 
kde m = dx/dt je gradient náběhu vstupního signálu. 
Rel. chyba F po a výpočetních cyklech Ts vztažena 
na konečnou hodnotu je  
 
 
a počet výpočetních cyklů, potřebných aby se výstup  
y(n.ts) přiblížil k y=ymax s chybou F je 
 
 
 
 
 
 

0max yxaCy +∆⋅⋅=

)1(
max0).( −⋅=+∆⋅= n
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1
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III-6.2 INTEGRATE (integrátor – č. 51) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkce vytváří integraci podle vzorce 
 
 
 
 
 
 
Komplexní přenosová funkce: 
 
Nepoužité řídící vstupy jsou nahrazeny log. 0; reset = 1 má prioritu před preset a stop, 
preset = 1 má prioritu před stop. 

 

Výstup integrátoru Y_1 je omezen přednastavenými mezemi (Min, Max): Min ≤ y1 ≤ Max. 
Při překročení těchto mezí se integrátor zastaví a příslušné binární výstupy min a max přejdou do stavu 1. 
Hlídání překročení mezí používá pevnou hysterezi 1% (vztaženo k rozsahu Max – Min). 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1 Float Vstupní proměnná pro integraci. 
Preset Float Analogový vstup pro externí hodnotu preset 
stop Bool = 1 → Po dobu trvání signálu se integrátor zastaví. Výstup Y_1 se nemění. 

reset Bool = 1 → Výstup přechází na hodnotu dolní meze (Min). Po zrušení signálu integrace začíná od této 
hodnoty. reset má prioritu před preset a stop. 

preset Bool 
= 1 → Výstup přechází na hodnotu zadanou parametrem Y0 (Mode = 0), nebo na hodnotu vstupu 
Preset (Mode = 1). Po zrušení signálu integrace začíná od této hodnoty. 

 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výstup integrace. 
max Bool = 1 → když výstup překročí horní mez 
min Bool = 1 → když výstup překročí dolní mez 
 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Mode 
Zdroj pro 

preset Enum Způsob zadání hodnoty preset: r/w  0  

  Parameter 
Y0 

Parametrem Y0   0  

  Input 
Preset 

vstupem Preset   1  

T 
Integrační 

doba Float Časová konstanta (s) r/w ≥ 0,1 60,0  

X0 Posuv Float Vstupní ofset r/w  0,0  

Y0 
Hodnota 
preset Float Hodnota preset r/w  0,0  

Max Max Float Horní mez r/w  1,0  
Min Min Float Dolní mez r/w  0,0  

tS vzorkovací interval x0 vstupní ofset 
T integrační konstanta x1(t) okamžitá hodnota x1 
n počet výpočetních cyklů y1(t) y1 po t=a*ts 
  y1(t- tS) předchozí hodnota y1 
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Funkce náběhu (rampa): 
Při konstantním vstupu x1+x0 platí: 
 
kde t je čas potřebný integrátorem pro lineární změnu výstupu Y_1 na hodnotu x1+x0. 
 
 
Příklad: 
Jaká je hodnota výstupu y1 po t = 20s a při čas. 
konstantě 100s, je-li na vstupu trvale x1 = 10 V. 
Vzorkovací interval ts je 100 ms. 
 

 
 
 
 

Výstupem je gradient 2/20s tj. 0,1/1s. 
 
 
 
III-6.3 FILTER (filtr – č. 52) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vstupní proměnná X_1 je přenesena na výstup Y_1 a to v závislosti na stavu řídícího vstupu reset s prodlevou 
(reset = 0), nebo bez prodlevy (reset = 1). 
Prodlevou je e-funkce 1. řádu (filtr 1. řádu) s časovou konstantou T (s). 
Výstup při reset = 0 se stanoví podle vzorce: 
 
 
 
 
Komplexní přenosová funkce je: 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1 Float Vstupní proměnná. 

reset Bool = 1 → Vstupní signál je přenesen na výstup bez filtrace 
= 0 → Vstupní signál je přenesen na výstup s filtrem podle e-funkce 1. řádu 

 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výstup. 
 

Parametry 
 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

T Čas filtru Float Časová konstanta (s) r/w 0,0...199 999,0 1,0  
 

tS vzorkovací interval 
T časová konstanta 
x1(t) okamžitá hodnota x1 
y1(t) y1 po t=n*ts 
y1(t- tS) předchozí hodnota y1 
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III-6.4 DELAY (zpoždění – č. 54) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkční blok provádí výpočet: 
 
 
 
Vstup X_1 je přenesen na výstup Y_1 se zpožděním Td. Přesnost zpoždění závisí na vzorkovacím intervalu časové 
skupiny, do níž byla funkce zařazena. Posuvný registr má max. délku 255, závisí na parametru Td a zařazení funkce 
do časové skupiny. Skutečná délka je Td/ts (zaokrouhleno na nejbližší vyšší přirozené číslo). 
Příklad: 
 Td = 0,7 s při intervalu vzorkování 100 ms je zpoždění Td = 0,7 s 
  při intervalu vzorkování 200 ms je zpoždění Td =0,8 s 
  při intervalu vzorkování 400 ms je zpoždění Td =0,8 s 
  při intervalu vzorkování 800 ms je zpoždění Td =0,8 s 
Rovněž maximální možné zpoždění závisí na časové skupině: 
 Td max při intervalu vzorkování 100 ms je 25,5 s 
  při intervalu vzorkování 200 ms je 51,0 s 
  při intervalu vzorkování 400 ms je 102,0 s 
  při intervalu vzorkování 800 ms je 204,0 s 
Nepoužité řídící vstupy jsou nahrazeny log. 0. 
reset = 1 má prioritu před preset. 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1 Float Vstupní proměnná. 
Preset Float Analogový vstup hodnoty preset. 
reset Bool = 1 → Výstup je vynulován 
preset Bool = 1 → Posílá na výstup bez zpoždění analogovou hodnotu Preset 

 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výstup. 
 

Parametry 
 
 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Td Zpoždění Float Zpoždění (s) r/w 0,0...204,0 0,0  
 

)(1)(1 Tdtxty −=
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III-6.5 BAND_FILT (filtr s tolerančním pásmem – č. 55) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komplexní přenosová funkce pro x1-y1 <<= δ) je: 
 
 

Je-li rozdíl x1-y1 větší než toleranční pásmo, zadané parametrem Diff, nebo je-li řídící vstup reset = 1, 
je filtr vypnut a vstupní proměnná X_1 je přenesena na výstup Y_1 bez prodlevy.  
Pokud je x1-y1 menší než toleranční pásmo, zadané parametrem Diff a reset = 0, je vstupní proměnná X_1 
je přenesena na výstup Y_1 s prodlevou. Prodlevou je e-funkce 1. řádu (filtr 1. řádu) s časovou konstantou T(s): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1 Float Vstupní proměnná. 

reset Bool 
= 1 → Vstupní signál je přenesen na výstup bez filtru 
= 0 a x1-y1 > Diff → Vstupní signál je přenesen na výstup bez filtru 
= 0 a x1-y1 ≥ Diff → Vstupní signál je přenesen na výstup s filtrací 

 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výstup. 
 

Parametry 
 
 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

T Čas filtru Float Časová konstanta (s) r/w 0,0...199999,0 1,0  
Diff Pásmo Float Toleranční pásmo r/w > 0,0 1,0  

 

tS vzorkovací interval 
T časová konstanta )(1)(1)(1 tX
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III-6.6 TIMER (časový spínač – č. 67) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkci pracuje s daty hodin reálného času. Binární výstup z_1 je sepnut v absolutním čase TS a vypnut po době 
TE. Toto spínání se může uskutečnit jednou, nebo být prováděno cyklicky (závisí na nastavení parametrů). 
Analogový výstup Week-D udává svou hodnotou den v týdnu (neděle = 0, pondělí = 1 ......sobota = 6). 
TS_Mo = 0 a TS_D = 0 znamená aktuální den. 
Pokud čas, definovaný v TS_H a TS_Mi již uplynul, uskuteční se sepnutí následující den. 
Pokud TS_Mo = 0 a TS_D < aktuální den, uskuteční se sepnutí následující měsíc. 
Pokud TS_Mo ≤ aktuální měsíc a TS_D < aktuální den, uskuteční se sepnutí následující rok. 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

disabl Bool 
= 0 → Časový spínač je ve funkci 
= 1 → Časový spínač nefunkční, výstup z_1 = 0 

 

Název Typ Popis 

Week-D Float Udává aktuální den v týdnu (0...6 ≡ Ne.....So) 
z_1 Bool Logický spínaný výstup, ve stavu 1 od času TS po dobu TE 

 
Parametry 

 
 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

TS_Mo Měsíc Int 
Čas sepnutí – měsíc. 
TS_Mo = 0 znamená aktuální den. r/w 0...12 0  

TS_D Den Int 
Čas sepnutí – den. 
TS_D = 0 znamená aktuální den. r/w 0...31 0  

TS_H Hodina Int 
Čas sepnutí – hodina. 
Jestliže nastavená hodina již uplynula, 
dojde k sepnutí následující den. 

r/w 0...23 0  

TS_Mi Minuta Int 
Čas sepnutí – minuta. 
Jestliže nastavená minuta již uplynula, 
dojde k sepnutí v následující hodinu. 

r/w 0...59 0  

TE_D Den Int Doba trvání – dny. r/w 0...255 0  
TE_H Hodina Int Doba trvání – hodiny. r/w 0...23 0  
TE_Mi Minuta Int Doba trvání – minuty. r/w 0...59 0  

 

Konfigurace 
 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Func1 
Funkce 
spínače Enum Funkce může probíhat jednou nebo 

opakovaně r/w  0  

  Cyclic Funkce probíhá opakovaně.   0  
  Once Funkce probíhá jen jednou.   1  

Func2 Cyklus Enum 
Funkce může probíhat denně, jen od 
pondělí do pátku, od pondělí do 
soboty nebo jen jednou týdně 

r/w  0  

  Daily Funkce probíhá jednou denně.   0  

  Mo...Fr Funkce probíhá jednou denně ato od 
pondělí do pátku.   1  

  Mo...Sa Funkce probíhá jednou denně ato od 
pondělí do soboty.   2  

  Weekly Funkce probíhá jen jednou v týdnu.   3  
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III-6.7 TIMER2 (časový spínač – č. 70) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tato funkce používá údaje hodin reálného času. Náběžnou hranou na vstupu start je časový spínač nastartován, 
po uplynutí doby TS je výstup z_1 sepnut (log. 1) a pak opět vypnut (log. 0) po uplynutí doby TE. 
Příklad: 
TS_D = 2, TS_H = 1, TS_Mi = 30, TE_D = 0, TE_H = 2, TE_Mi = 2 
Po startu náběžnou hranou na vstupu start je výstup z_1 aktivován po 2 dnech, 1 hodině a 30-ti minutách 
a pak vypnut po 2 hodinách a 2 minutách. 
Cyklického opakování se dosáhne propojením výstupu end a vstupu start. 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

disabl Bool = 1 → Časový spínač nefunkční, výstup z_1 = 0 
reset Bool = 1 → Okamžitě ukončuje probíhající spínací funkci. 

start Bool 
S náběžnou hranou (přechod z 0 na 1) se časový spínač startuje. Po uplynutí doby TS se výstup 
z_1 přepíná do stavu 1 a po době TE se vrací zpět do stavu 0. 

 

Název Typ Popis 

Week-D Float Udává aktuální den v týdnu (0...6 ≡ Ne.....So) 
z_1 Bool Logický spínaný výstup, po uplynutí času TS ve stavu 1 po dobu TE 

end Bool 
= 1 → Konec cyklu spínače. Cyklické opakování se dosáhne propojením výstupu end na vstup 
start. 

 
Parametry 

 
 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

TS_D Den Int Prodleva sepnutí – dny r/w 0...255 0  
TS_H Hodina Int Prodleva sepnutí – hodiny r/w 0...23 0  
TS_Mi Minuta Int Prodleva sepnutí – minuty r/w 0...59 0  
TE_D Den Int Doba trvání – dny r/w 0...255 0  
TE_H Hodina Int Doba trvání – hodiny r/w 0...23 0  
TE_Mi Minuta Int Doba trvání – minuty r/w 0...59 0  
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III-7 Funkce výběru a paměti 
 

III-7.1 EXTREM (výběr extrémní hodnoty – č. 30) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signály na analogových vstupech x_1, x_2 a x_3 se seřadí podle svých okamžitých hodnot a přenesou na 
výstupy Max (nejvyšší hodnota), Mid (prostřední hodnota) a Min (nejnižší hodnota). 
Číslo vstupu nejvyšší hodnoty je na výstupu MaxNo. 
Číslo vstupu prostřední hodnoty je na výstupu MidNo. 
Číslo vstupu nejnižší hodnoty je na výstupu MinNo. 
 
 

 Upozornění! 
 U vstupů stejných hodnot je seřazení náhodné. 
 Vstupy nejsou zařazeny do výběru v těchto případech: 
 - nejsou-li zapojeny, 

 - je-li okamžitá hodnota nižší než -1,5⋅1037 nebo vyšší než 1,5⋅1037. 
 

 
Počet neplatných 

vstupů 
Max Mid Min MaxNo MidNo MinNo 

0 xmax xmid xmin číslo xmax číslo xmid číslo xmin 
1 xmax xmin číslo xmax číslo xmin 
2 platná hodnota číslo vstupu platné hodnoty 
3 1,5⋅1037 1,5⋅1037 1,5⋅1037 0 0 0 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

x_1 Float 1. vstup pro seřazení 
x_2 Float 2. vstup pro seřazení 
x_3 Float 3. vstup pro seřazení 

 

Název Typ Popis 

Max Float Nejvyšší okamžitá vstupní hodnota 
Mid Float Prostřední okamžitá vstupní hodnota 
Min Float Nejnižší okamžitá vstupní hodnota 
MaxNo Float Číslo vstupu nejvyšší hodnoty (1 = x_1, 2 = x_2, 3 = x_3) 
MidNo Float Číslo vstupu prostřední hodnoty (1 = x_1, 2 = x_2, 3 = x_3) 
MinNo Float Číslo vstupu nejnižší hodnoty (1 = x_1, 2 = x_2, 3 = x_3) 

 

iii   
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III-7.2 PEAK (paměť špičkových hodnot – č. 31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S každým vzorkovacím cyklem jsou špičkové hodnoty analogového vstupu x_1 uloženy do paměti a přeneseny 
na výstup, a to maximální hodnota na výstup Max a minimální hodnota na výstup Min. Binárním vstupem stop 
lze detekci špičkových hodnot zastavit. 
Signál reset nuluje paměť a po dobu trvání log. 1 na jeho vstupu jsou na výstupy Max a Min přenášeny 
okamžité hodnoty vstupu x_1. 
Nezapojené vstupy jsou interpretovány jako log. 0. 
Funkce nemá žádné parametry. 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

x_1 Float Vstup pro detekci špičkových hodnot 
stop Bool = 1 → Detekce špičkových hodnot je zastavena, na výstupech zůstávají poslední hodnoty 
reset Bool = 1 → Maže paměť, na obou výstupech okamžitá hodnota x_1 

 

Název Typ Popis 

Max Float Maximální hodnota vstupu x_1 
Min Float Minimální hodnota vstupu x_1 

 
 
III-7.3 HOLD (paměťový zesilovač – č. 32) 
 
 
 
 
 
 
 

Pokud je binární vstup hold = 1, je okamžitá hodnota vstupu x_1 uložena do paměti a přenesena na výstup Y_1. 
Při hold = 0 je vstup x_1 přenášen na výstup Y_1 průběžně. 
Funkce nemá žádné parametry. 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

x_1 Float Analogová hodnota k uchování v paměti 
hold Bool = 1 → Aktivační signál paměti 

 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výstup 
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III-7.4 SEL_C (výběr konstant – č. 33 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podle stavu vstupu d_1 jsou na výstupy přivedeny čtyři konstanty skupiny I nebo II. 
 

Vstupy a výstupy 
 

Název Typ Popis 

d_1 Bool Volba skupin konstant (0 = skupina 1; 1 = skupina 2) 
 

Název Typ Popis 

  d1 = 0 ≡ skupina I d1 = 1 ≡ skupina II 
Y_1 Float C1.1 C2.1 

Y_2 Float C1.2 C2.2 

Y_3 Float C1.3 C2.3 

Y_4 Float C1.4 C2.4 

 
Parametry 

 
 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

C1.1 Konstanta Float 1. konstanta skupiny 1, na výstupu Y_1 při d_1 = 0 r/w  0.0  
C1.2 Konstanta Float 2. konstanta skupiny 1, na výstupu Y_2 při d_1 = 0 r/w  0.0  
C1.3 Konstanta Float 3. konstanta skupiny 1, na výstupu Y_3 při d_1 = 0 r/w  0.0  
C1.4 Konstanta Float 4. konstanta skupiny 1, na výstupu Y_4 při d_1 = 0 r/w  0:  
C2.1 Konstanta Float 1. konstanta skupiny 2, na výstupu Y_1 při d_1 = 1 r/w  1.0  
C2.2 Konstanta Float 2. konstanta skupiny 2, na výstupu Y_2 při d_1 = 1 r/w  1.0  
C2.3 Konstanta Float 3. konstanta skupiny 2, na výstupu Y_3 při d_1 = 1 r/w  1.0  
C2.4 Konstanta Float 4. konstanta skupiny 2, na výstupu Y_4 při d_1 = 1 r/w  1.0  
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III-7.5 SEL_D (výběr binární proměnné – č. 06) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podle analogového signálu Select nebo podle stavu binárních vstupů Bit_1 a Bit_2 je na výstup z_1 
přiveden jeden ze čtyř binárních vstupů d_1 až d_4. Blok lze zapojit do kaskády, vstup Select se propojí 
s výstupem Casc dalšího bloku a tak se získá funkce výběru z osmi vstupů. 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Select Float Analogový signál výběru, podle jeho hodnoty je na výstup z_1 přiveden příslušný vstup. 
d1 Bool Binární vstup, vyveden na výstup z_1 při select = 1 nebo Bit_2 = 0 a Bit_1 = 0 
d2 Bool Binární vstup, vyveden na výstup z_1 při select = 2 nebo Bit_2 = 0 a Bit_1 = 1 
d3 Bool Binární vstup, vyveden na výstup z_1 při select = 3 nebo Bit_2 = 1 a Bit_1 = 0 
d4 Bool Binární vstup, vyveden na výstup z_1 při select = 4 nebo Bit_2 = 1 a Bit_1 = 1 
Bit_1 Bool První řídící vstup výběru (LSB), platí jen když není vstup select zapojen. 
Bit_2 Bool Druhý řídící vstup výběru (MSB), platí jen když není vstup select zapojen. 

 

Název Typ Popis 

Casc Float 
Výstup pro zapojení do kaskády = select – 3.0. Pro volbu z více než čtyř signálů lze blok zapojit 
do kaskády. Výstup Casc prvého SEL_D se spojí se vstupem  select dalšího bloku a z_1 
prvního bloku s d_1 druhého. (Volba v kaskádě se provádí vstupem select prvního bloku.) 

z_1 Float Výstup vybraného binárního vstupu 
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III-7.6 SEL_P (výběr parametru – č. 34) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podle stavu vstupů Bit_1 a Bit_2 je na výstup Y_1 přiveden jeden z parametrů C_1, C_2, C_3 nebo 
hodnota vstupu x_1. 
Nezapojené vstupy jsou interpretovány jako 0 nebo log. 0. 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

x_1 Float Vstup, který bude propojen na výstup Y_1, pokud Bit_2 = 1 a Bit_1 = 1. 
Bit_1 Bool První řídící vstup výběru (LSB). 
Bit_2 Bool Druhý řídící vstup výběru (MSB). 

 

Název Typ Popis 

Y_1 Float 

Výstup parametru C_1, pokud Bit_2 = 0 a Bit_1 = 0, 
parametru C_2, pokud Bit_2 = 0 a Bit_1 = 1, 
parametru C_3, pokud Bit_2 = 1 a Bit_1 = 0, 
a hodnoty vstupu x_1, pokud Bit_2 = 1 a Bit_1 = 1. 

 
Parametry 

 
 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

C_1 Konstanta Float 
1. konstanta skupiny 1, na výstupu Y_1 
při Bit_2 = 0 a Bit_1 = 0 

r/w  0.0  

C_2 Konstanta Float 
1. konstanta skupiny 1, na výstupu Y_1 
při Bit_2 = 0 a Bit_1 = 1 

r/w  0.0  

C_3 Konstanta Float 
1. konstanta skupiny 1, na výstupu Y_1 při 
Bit_2 = 1 a Bit_1 = 0 

r/w  0.0  
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III-7.7 SEL_OUT (výběr výstupu – č. 36)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podle stavu vstupů Bit_1 a Bit_2 je vstup X_1 přiveden na jeden z výstupů Y_1...Y_4. 
Nezapojené vstupy jsou interpretovány jako 0 nebo log. 0. Funkce nemá parametry. 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1 Float Vstup, který bude propojen na jeden z výstupů  Y_1...Y_4 podle stavu vstupů Bit_2 a Bit_1 
Bit_1 Bool První řídící vstup volby výstupu (LSB). 
Bit_2 Bool Druhý řídící vstup volby výstupu (MSB). 

 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výstup signálu X_1, pokud Bit_2 = 0 a Bit_1 = 0. 
Y_2 Float Výstup signálu X_1, pokud Bit_2 = 1 a Bit_1 = 0. 
Y_3 Float Výstup signálu X_1, pokud Bit_2 = 0 a Bit_1 = 1. 
Y_4 Float Výstup signálu X_1, pokud Bit_2 = 1 a Bit_1 = 1. 
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III.7.8 REZEPT (blok pro zadání receptů – č. 37) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkce má pět bloků parametrů (receptů), každou se čtyřmi paměťovými místy. Hodnoty lze do paměťových míst 
zapsat jako parametry nebo pomocí analogových vstupů X_1...X_4. Hodnoty jsou uloženy v paměti EEPROM se 
zálohovaným napájením. Vstupem SetNo se určuje, který blok parametrů je přenesen na výstupy Y_1...Y_4. 
V režimu STORE (store = 1) jsou hodnoty ze vstupů X_1...X_4 uloženy do bloku, určeného stavem SetNo. 
V režimu MANUAL (manual = 1) jsou vstupy X_1...X_4 přímo propojeny s výstupy Y_1...Y_4. 
 

Pokud je třeba víc než pět receptů, lze funkční bloky propojit do kaskády. 
 
 

 Upozornění! 
 Hodnoty použitých analogových vstupů jsou jako parametry ukládány do paměti při každé detekci 
 náběžné hrany vstupu store. Tento vstup je vhodné aktivovat jen při platné změně vstupní 
 hodnoty, příliš časté ukládání do paměti by mohlo způsobit vyčerpání zápisové kapacity paměti 
 EEPROM paměti. 
 

 
Příklad kaskádního zapojení pro 15 receptů: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U zapojení do kaskády jsou všechny recepty na výstupech Y_1...Y_4 posledního bloku. 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

x1...x4 Float 
V režimu STORE (store = 1) jsou hodnoty ze vstupů X_1...X_4 uloženy do bloku, určeného 
stavem vstupu SetNo. V režimu MANUAL (manual = 1) nebo je-li hodnota SetNo mimo 
rozsah 1...5, jsou vstupy X_1...X_4 přímo propojeny s výstupy Y_1...Y_4. 

SetNo Float 
Volba bloku v režimu STORE. Volba platí pouze pro SetNo v rozsahu 1...5. Mimo tento rozsah jsou 
vstupy X_1...X_4 jsou přímo přeneseny na výstupy Y_1...Y_4 a to bez ohledu na stav vstupu 
manual (důležité pro kaskádní zapojení). 

store Bool 

Vstup reaguje pouze na náběžnou hranu (0 → 1). Náběžnou hranou jsou okamžité hodnoty vstupů 
X_1...X_4 uloženy do paměti bloku, určeného hodnotou vstupu SetNo. Ukládání do paměti 
probíhá i při režimu MANUAL, při store = 0 nebo trvale 1 ukládání neprobíhá. Ukládání by mělo být 
prováděno jen v oprávněných případech, aby se chránila zápisová kapacita paměti EEPROM. 

manual Bool 
 = 0 → automatický režim - funkční blok aktivní 
 = 1 → ruční režim – vstupy X_1...X_4 jsou přímo přeneseny na výstupy 

 

iii   
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Název Typ Popis 

Y_1...Y_4 Float 
Výstupy bloku parametrů, určeného hodnotou vstupu SetNo 
Při manual = 1 přímý výstup vstupů X_1...X_4 

Casc Float Hodnota SetNo snížená o 5 (používá se u zapojení v kaskádě) 
 

Parametry 
 
 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 
Set1.1 

... 
Set1.4 

Parametry 
bloku 1 Float Parametry 1. bloku receptů r/w  0.0  

Set2.1 

... 
Set2.4 

Parametry 
bloku 2 Float Parametry 2. bloku receptů r/w  0.0  

Set3.1 

... 
Set3.4 

Parametry 
bloku 3 Float Parametry 3. bloku receptů r/w  0.0  

Set4.1 

... 
Set4.4 

Parametry 
bloku 4 Float Parametry 4. bloku receptů r/w  0.0  

Set5.1 

... 
Set5.4 

Parametry 
bloku 5 Float Parametry 5. bloku receptů r/w  0.0  
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III-7.9 2OF3 (střední hodnota s výběrem 2 ze 3 – č. 38) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkce 2OF3 vytváří aritmetickou střední hodnotu ze vstupů X_1, X_2 a X_3. Vyhodnocena je také diference 
mezi vstupy X_1, X_2 a X_3 a porovnána s parametrem Diff. Vstupy, jejichž hodnota přesahuje tento limit, 
nejsou pro výpočet střední hodnoty použity. Ignorovány jsou rovněž vstupy, u nichž je poruchový signál 
fail1...fail3 ve stavu log. 1, pokud jsou ve stavu log. 1 všechny tři poruchové signály, je na výstupu Y_1 
hodnota 999999. 
Signál err_1 =1 indikuje, že jeden ze vstupů je v poruše a není proto uvažován pro výpočet. Pokud nejsou alespoň 
dva vstupy použity pro výpočet, je err_2 nastaven na log. 1. Pokud je vstup off = 1 nebo err_2 = 1, pak je na 
výstup Y_1 přiveden vstup X_1. Pokud jsou všechny signály X1mult...X3mult = 0, pak je na výstupu Y_1 
hodnota 1. Vstupy faktorů X1mult...X3mult je možno použít pro stanovení váhy jednotlivých vstupů X_1, 
X_2 a X_3. 
Pro vyhodnocení více než tří vstupů lze funkci zapojit do kaskády. Při kaskádním zapojení je důležitý výstup Casc, 
který udává, kolik vstupů se podílí na stanovení střední hodnoty. 
Nezapojené vstupy faktorů X1mult...X3mult jsou nahrazeny faktorem 1. Pokud není jeden ze vstupů 
X_1...X_3 zapojen, musí zůstat jeho příslušný vstup faktoru rovněž nezapojen nebo zapojen na signál s hodnotou 0. 
V kaskádním zapojení se jeden ze vstupů X-mult následného bloku propojuje s výstupem Casc předchozího 
bloku. 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

x1 Float 1. vstup pro střední hodnotu 

x1mult Float 
Vstup faktoru pro X_1. Faktor určuje, z kolika hodnot je hodnota vstupu stanovena (informace je 
nutná pro kaskádní zapojení). Nezapojený vstup je interpretován jako faktor 1. 

x2 Float  2. vstup pro střední hodnotu 

x2mult Float 
Vstup faktoru pro X_2. Faktor určuje, z kolika hodnot je hodnota vstupu stanovena (informace je 
nutná pro kaskádní zapojení). Nezapojený vstup je interpretován jako faktor 1 

x3 Float 3. vstup pro střední hodnotu 

x3mult Float 
Vstup faktoru pro X_3. Faktor určuje, z kolika hodnot je hodnota vstupu stanovena (informace je 
nutná pro kaskádní zapojení). Nezapojený vstup je interpretován jako faktor 1. 

fail_1 Bool Porucha vstupu X_1. Při fail_1= 1 není vstup X_1 uvažován pro výpočet. 
fail_2 Bool Porucha vstupu X_2. Při fail_2 = 1 není vstup X_2 uvažován pro výpočet. 
fail_3 Bool Porucha vstupu X_3. Při fail_2 = 1 není vstup X_3 uvažován pro výpočet. 
off Bool Vypnutí funkce. Při off = 1 je X_1 přímo přenesen na výstup Y_1. 

 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Aritmetická střední hodnota nebo vstup X_1 (pokud off =1, nebo několik vstupů v poruše) 

Casc Float 
Faktor: Počet vstupů, podílejících se na výpočtu střední hodnoty. 
Casc = X1mult + X2mult + X3mult. 

err_1 Float 
Indikace poruchy. err_1 = 1 značí, že nejméně jeden ze vstupů X_1...X_3 nebyl zahrnut do 
výpočtu střední hodnoty. 

err_2 Float 
Indikace poruchy. err_2 = 1 značí, že střední hodnota nebyla vypočtena z důvodu poruchy několika 
vstupů (fail) nebo jejich vyřazení po porovnání (> Diff), nebo funkce byla vypnuta signálem 
off. 

 

Parametry 
 
 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Diff Diference Float Limit pro porovnání rozdílu mezi vstupy X_1...X_3. r/w  0.0  
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III-7.10 SEL_V (výběr proměnných s možností zapojení do kaskády – 4. 39) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podle analogové hodnoty vstupu Select nebo podle stavu vstupů Bit_1 a Bit_2 je na výstup y_1 přiveden 
jeden ze vstupů x_1...x_4. Pokud je vstup Select zapojen, řídí se výběr podle jeho hodnoty, pokud není 
zapojen, řídí se výběr podle signálů Bit_1 a Bit_2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nepoužité vstupy jsou interpretovány jako 0. Výstup Casc = vstup Select - 3. 
Funkci lze zapojit do kaskády (viz uvedený příklad). Podle stavu vstupu Select u prvního bloku je na výstup 
y_1 druhého bloku přiveden příslušný vstup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

x1 Float 1. vstup, převeden na výstup y_1, když Select < 1,5 
x2 Float 2. vstup, převeden na výstup y_1, když 1,5 ≤ Select < 2,5 
x3 Float  3. vstup, převeden na výstup y_1, když 2,5 ≤ Select < 3,5 
x4 Float 4. vstup, převeden na výstup y_1, když Select ≥ 3,5 

Select Float 
Podle hodnoty je příslušný vstup převeden na výstup y_1. Hodnota signálu je zaokrouhlena, od 0,5 
nahoru, do 0,5 dolů. 

Bit_1 Bool První řídící vstup volby výstupu (LSB). 
Bit_2 Bool Druhý řídící vstup volby výstupu (MSB). 

 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výstup x_1...x_4 podle hodnoty vstupu Select nebo stavu vstupů Bit_1 a Bit_2. 
Casc Float Výstup pro kaskádní zapojení. Casc = Select - 3 
 

SELV1 y_1 druhého bloku 
Select < 1,5 x_1 z prvního bloku 

1,5 ≤ Select < 2,5 x_2 z prvního bloku 

2,5 ≤ Select < 3,5 x_3 z prvního bloku 

3,5 ≤ Select < 4,5 x_4 z prvního bloku 

4,5 ≤ Select < 5,5 x_2 z druhého bloku 

5,5 ≤ Select < 6,5 x_3 z druhého bloku 

Select ≥ 6,5 x_4 z druhého bloku 
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III-8 Mezní hodnoty a jejich vyhodnocení 
 
III-8.1 ALLP (alarm a omezení signálu s pevnými mezemi – č. 40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omezení signálu: 
Parametr L_1 určuje dolní a parametr H_1 horní limit omezení 
signálu. Výstup Y_1 je omezen v rozmezí L_1 
a H_1 (L_1 ≤ Y_1 ≤ H_1). Je-li parametr H_1 nižší než L_1, 
platí omezení Y_1 ≤ H_1 (H_1 má vyšší prioritu a L_1 nemá 
význam). 
 
Hlídání mezních hodnot: 
Funkční blok má dvě dolní a dvě horní meze (L_1, L_2, H_1 a 
H_2). Parametr Select určuje, u které proměnné budou meze 
hlídány (x1, dx1/dt, x1-x0). Meze a spínací hystereze se zadávají 
jako parametry. Pokud dojde k překročení meze, jsou aktivovány 
příslušné výstupy (l_1, l_2, h_1, h_2). 
 
Hlídání rychlosti změny signálu (dX_1/dt): 
U vstupního signálu X_1 je hodnocena rychlost změny. Hodnota X_1(t-1) změřená o jeden vzorkovací interval dříve 
je odečtena od okamžité hodnoty X_1(t). Rozdíl je vydělen vzorkovacím intervalem Tr (např. 100 ms). 
 
Hlídání mezí s ofsetem (X_1-X_0): 
Signál X_1 lze posunout o parametr X_0. To je v důsledku stejné, jako by se mezní hodnoty (L_1, L_2, H_1, 
H_2) posunuly o hodnotu X_0 paralelně s osou x. 
 
 Ofset mezních hodnot: Spínací hystereze mezních hodnot 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

x1 Float Vstupní hodnota 
 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výstupní hodnota (X_1 po omezení ( L_1, H_1)). 
Bl_no Float Vlastní číslo bloku 
l_1 Bool 1. dolní mez: 1 když X_1< L_1 
l_2 Bool 2. dolní mez: 1 když X_1 < L_2 
h_1 Bool 1. horní mez: 1 když X_1 > H_1 
h_2 Bool 2. horní mez: 1 když X_1 > H_2 

+ x0 -x0

x

y
Xsd

min

max

L1, L2 H1, H2

x
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Parametry 

 
 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

H_1 Mez Float 1. horní mez a omezení signálu X_1 shora r/w  9999.0  
H_2 Mez Float 2. horní mez r/w  9999.0  
L_1 Mez Float 1. dolní mez a omezení signálu X_1 zdola r/w  -9999.0  
L_2 Mez Float 2. dolní mez r/w  -9999.0  
X_0 Ofset Float Ofset  r/w  0.0  

Xsd 
Spínací 

diference Float Spínací hystereze r/w ≥ 0.0 1.0  

 
Konfigurace 

 
 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Select 
Režim 
hlídání Enum 

Volba hlídané veličiny: Vstupní signál X_1, rychlost 
jeho změny (D-alarm) nebo vstup X_1 posunutý o 
pevnou hodnotu ofsetu. 

r/w 0 0  

  x1 X = x1 = Hlídána je vstupní hodnota X_1. r/w 0 0  

  dx1/dt 
X = dx1/dt = Hlídána je rychlost změny vstupní 
hodnoty X_1. r/w 0 1  

  x1-x0 
X = x1-x0 = Hlídána je vstupní hodnota X_1, 
posunutá o ofset X_0. 

r/w 0 2  

 
 
III-8.2 ALLV (alarm a omezení signálu s proměnnými mezemi – č. 41) 
 
 
 
 
 Omezení signálu 
 
 
 
 
 
 

Omezení signálu: 
Analogový vstup L_1 určuje dolní a analogový vstup H_1 horní limit omezení signálu. Výstup Y_1 je omezen 
v rozmezí L_1 a H_1 (L_1 ≤ Y_1 ≤ H_1). Má-li vstup H_1 nižší hodnotu než L_1, platí omezení Y_1 ≤ H_1  
( v tomto případě má H_1 vyšší prioritu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hlídání mezních hodnot: 
Funkční blok má dvě dolní a dvě horní meze (L_1, L_2, H_1 a H_2). Parametr Select určuje, u které 
proměnné budou meze hlídány (x1, dx1/dt, x1-x0). Meze L_1 a H_1 jsou určeny příslušnými analogovými vstupy, 
meze L_2, H_2 a spínací hystereze se zadávají jako parametry. 
Pokud dojde k překročení meze, jsou aktivovány příslušné binární výstupy (l_1, l_2, h_1, h_2). 
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Hlídání rychlosti změny signálu (dx1/dt): 
U vstupního signálu X_1 je vyhodnocena rychlost změny. Hodnota x1(t-1) změřená o jeden vzorkovací interval 
dříve je odečtena od okamžité hodnoty x1(t). Rozdíl je vydělen vzorkovacím intervalem Tr (na př. 100 ms). 
 
Hlídání mezí s ofsetem (x1-x0): 
Signál X_1 lze posunout o parametr X_0. To je v důsledku stejné, jako by se mezní hodnoty (L_1, L_2, H_1, 
H_2) posunuly o hodnotu X_0 paralelně s osou x. 

 
 Ofset mezních hodnot: Spínací hystereze mezních hodnot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1 Float Vstupní hodnota 
H_1 Float 1. horní mez a omezení signálu X_1 shora 
L_1 Float 1. dolní mez a omezení signálu X_1 zdola 

 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výstupní hodnota (X_1 po omezení (L_1, H_1)). 
l_1 Bool 1. dolní mez: 1 když X_1< L_1 
l_2 Bool 2. dolní mez: 1 když X_1 < L_2 
h_1 Bool 1. horní mez: 1 když X_1 > H_1 
h_2 Bool 2. horní mez: 1 když X_1 > H_2 

 
Parametry 

 
 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

H_2 Mez Float 2. horní mez r/w  9999.0  
L_2 Mez Float 2. dolní mez r/w  -9999.0  
X_0 Ofset Float Ofset  r/w  0.0  

Xsd 
Spínací 

diference Float Spínací hystereze r/w ≥ 0.0 1.0  

 
Konfigurace 

 
 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Select 
Režim 
hlídání Enum 

Volba hlídané veličiny: Vstupní signál X_1, rychlost 
jeho změny (D-alarm) nebo vstup X_1 posunutý o 
pevnou hodnotu ofsetu. 

r/w 0 0  

  x1 X = x1 = Hlídána je vstupní hodnota X_1. r/w 0 0  

  dx1/dt 
X = dx1/dt = Hlídána je rychlost změny vstupní 
hodnoty X_1. r/w 0 1  

  x1-x0 
X = x1-x0 = Hlídána je vstupní hodnota X_1, 
posunutá o ofset X_0. 

r/w 0 2  

 

+ x0 -x0

x

y
Xsd

min

max

L1, L2 H1, H2

x
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III-8.3 EQUAL (porovnání – č. 42) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkce porovnává dva analogové signály X_1 a X_2. 
Signály jsou stejné, když jejich rozdíl je menší nebo roven zadané toleranci. 

 
Podmínky porovnání x1_ 

gt_x2 

x1_ 

eq_x2 

x1_ 

lt_x2 

x1_eq_ 

lt_x2 

x1_ 

ne_x2 

x1_gt_ 

eq_x2 

X_2+Diff<X_1 1 0 0 0 1 1 
X_2-Diff≤X_1≤X_2+Diff 0 1 0 1 0 1 
X_1<X_2-Diff 0 0 1 1 1 0 

 
Toleranci lze zadat parametrem Diff (Mode = Parameter.Diff) nebo analogovým vstupem Diff (Mode = 
Input.Diff). 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1 Float 1. vstup pro porovnání 
X_2 Float 2. vstup pro porovnání 

Diff Float 
Tolerance. Pokud je diference vstupních hodnot menší, než tolerance Diff, jsou vstupy považovány 
za sobě rovné. 

 

Název Typ Popis 

x1_gt_x2 Bool = 1 když X_2+Diff < X_1 
x1_eq_x2 Bool = 1 když X_2-Diff ≤ X_1 ≤ X_2+Diff 
x1_lt_x2 Bool = 1 když X_1 < X_2-Diff 
x1_eq_lt_x2 Bool = 1 když X_2+Diff ≥ X_1 
x1_ne_x2 Bool = 1 když X_2-Diff > X_1 > X_2 + Diff 
x1_gt_eq_x2 Bool = 1 když X_1 ≥ X_2-Diff 

 
Parametry 

 
 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Mode 
Zdroj 

tolerance Enum 
Způsob zadání tolerance Diff:Parametrem nebo 
vstupem 

r/w  0  

  Parameter 
Diff 

Dvě vstupní hodnoty jsou považovány za sobě rovné, 
když je jejich diference rovna nebo menší než 
tolerance, zadaná parametrem Diff 

r/w  0  

  Input Diff 

Dvě vstupní hodnoty jsou považovány za sobě rovné, 
když je jejich diference rovna nebo menší než 
tolerance, zadaná hodnotou analogového vstupu 
Diff 

r/w  1  

Diff Tolerance Float 
Tolerance. Pokud je diference vstupních hodnot 
menší, než tolerance Diff, jsou vstupy 
považovány za sobě rovné. 

r/w ≥ 0.0 0.0  
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III-8.4 VELO (omezení rychlosti změny – č. 43) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vstup X_1 je přenesen na výstup Y_1 s omezením rychlosti jeho změny dx1/dt kladným nebo záporným 
gradientem. Gradienty lze zadat jako parametry GrX_P a GrX_M nebo analogovými vstupy GrX_P a GrX_M. 
Způsob zadání se určuje parametry Mode_P (pro kladný gradient) a Mode_M (záporný gradient). 
Pomocí binárních vstupů Stop_H a Stop_L lze funkci omezení zrušit a to samostatně pro kladný a záporný 
gradient. Pro zadání gradientů analogovými vstupy platí: Pro GrX_P ≤ 0 nebo GrX_M ≥ 0 je příslušný gradient 0. 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1 Float Vstupní proměnná 
GrX_P Float Kladný gradient [fyz. jednotka/s] při Mode_P = Input GrX_P 
GrX_M Float Záporný gradient [fyz. jednotka/s] při Mode- = Input GrX_M 
Stop_H Bool = 0 → kladný gradient je aktivní; = 1 → kladný gradient je blokován 
Stop_L Bool = 0 → záporný gradient je aktivní; = 1 → záporný gradient je blokován 

 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výstupní hodnota, signál  X_1 po omezení (rychlosti změny 
 

Parametry 
 
 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Mode_P 

Zdroj pro 
kladný 

gradient 
Enum Gradient může být zadán parametrem nebo 

vstupem r/w  0  

  Parameter 
GrX_P 

Kladný gradient omezující rychlost změny, je 
zadán parametrem. r/w  0  

  Input 
GrX_P 

Kladný gradient omezující rychlost změny, je 
zadán analogovým vstupem.. r/w  1  

Mode_M 

Zdroj pro 
záporný 
gradient 

Enum Gradient může být zadán parametrem nebo 
vstupem r/w  0  

  Parameter 
GrX_M 

Záporný gradient omezující rychlost změny, je 
zadán parametrem. r/w  0  

  Input 
GrX_M 

Záporný gradient omezující rychlost změny, je 
zadán analogovým vstupem.. r/w  1  

GrX_P 
Kladný 

gradient Float Kladný gradient [fyz. jednotka/s] při Mode_P = 
Parameter GrX_P r/w ≥ 0.0 0.0  

GrX_M 
Záporný 
gradient Float Záporný gradient [fyz. jednotka/s] při Mode- = 

Parameter GrX_M r/w  0.0  

 



  KS 108 easy   Příručka uživatele 194 

III-8.5 LIMIT (vícenásobný alarm – č. 44) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkce hlídá u signálu X_1 osm mezních hodnot, které jsou zadány parametry L_1...L_8. Při překročení meze je 
aktivován příslušný binární výstup l_1...l_8. 
 

Parametry Mode_1...Mode_8 lze stanovit, která mez je vyhodnocena jako MAX nebo MIN alarm. 
U těchto mezí se pak uplatňuje spínací hystereze Xsd: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1 Float Vstupní proměnná, u níž jsou hlídány meze. 
 

Název Typ Popis 

l1..l8 Bool = 0 → bez alarmu; = 1 → překročení příslušné meze 
 

Parametry 
 
 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

L_1...L_8 Meze Float Mezní hodnoty r/w  0.0  
Xsd Hystereze Float Spínací hystereze r/w ≥ 0.0 0.0  

 
Konfigurace 

 
 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 
Mode_1

... 
Mode_8 

Smysl 
alarmu Enum Smysl působení alarmu. r/w  0  

  MAX Alarm Alarm při překročení nastavené meze, zruší se při 
poklesu pod mez o nastavenou hysterezi. r/w  0  

  MIN Alarm Alarm při poklesu pod nastavenou mez, zruší se 
při překročení meze o nastavenou hysterezi. r/w  1  

Alarm "on"

Alarm "off"
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III-8.6 ALARM (zpracování alarmu – č. 45 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkce testuje hodnotu vstupního analogového signálu X_1 na překročení mezí, zadaných parametry Lim_L a 
Lim_H. Dále je testován binární vstup fail. Konfiguračním parametrem Fnc se zvolí, co je testováno (X_1, 
X_1 a fail nebo pouze fail). 
Binárním vstupem stop lze aktivaci výstupu alarm zablokovat. Po zrušení signálu stop trvá zablokování dále, 
dokud se testovaný signál nevrátí do normálního stavu. To lze využít např. u regulátoru pro potlačení poruchového 
hlášení překročení meze regulační odchylky při změně žádané hodnoty (viz uvedené zapojení): 

 
Potlačení alarmu při změně žádané hodnoty 

 
 
 

Při změně žádané hodnoty 
je na výstup DV_sup 
regulátoru vydán impuls v 
délce vzorkovacího cyklu. 

 
 
 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1 Float Vstup signálu, testovaný na poruchu při překročení mezí 
fail Bool Binární vstup poruchy (např. z bloku AINP) 

stop Bool = 1 → výstup alarmu blokován. Po návratu na 0 blokování trvá, dokud se testované vstupy nevrátí do 
stavu bez alarmu. 

 

Název Typ Popis 

alarm Bool = 0 → bez poruchy; = 1 → X_1 mimo rozsah nebo fail = 1 
 

Parametry 
 
 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Lim_L Meze Float Dolní mez alarmu r/w  -10:0  
Lim_H Mez Float Horní mez alarmu r/w  10.0  
Xsd Hystereze Float Spínací diference r/w ≥ 0.0 0.0  

 
Konfigurace 

 
 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Fnc Funkce Enum 
Vstupní signál může být testován na překročení 
meze, nebo na překročení meze a poruchu nebo 
jen na poruchu. 

r/w  0  

  X_1 Vstupní signál je testován na min. a max. mez. r/w  0  

  X_1 a fail Vstupní signál je testován na min. a max. mez a na 
poruchu. r/w  1  
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III-9 HMI– rozhraní člověk - stroj 
 
III-9.1 Všeobecně 

Knihovna HMI umožňuje vytvoření individuálních pro daný projekt specifických ovládacích stránek. V terminologii 
programu BlueDesign se takové stránky označují jako HMI (rozhraní člověk – stroj). 
Pro vytvoření HMI stránky je nejprve nutno otevřít z menu „Tools“ jejich editor „Mask designer“ (viz také 
upozornění dole). V tomto editoru masky pak přetahujeme jednotlivé objekty, umístňujeme je na stránce a 
propojujeme s funkčními bloky knihovny HMI.  
Tato kapitola popisuje funkční bloky knihovny HMI a jim příslušné HMI objekty v editoru masky. 
 
 

 Upozornění! 
 Podrobné informace pro práci s editorem masky jsou uvedeny 
 v kapitole II-3.13 Uživatelská vizualizace. 
 
 

Vytvoření nového objektu v editoru masky 
Postup při vytvoření nového HMI objektu je tento: 
1. Vytvoření objektu: Otevřete editor masky a z karty masek a objektů „Masks and Objects“ zvolte povelem „New 

Mask“ nebo „New Object“ novou masku nebo objekt. 
2. Přizpůsobení: Nový objekt (nebo masku) se standardním nastavením umístěte na pracovní plochu. V dialogu 

vlastností objektu změňte jeho jméno, velikost a vzhled (popis a tabulky vlastností a parametrů jsou uvedeny 
v kapitolách jednotlivých funkčních bloků).  

3. Typ objektu: Nový objekt má standardně typ „neznámý“. V menu Object → Typ je nutno požadovaný typ 
objektu stanovit. 

 
Propojení HMI objektů s bunkčními bloky 
Aby funkční blok z knihovny LIB401 a HMI objekt mohly spolu spolupracovat, musí být k sobě navzájem přiřazeny. 
Jen tak mohou být povely z HMI objektu přenášeny do funkčního bloku a údaje z funkčního bloku zobrazeny v HMI 
objektu. 
1. Volba bloku: Na kartě projektu zvolte programový blok s vloženými bloky z knihovny LIB401. 
 
 

 Upozornění! 
 Bloky HMI je vhodné vkládat do samostatného programového bloku nebo makra. 
 
 

2. Navázání bloku na objekt v HMI: Otevřete editor masky (zvolením povelu „Parametr-Dialog“ z otevřeného 
kontextového menu funkčního bloku). Nyní je možno blok přiřadit příslušnému objektu HMI. Přiřazení 
provedeme kliknutím na příslušný objekt ve struktuře na kartě masek a objektů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Potvrzení: Volbu potvrdíme tlačítkem OK. 
 
 

 Upozornění! 
 Tlačítko „OK“ je funkční jen když funkční blok je stejného typu jako zvolený HMI objekt. 
 
 

iii   

iii   

iii   
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4. Kontrola: U funkčního bloku na pracovní ploše je pod symbolem bloku uvedeno kromě typu bloku i jméno 
přiřazeného HMI objektu a masky (okna pozadí) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III-9.2 Bargraph (zobrazení sloupcového grafu - č. 401 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Zvolte funkční blok z knihovny LIB401. 
2 Klikněte na symbol bloku a přetáhněte jej na pracovní plochu. 
3 Umístěte blok na požadované místo ve struktuře projektu. 
4 Kliknutím pravým tlačítkem otevřete editor masky. 
5 Vytvořte nový objekt „New object“, upravte jeho velikost a polohu. 
6 Zvolte jméno objektu, jeho typ a pokračujte s dalším nastavením „Additional settings“ 
7 Potvrďte kliknutím na „OK“. Jméno objektu a jméno pozadí (masky) se objeví u funkčního bloku ve struktuře 

projektu. 
8 Funkční blok ve struktuře včetně typu a jména přiřazeného HMI objektu a jména příslušné masky (pozadí). 
 



  KS 108 easy   Příručka uživatele 198 

 
Funkční blok se používá k zobrazení procesní hodnoty ve formě sloupkového grafu. 
Graf indikuje přeplnění: Překročení horní hranice rozsahu je indikováno  změnou barvy a zobrazením trojhranné 
špičky. 
Barva sloupkového grafu, rozsah, barva při přetečení, pozadí a rámeček se nastavují. Rovněž stupnici s počtem 
dělících rysek lze zvolit. 
 
Vstupy 

 

Název Typ Popis 

Show Bool Potlačení zobrazení binárním vstupem. Show = 1 → graf je zobrazen. Platí jen pokud  „Visible after 
start“ v menu vlastností objektu je deaktivováno. 

Pos Float Vstupní hodnota pro zobrazení. 
 

 
Vlastnosti 

 

Název Popis 

Name Jméno objektu (tak je uvedeno ve struktuře) 

Type Volba typu objektu („Bargraf“). 

Width / Height Velikost objektu (v bodech). Objekt nesmí být větší, než displej cílového přístroje. Pro KS 108 easy 
tedy platí max. velikost 320x240 bodů. 

Additional settings Zde se po kliknutí zadávají další vlastnosti objektu – viz parametry 

Visible after start Udává, zda je objekt viditelný po spuštění aplikace. Pozor na možnost překrytí jednoho objektu 
druhým. Pokud je ve stejném okamžiku zobrazeno více objektů, mohou se zčásti nebo zcela překrývat. 

 
Parametry 

 
 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

WnBack Barva pozadí Int Barva pozadí okna, zde barva podkladu stupnice. r/w 0…255 černá  
WndFrame Barva rámečku Int Barva rámečku celého sloupkového grafu (včetně 

stupnice) 
r/w 0…255 tmavošedá  

BarBack Barva pozadí  Int Barva pozadí grafu r/w 0…255 černá  
BarFrame Barva rámečku Int Barva vnitřního rámečku grafu (nikoli stupnice) r/w 0…255 světlešedá  
BarNorm Berva grafu Int Barva grafu r/w 0…255 zelená  
BarOver Berva grafu Int Barva grafu při hodnotě přes rozsah r/w 0…255 červená  
Scale Berva stupnice Int Barva rysek stupnice r/w 0…255 bílá  
TicMain Počet hl. rysek Int Počet hlavních rysek stupnice r/w 2…101 11  
TicSub Počet subrysek Int Počet subrysek stupnice r/w 1…10 1  
Min Min. hodnota Float Počátek rozsahu (při podkročení je sloupek grafu 

prázdný) 
r/w -999999 

…999999 
0,0  

Max Max. hodnota Float Konec rozsahu (při překročení mění sloupek grafu 
barbu z normální na přes rozsah) 

r/w -999999 
…999999 

0,0  

 
 

III-9.3 Bitmap (zobrazení bitmapy - grafiky - č. 406 ) 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok bitmapy slouží k zobrazení obrázku nebo grafiky. 
Grafika se zobrazuje nebo skrývá podle stavu řídicího vstupu Show. Soubor, který grafiku správné velikosti 
obsahuje, musí být ve formátu „.bmp“ a při jeho importování je provedeno přizpůsobení barev barvám displeje 
cílového systému. Jedna z barev může být definována jako průhledná. 
 
 

 Upozornění! 
 Soubor bitmapy musí být nejprve importován do karty „Resources“ (viz popis v kapitole II-3.13.4 
 Import bitmapy). 
 
 

Importované grafiky se volí jako parametry: Kliknutím na sloupec „Value“ v menu „Additional settings“ → 
„Resources“ se otevře seznam bmp grafik, z něhož je možno jednu zvolit. 

iii   
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 Upozornění! 
 Bitmapu nelze programem BlueDesign upravovat. Pokud je umístěna do menšího prostoru, 
 než zabírá, bude z ní zobrazena jenom část. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Zvolte funkční blok z knihovny LIB401. 
2 Klikněte na symbol bloku a přetáhněte jej na pracovní plochu. 
3 Umístěte blok na požadované místo ve struktuře projektu. 
4 Kliknutím pravým tlačítkem otevřete editor masky. 
5 Vytvořte nový objekt „New object“, upravte jeho velikost a polohu. 
6 Zvolte jméno objektu, jeho typ a pokračujte s dalším nastavením „Additional settings“ 
7 Potvrďte kliknutím na „OK“. Jméno objektu a jméno pozadí (masky) se objeví u funkčního bloku ve struktuře 

projektu. 
8 Funkční blok ve struktuře včetně typu a jména přiřazeného HMI objektu a jména příslušné masky (pozadí). 
 
Vstupy 

 

Název Typ Popis 

Show Bool Potlačení zobrazení binárním vstupem. Show = 1 → grafika je zobrazena. Platí jen pokud  „Visible 
after start“ v menu vlastností objektu je deaktivováno. 

 

 
Vlastnosti 

 

Název Popis 

Name Jméno objektu (tak je uvedeno ve struktuře) 

Type Volba typu objektu („Bitmap“). 

Width / Height Velikost objektu (v bodech). Objekt nesmí být větší, než displej cílového přístroje. Pro KS 108 easy 
tedy platí max. velikost 320x240 bodů. 

Additional settings Zde se po kliknutí zadávají další vlastnosti objektu – viz parametry 

Visible after start Udává, zda je objekt viditelný po spuštění aplikace. Pozor na možnost překrytí jednoho objektu 
druhým. Pokud je ve stejném okamžiku zobrazeno více objektů, mohou se zčásti nebo zcela překrývat. 

 
Parametry 

 
 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Resource Zdroj bitmapy Int Volba bitmapy Kliknutím na „Value“ se otevře 
seznam dostupných bitmap, z něhož lze zvolit. 

r/w 0…32767 -1  

 

iii   
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III-9.4 Button (zobrazení tlačítka - č. 402 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Zvolte funkční blok z knihovny LIB401. 
2 Klikněte na symbol bloku a přetáhněte jej na pracovní plochu. 
3 Umístěte blok na požadované místo ve struktuře projektu. 
4 Kliknutím pravým tlačítkem otevřete editor masky. 
5 Vytvořte nový objekt „New object“, upravte jeho velikost a polohu. 
6 Zvolte jméno objektu, jeho typ a pokračujte s dalším nastavením „Additional settings“ 
7 Potvrďte kliknutím na „OK“. Jméno objektu a jméno pozadí (masky) se objeví u funkčního bloku ve struktuře 

projektu. 
8 Funkční blok ve struktuře včetně typu a jména přiřazeného HMI objektu a jména příslušné masky (pozadí). 
 
Funkční blok slouží k zobrazení tlačítka. Při jeho stisknutí je výstup bloku aktivován. 
Tlačítko může být opatřeno textem, skryto nebo zablokováno. 
 
Vstupy 

 

Název Typ Popis 

Show Bool Potlačení zobrazení binárním vstupem. Show = 1 → tlačítko je zobrazeno. Platí jen pokud  „Visible 
after start“ v menu vlastností objektu je deaktivováno. 

Enable Bool Uvolnění funkce tlačítka.  = 1 → tlačítko je funkční; = 0 nebo vstup nezapojen → tlačítko je 
zablokováno. 

 

Výstupy 
 

Název Typ Popis 

Press Bool Při stisknutí tlačítka je výstup aktivován = 1 
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Vlastnosti 

 

Název Popis 

Name Jméno objektu (tak je uvedeno ve struktuře) 

Type Volba typu objektu („Button“). 

Width / Height Velikost objektu (v bodech). Objekt nesmí být větší, než displej cílového přístroje. Pro KS 108 easy 
tedy platí max. velikost 320x240 bodů. 

Additional settings Zde se po kliknutí zadávají další vlastnosti objektu – viz parametry 

Visible after start Udává, zda je objekt viditelný po spuštění aplikace. Pozor na možnost překrytí jednoho objektu 
druhým. Pokud je ve stejném okamžiku zobrazeno více objektů, mohou se zčásti nebo zcela překrývat. 

 
Parametry 

 
 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Title Nápis Text Text nápisu na tlačítku r/w  HMI Button  
 
 

III-9.5 Rectangle (zobrazení displejového resp. zadávacího pole pro hodnotu nebo text - č. 403 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Zvolte funkční blok z knihovny LIB401. 
2 Klikněte na symbol bloku a přetáhněte jej na pracovní plochu. 
3 Umístěte blok na požadované místo ve struktuře projektu. 
4 Kliknutím pravým tlačítkem otevřete editor masky. 
5 Vytvořte nový objekt „New object“, upravte jeho velikost a polohu. 
6 Zvolte jméno objektu, jeho typ a pokračujte s dalším nastavením „Additional settings“ 
7 Potvrďte kliknutím na „OK“. Jméno objektu a jméno pozadí (masky) se objeví u funkčního bloku ve struktuře 

projektu. 
8 Funkční blok ve struktuře včetně typu a jména přiřazeného HMI objektu a jména příslušné masky (pozadí). 
 
Funkční blok se používá k zobrazení hodnoty. Hodnota může být pevná, nebo proměnná ze vstupu bloku. 
Pevné hodnoty (konstanty) se zadávají ve sloupvi „Value“. Pokud má být hodnota proměnná, přivedená na vstup 
bloku, je nutno do sloupce „Value“ zapasat „%.1f“. Tyto znaky udávají, že hodnota bude po zobrazení přenesena na 
výstup bloku a dále určují formát zobrazení. 
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Formát:  %.(počet des. míst)/(formát) 
Počet desetinných míst udává pevný počet číslic za desetinnou čárkou při zobrazení. Při menším počtu je doplněno 
nulami. Další desetinná místa jsou zaokrouhlena, do pětky dolů, nad pětku nahoru. 
Příklad 1: Hodnota 124,850 bude při formátu %.1f zobrazena jako „124,8“, hodnota 124,852 jako „124,9“. 
Příklad 2: Tři desetinná místa se zadají formátem %.3f, hodnota 124, 8501563 bude zobrazena jako „124,850“. 
Znak f ve formátu udává hodnota je s plovoucí řádovou čárkou typu „float“, to je základní nastavení. 
Pro vědecké zobrazení hodnoty v mocninách deseti je možno použít e, pak je hodnota 124,84 zobrazena jako 
„1,2e+002“, hodnota 0,0035 jako „3,5e-003“. Dále je možný formát g, pak je hodnota zobrazena ve formátu f nebo e 
podle toho, co je pro ni vhodnější. 
 
Namísto hodnoty nebo za hodnotou je možno zobrazit text, např. označení fyzikální veličiny. Pro zobrazení např. 
„12,6 kg“ zadáme formát „%.1f kg“, pro „12,6kg“ (bez mezery) zadáme „%.1fkg“ 
 
 

 Upozornění! 
 Pro zobrazení znaku % je nutno jej zadat dvakrát, např. pro 12,6% je nutno zadat formát „%.1f%%“. 
 
 

Pro zobrazení binární hodnoty (0/1) je nutné použít dva bloky, které budou přepínány. Binární signál je možné 
přivést přímo na vstup Show jednoho bloku a přes blok NOT na vstup druhého. 
Zobrazit čas jediným blokem Rectangle není možné. Problém lze vyřešit rozdělením časového údaje na několik 
hodnot a použitím kombinace několika bloků. 
Barvu oddélníku lze přepínat signálem na vsupu alarm. U bloku je dále možno nastavit velikost a uspořádání textu 
v menu „Additional settings“. 
 
Vstupy 

 

Název Typ Popis 

Show Bool Potlačení zobrazení binárním vstupem. Show = 1 → obdélník je zobrazen. Platí jen pokud  „Visible 
after start“ v menu vlastností objektu je deaktivováno. 

Enable Bool Uvolnění možnosti zadávat hodnotu.  = 1 → zobrazenou hodnotu je možno měnit; = 0 nebo vstup 
nezapojen → hodnotu nelze měnit. 

Alarm Bool Aktivace barev pro stav alarm.  = 1 → text, rámeček a pozadí nejsou zobrazeny ve standardních 
barvách, ale v barvách definovaných pro stav alarm. 

Value Float Hodnota pro zobrazení, proměnná nebo pevná. 
 

Výstupy 
 

Název Typ Popis 

Value Float Zobrazená hodnota bloku (jako vstup následujícího bloku). 
 

Vlastnosti 
 

Název Popis 

Name Jméno objektu (tak je uvedeno ve struktuře) 

Type Volba typu objektu („Rectangle“). 

Width / Height Velikost objektu (v bodech). Objekt nesmí být větší, než displej cílového přístroje. Pro KS 108 easy 
tedy platí max. velikost 320x240 bodů. 

Additional settings Zde se po kliknutí zadávají další vlastnosti objektu – viz parametry 

Visible after start Udává, zda je objekt viditelný po spuštění aplikace. Pozor na možnost překrytí jednoho objektu 
druhým. Pokud je ve stejném okamžiku zobrazeno více objektů, mohou se zčásti nebo zcela překrývat. 

 
Parametry 

 
 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Text Text Text Text v obdélníku, číselná hodnota nebo pevný text. 
Formát číselné hodnoty „%.1f““ s variantami dle 
popisu. 

r/w  %.1f  

StdRect Barva pozadí Int Barva pozadí obdélníku (normální stav) r/w 0…255 zelená  
StdBord Barva rámečku Int Barva rámečku obdélníku (normální stav) r/w 0…255 černá  
StdText Barva textu Int Barva textu zobrazeného v rámečku (normální) r/w 0…255 černá  
AlmRect Barva pozadí Int Barva pozadí obdélníku - stav při alarmu r/w 0…255 červená  
AlmBord Barva rámečku Int Barva rámečku obdélníku - stav při alarmu r/w 0…255 černá  
AlmText Barva textu Int Barva textu zobrazeného v rámečku - při alarmu r/w 0…255 černá  
SizBord Tloušťka Int Tloušťka rámečku v bodech r/w 0…100 0  
SizText Velikost textu Int Velikost textu = 0: malý; = 1: střední; = 2: velký r/w 0…2 1  
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AlgTxt Pozice textu Enum Zarovnání textu r/w  0  
  Centr Zarovnání textu doprostřed   0  
  Left Zarovnání textu vlevo    1  
  Right Zarovnání textu vpravo   2  
 
 

III-9.6 Mask (maska, seskupení několika HMI objektů) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Zvolte funkční blok z knihovny LIB401. 
2 Klikněte na symbol bloku a přetáhněte jej na pracovní plochu. 
3 Umístěte blok na požadované místo ve struktuře projektu. 
4 Kliknutím pravým tlačítkem otevřete editor masky. 
5 Vytvořte nový objekt „New object“, upravte jeho velikost a polohu. 
6 Zvolte jméno objektu, jeho typ a pokračujte s dalším nastavením „Additional settings“ 
7 Potvrďte kliknutím na „OK“. Jméno objektu a jméno pozadí (masky) se objeví u funkčního bloku ve struktuře 

projektu. 
8 Funkční blok ve struktuře včetně typu a jména přiřazeného HMI objektu a jména příslušné masky (pozadí). 
 
Všeobecně 
Maska vytváří skupinu několika bloků. Je podobná jako dialogové okno ve Windows. Masky se mohou klást přes 
sebe, lze je zobrazit nebo skrýt (spolu se všmi v masce obsaženými bloky). Pomocí masek je možné vytvářet okna 
rozbalovacího menu. 
 
Přepínání masek 
Pokud používáte více masek, musíte většinou zabránit tomu, aby se navzájem překrývaly. Stav, kdy je vždy jen 
jediná maska zobrazena a všechny ostatní skryty, dosáhnete snadno pomocí bloku FLIPM (z knihovny logických 
funkcí). Bude-li na jeden datový vstup bloku FLIPM přivedena log. 1, bude i příslušný datový výstup nastaven na 
log.1 a příslušná maska tedy bude zobrazena. Všechny ostatní datové výstupy bloku FLIPM pak budou ve stavu log. 
0, všechny ostatní masky tedy budou skryty.  
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Příklad:  
Tři tlačítka aktivují zobrazení tří masek. 
Tlačítkem neaktivované masky jsou automaticky skryty: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupy 

 

Název Typ Popis 

di_Show Bool Potlačení zobrazení binárním vstupem. Show = 1 → maska je zobrazena. 

ai_id 

Parent 
Float 

Maska může být propojena s dalšími maskami. Při skytí jedné masky pak dojde k skrytí i všech 
podřízených masek. Vstup podřízených masek ai_idParent musí být napojen na výstup ao_IdMask 
nadřazené masky. 

ai_Back

Color 
Float Pomocí tohoto vstupu může maska změnit svou barvu. 

 

Výstupy 
 

Název Typ Popis 
ao_Id 

Mask 
Float Výstup slouží k napojení podřízené masky (viz vstup ai_idParent). 

 

Vlastnosti 
 

Název Popis 

Name Jméno masky (tak je uvedeno ve struktuře) 

Width / Height Velikost objektu (v bodech). Objekt nesmí být větší, než displej cílového přístroje. Pro KS 108 easy 
tedy platí max. velikost 320x240 bodů. 

Color Zde se po kliknutí zadává barva pozadí masky. 

Visible after start Udává, zda je maska viditelná po spuštění aplikace. Pozor na možnost překrytí jedné masky druhou. 
Pokud je ve stejném okamžiku zobrazeno více masek, mohou se zčásti nebo zcela překrývat. 

Permanently visible in 
Designer 

Zvolte tuto možnost, pokud má být maska vidět i při aktivaci jiné masky. 

 
Parametry 

 
 

Název Popis 

Background Barva pozadí masky (použijte jen barvy, které má  cílový systém) 

Languague Jazyk (nelze změnit). 

Bitmap Maska může zobrazit bitmapovou grafiku. Po kliknutí na toto pole se zobrazí seznam dostupných 
impotovaných bitmap.  

 
 
 

 Upozornění! 
 Soubor bitmapy musí být nejprve importován do karty „Resources“ (viz popis v kapitole II-3.13.4 
 Import bitmapy). 
 
 
 
 

 Upozornění! 
 Bitmapu nelze programem BlueDesign upravovat. Pokud je umístěna do menšího prostoru, 
 než zabírá, bude z ní zobrazena jenom část. 
 
 

iii   
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III-10 Vizualizace 
 
III-10.1 TEXT (zásobník textů s výběrem dle zvoleného jazyka – č. 79) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blok obsahuje uživatelské texty, které lze zobrazit na různých ovládacích stránkách (A_PROG, V_DISPLAY, 
V_BAR). Tyto texty lze rovněž zobrazit a měnit na stránce V_DISPLAY jako výběrové menu (např. přo volbu 
receptů podle jejich názvů). 
Pokud je potřebné použít více než čtyři texty, lze bloky zapojit do kaskády. Texty lze zadávat jen grafickým 
editorem, zadat lze 4 texty s až 16-ti znaky. 
 
Výstup Bl_no posledního textového bloku v kaskádě se zapojí do bloku ovládací stránky, kde se texty budou 
používat, např. do bloku V_DISPLAY. Na vstup Index textového bloku se přivede číslo požadovaného textu. 
Počet textů lze libovolně zvýšit zapojením bloků do kaskády. Výstup Bl_no bloku s dalšími texty (texty 5…8) 
se zapojí na vstup Casc předchozího bloku. Číslo vybraného textu se přivádí pouze na vstup Index posledního 
bloku (viz příklad na obrázku). 
Při potřebě výběru textů z jazykových sad se zapojí výstup Bl_no bloku s jinou jazykovou sadou na vstup 
UsrLan základného bloku. Po zvolení jiného jazyka přístroje se texty s jiným jazykem přepíší do základního 
bloku. Volba jazyka přístroje se provádí pomocí funkčního bloku STATUS. 
 
Příklad kaskádního zapojení pro 8 textů ve dvou jazykových mutacích: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Casc Float Vstup zapojení kaskády dalšího bloku s texty ve stejném jazyku 
UsrLan Float Vstup dalšího bloku s texty v jiném jazyku. Přepínání jazyků vstupem UsrLan bloku STATUS. 
Index Float Vstup signálu výběru textu 

 

Název Typ Popis 

Bl_no Float Vlastní číslo bloku. Výstup pro zapojení na blok, který texty používá (např. V_DISPLAY). 
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Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 
Text_1 

… 
Text_4 

Text Text Uživatelské texty 1…4. r/w  Text_1  

 
 
III-10.2 V_BAR (sloupcový graf – č. 97) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tato funkce umožňuje zobrazit dvě analogové vstupní hodnoty ve formě sloupcového grafu a dvě hodnoty v číselné 
formě. Funkce má rovněž dva analogové výstupy. Další čtyři analogové vstupy se používají k umístění vždy dvojice 
značek na sloupcové grafy, např. k označení mezních nebo referenčních hodnot. Pokud tyto analogové vstupy nejsou 
zapojeny, nebo mají hodnoty mimo rozsah grafů, značky se nezobrazí. 
Konfigurací lze zvolit vodorovné nebo svislé sloupcové grafy (Typ). 
Konfigurací se také určuje, zda číselné hodnoty bude možno zadávat, nebo budou jen zobrazeny, nebo vypnuty (lze 
tedy vytvořit stránku s pouze sloupcovými grafy). 
Konfigurací počáteční hodnoty Bar1_mid resp. Bar2_mid se volí jednosměrný nebo obousměrný sloupcový 
graf. 
Displej zobrazuje hodnoty, které jsou přivedeny na příslušný vstup.Zobrazené nebo tlačítky čelního panelu zadané 
číselné hodnoty jsou přeneseny na příslušný výstup.Zadávání hodnot tlačítky lze zablokovat.Jako počáteční hodnoty 
výstupů po zapnutí napájení slouží parametry Y_1 a Y_2. 
Výstupní hodnoty jsou zobrazeny pouze tehdy, když jsou jejich výstupy propojeny zpět na příslušné vstupy nebo je-li 
displej pro tuto hodnotu v režimu zadávání.S náběžnou hranou vstupu store jsou hodnoty, přivedené na vstupy 
uloženy jako nové parametry Y_1 a Y_2 a přeneseny na výstupy. 
Pokud je binární vstup lock = 1, nelze hodnoty zadávat a měnit. 
Při hide = 1 se ovládací stránka vůbec nezobrazí. 
19-ti-znakovou hlavičku a další texty k identifikaci zobrazovaných hodnot lze zadat jen pomocí inženýrského 
software. 
 
 

 Upozornění! 
 Příliš časté ukládání do paměti by mohlo způsobit vyčerpání zápisové kapacity paměti EEPROM. 
 Proto:  
 Hodnoty analogových vstupů jsou ukládány do paměti jako parametry při každé detekci náběžné 
 hrany vstupu store. Tento vstup je vhodné aktivovat jen při platné změně vstupní hodnoty. 
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Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1 Float Procesní analogová hodnota pro zobrazení jako číselná hodnota (horní displejové pole vlevo). 
X_2 Float Procesní analogová hodnota pro zobrazení jako číselná hodnota (horní displejové pole vpravo 
Bar1 Float Procesní analogová hodnota pro zobrazení jako sloupcový graf (horní nebo levý). 
Bar2 Float Procesní analogová hodnota pro zobrazení jako sloupcový graf (spodní nebo pravý). 

Mark11 Float Analogová hodnota značky vlevo nahoře na prvním grafu. Je-li hodnota mimo rozsah grafu, značka 
se nezobrazí. 

Mark12 Float Analogová hodnota značky vlevo dole na prvním grafu. Je-li hodnota mimo rozsah grafu, značka se 
nezobrazí. 

Mark21 Float Analogová hodnota značky vpravo nahoře na druhém grafu. Je-li hodnota mimo rozsah grafu, 
značka se nezobrazí. 

Mark22 Float Analogová hodnota značky vpravo dole na druhém grafu. Je-li hodnota mimo rozsah grafu, značka 
se nezobrazí. 

hide Bool = 1 → Potlačení displeje, stránka se nezobrazuje 
lock Bool = 1 → Zamknutí displeje, hodnoty nelze měnit 

store Bool S náběžnou hranou (0 → 1) jsou vstupy uloženy do paměti jako parametry Y_1 a Y_2 a použity jako 
výstupní hodnoty. Příliš časté ukládání může způsobit vyčerpání zápisové kapacity paměti. 

 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Platná procesní hodnota displejového pole 1. Na displeji bude hodnota zobrazena jen pokud je její 
výstup propojen zpět na příslušný vstup nebo pokud je hodnotu možno měnit.  

Y_2 Float Platná procesní hodnota displejového pole 2. Na displeji bude hodnota zobrazena jen pokud je její 
výstup propojen zpět na příslušný vstup nebo pokud je hodnotu možno měnit.  

Bl_no Float Číslo bloku 
 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Y_1 Y1 Float Počáteční hodnota výstupu Y_1 po zapnutí. r/w  0.0  
Y_1_min Min. Float Spodní mez možnosti nastavení pro 1. displejové pole. r/w  MIN  
Y_1_max Max. Float Horní mez možnosti nastavení pro 1. displejové pole. r/w  MAX  

Y_2 Y1 Float Počáteční hodnota výstupu Y_2 po zapnutí. r/w  0.0  
Y_2_min Min. Float Spodní mez možnosti nastavení pro 2. displejové pole. r/w  MIN  
Y_2_max Max. Float Horní mez možnosti nastavení pro 2. displejové pole. r/w  MAX  

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Disp_1 Režim 1 Enum 
Hodnotu na displeji (vlevo nebo nahoře) lze 
zobrazovat a měnit, jen zobrazovat nebo může být 
displej vypnut. 

r/w  1  

  Alterable Hodnotu na displeji lze zobrazovat a měnit. r/w  0  
  Display Hodnota na displeji je zobrazena, měnit ji nelze. r/w  1  
  Empty Displej je vypnut. r/w  2  

Disp_2 Režim 2 Enum 
Hodnotu na displeji (vpravo nebo dole) lze 
zobrazovat a měnit, jen zobrazovat nebo může být 
displej vypnut. 

r/w  1  

  Alterable Hodnotu na displeji lze zobrazovat a měnit. r/w  0  
  Display Hodnota na displeji je zobrazena, měnit ji nelze. r/w  1  
  Empty Displej je vypnut. r/w  2  

Dp_1 
Des. 
místa Int Počet míst za des. čárkou údaje displeje 1 r/w 0…3 0  

Dp_2 
Des. 
místa Int Počet míst za des. čárkou údaje displeje 2 r/w 0…3 0  

Typ 
Typ 

grafu Enum Orientace grafů: Svislá nebo vodorovné. r/w  0  

  Horizontal Grafy vodorovně. r/w  0  
  Vertical Grafy svisle. r/w  1  
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Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Bar1_0 Počátek Float Počátek rozsahu grafu 1 (vlevo nebo dole): 0% r/w  0.0  
Bar1_100 Konec Float Konec rozsahu grafu 1 (vlevo nebo dole): 100% r/w  100.0  

Bar1_mid Mid Float 
Počáteční hodnota grafu 1. Určuje, zda graf bude 
jednosměrný (např. shora nebo zdola) nebo zda 
bude obousměrný od střední hodnoty. 

r/w  0.0  

Bar2_0 Počátek Float Počátek rozsahu grafu 2 (vlevo nebo dole): 0% r/w  0.0  
Bar2_100 Konec Float Konec rozsahu grafu 2 (vlevo nebo dole): 100% r/w  100.0  

Bar2_mid Mid Float 
Počáteční hodnota grafu 2. Určuje, zda graf bude 
jednosměrný (např. shora nebo zdola) nebo zda 
bude obousměrný od střední hodnoty. 

r/w  0.0  

Name_1 Název 1 Text Název hodnoty 1. displeje. r/w  Name_1  
Einh_1 Jedn. 1 Text Fyz. jednotka hodnoty 2. displeje.  r/w  Unit_1  
Name_2 Název 1 Text Název hodnoty 1. displeje. r/w  Name_2  
Einh_2 Jedn. 1 Text Fyz. jednotka hodnoty 2. displeje.  r/w  Unit_2  

 
Ovládací stránka V_BAR 
Ovládací stránku bloku V_BAR lze zvolit z menu ovládacích stránek, pokud není blokována signálem hide = 1. 
Zadávání textů lze provést pouze pomocí inženýrského software. Každý text může mít až 19 alfanumerických znaků. 
 
 
 
Na displeji se zobrazuje: 
1 Název ovládací stránky (19 znaků) 
2 Název analogové hodnoty 1. Displeje 
3 Stupnice 1. hodnoty 
4 Počátek rozsahu 1. hodnoty 
5 Fyz. jednotka 2. hodnoty 
6 Graf 
7 Tlačítko návratu na předchozí stránku 
8 Tlačítko přechodu na stránku alarmů 
9 Displejové a zadávací pole 1 
10 Značky mezí na grafu 
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III-10.3 V_DISPLAY (zobrazení / zadání hodnot - 96) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok V_Display otvírá ovládací stránku, kterou lze dále upravit podle požadavků dané aplikace. Na stránce 
lze na šesti řádcích zobrazit a zadávat šest analogových nebo binárních procesních hodnot.. Použít lze i ovládací 
prvky typu přepínač, nebo na řádek umístit prvek pro přechod na jinou zvolenou ovládací stránku. Zobrazované 
hodnoty lze zadávat i po komunikační lince. Bloky V_Display lze zapojovat do kaskády, na ovládací stránce pak lze 
využít funkci rolování ve více než šesti řádcích. 
Zadané hodnoty se ukládají do paměti jako parametry z_1...z_6 nebo Y_1...Y_6. 
Pokud je binární vstup lock = 1, nelze hodnoty přepisovat. Při hide = 1 se ovládací stránka vůbec nezobrazí. 
Stránce lze zadat až 16-ti-znakovou hlavičku a další texty k identifikaci zobrazovaných hodnot. 
 
 

 Upozornění! 
 Příliš časté ukládání do paměti by mohlo způsobit vyčerpání zápisové kapacity paměti EEPROM. 
 Proto:  
 Hodnoty jsou ukládány do paměti jako parametry při každé detekci náběžné hrany vstupu store. 
 Tento vstup je vhodné aktivovat jen při platné změně vstupní hodnoty. 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1...X_6 Float Procesní analogové hodnoty pro zobrazení (přednastavení → 0) 
Casc Float Vstup pro kaskádní zapojení (propojí se s výstupem Bl-no jiného V_Display bloku) 
Bar1 Float Procesní analogová hodnota pro zobrazení jako sloupcový graf (horní nebo levý). 
Bar2 Float Procesní analogová hodnota pro zobrazení jako sloupcový graf (spodní nebo pravý). 
hide Bool = 1 → Potlačení displeje, stránka se nezobrazuje 
lock Bool = 1 → Zamknutí displeje, hodnoty nelze měnit 
d_1...d_6 Bool Procesní binární hodnoty pro zobrazení (přednastavení → 0) 

store Bool S náběžnou hranou (0 → 1) jsou vstupy uloženy do paměti jako parametry Y_1 a Y_2 a použity jako 
výstupní hodnoty. Příliš časté ukládání může způsobit vyčerpání zápisové kapacity paměti. 

 

Název Typ Popis 

Y_1...Y_6 Float Platné procesní hodnoty 
Bl_no Float Číslo bloku (pro zapojení do kaskády) 
line Float Při změně hodnoty je na výstupu po dobu jednoho cyklu číslo řádky této změněné hodnoty (1 – 6) 

iii   
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Název Typ Popis 

z_1...z_6 Bool Platné procesní hodnoty 
change Bool Při změně některé hodnoty přechází výstup po dobu jednoho cyklu do stavu 1 
 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

z_1...z_6 z1 Bool Počáteční hodnoty binárních výstupů z_1...z_6 r/w 0/1 0  
Y_1...Y_6 Y1 Float Počáteční hodnoty analogových výstupů Y_1...Y_6 r/w  0.0  
Y_1_Min 

... 
Y_6_Min 

Min. Float Spodní mez možnosti nastavení analogových hodnot. r/w  MIN  

Y_1_Max 

... 
Y_6_Max 

Min. Float Horní mez možnosti nastavení analogových hodnot. r/w  MIN  

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Disp1 

... 
Disp6 

Režim 
řádky Enum 

Řádka na displeji může být jen pro zobrazení, nebo 
pro zobrazení s možností nastavení, nebo může být 
prázdná 

r/w  1  

  Alterable Hodnotu na řádce lze zobrazovat a měnit. r/w  0  
  Display Hodnota na řádce je zobrazena, měnit ji nelze. r/w  1  
  Empty Zobrazení na řádce je vypnuto. r/w  2  

Mode1 

... 
Mode6 

Typ 
řádky Enum 

Nastavení typu údaje na řádce – analogový, binární, 
některý z typů spínačů, nebo odkaz na další ovládací 
stránku. 

r/w  1  

  analog Analogová hodnota přivedená na vstup a dva 
šestiznakové texty, před a za hodnotou. r/w  0  

  digital 
Podle binární hodnoty vstupu se zobrazuje při „0“ 
„Text_n“ a při „1“ „Unit_n“: Tento typ lze využít i pro 
zobrazení statického textu, např. hlavičky. 

r/w  1  

  time 
Čas ve tvaru HH:MM:SS nebo HH:MM. Poslední 
platná číslice před desetinnou čárkou značí celé 
minuty, čísla za desetinnou čárkou označují vteřiny. 

r/w  2  

  radio 
button 

Přepínání dané kombinace řádků. Následné řádky 
tvoří skupinu. r/w  3  

  switch Přepínač. r/w  4  

  tip switch Tlačítko. Pokud je zadávací pole stisknuto, je na 
výstupu log. 1, po uvolnění je výstup opět vypnut. r/w  5  

  text Zobrazení indexovaného textu (v závislosti na 
celočíselné hodnotě vstupního signálu). r/w  6  

  menue Přímý přechod na další ovládací stránku r/w  7  
Dp_1 

... 
Dp_6 

Des. 
místa Int Počet míst za des. čárkou analogového údaje. r/w 0…3 0  

Text1a 
... 

Text6a 
Text 1 Text První text na řádce, např označení hodnoty. U 

binárních hodnot  první zobrazený text. r/w  Name-1  

Text1b 
... 

Text6b 
Text 2 Text 

Druhý text na řádce, např označení fyzikální 
jednotky. U binárních hodnot  druhý zobrazený text 
(po přepnutí). 

r/w  Unit-1  
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Na stránce se zobrazuje: 
 
1 Název ovládací stránky (19 znaků) 
2 Přepínač (přepnutí log. hodnoty jedním 

kliknutím) 
3 Zobrazení přepínače 
4 Zobrazení analogové hodnoty 
5 Zadávací pole. Po kliknutí se otevře číselný 

editor pro zadání. 
6 Tlačítko pro opuštění stránky. 
7 Tlačítko přechodu na stránku alarmů 
8 Po kliknutí přechod na další stránku. 
9 Tlačítko přechodu na předchozí stránku. 
10 Tlačítko přechodu na následující stránku. 
11 Výběrová tlačítka Radio button. Volba se 

provádí kliknutím na příslušnou hodnotu. Ze 
skupiny lze zvolit jen jednu položku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovládací stránka V_DISPLAY 
Funkční blok V_DISPLAY má ovládací stránku, kterou lze zvolit z menu ovládacích stránek. Při aktivovaném 
signálu hide = 1 se ovládací stránka nezobrazí. 
• U každého řádku displeje se konfigurací stanoví, jestli bude zpracováván údaj analogový, binární nebo řádka 

zůstane prázdná. Dále se určuje, jestli údaj bude pouze zobrazen nebo jeho hodnotu bude možno měnit. 
• Možné datové typy řádky displeje: Analogový, binární, text, menu, tlačítko, přepínač, výběrové tlačítko 
• Na displeji se zobrazují hodnoty, které jsou přivedeny na jeho příslušný vstup. 
• Na příslušný výstup jsou vyvedeny hodnoty, na stránce upravené (pokud je konfigurací změna hodnot 

povolena). 
• Volit lze pouze řádky, u nichž je změna hodnoty povolena. 
• Možnost úpravy hodnot lze zablokovat (aktivací vstupu lock) . 
• Jako počáteční hodnoty výstupů po zapnutí napájení slouží parametry z_1...z_6 resp. Y_1...Y_6. 
• Výstupní hodnoty jsou zobrazeny pouze tehdy, jsou-li jejich výstupy propojeny zpět na příslušné vstupy 

nebo je-li displej pro tuto hodnotu v režimu zadávání. 
• S náběžnou hranou vstupu store jsou hodnoty na vstupu uloženy jako nové parametry z_1...z_6 a 

Y_1...Y_6 a takto přeneseny na výstupy. 
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Zadávání a zobrazení textů 
Zadávání textů je možné jen pomocí inženýrského software. Každý text může mít až 19 alfanumerických znaků. 
Podle konfigurace datového typu řádky se zobrazuje všech 19 znaků (např. Mode x = digital), nebo pouze 
prvních deset znaků (např. Mode x = analog).  
U binárních typů displejové řádky (binární hodnota, výběrové tlačítko, přepínač, tlačítko) platí: 
Signál = 0: Zobrazuje se (podle řádku) „Text1 a…Text6 a“ 
Signál = 1: Zobrazuje se (podle řádku) „Text1 b…Text6 b“ 
Další podrobné údaje k různým datovým typům displeje jsou uvedeny dále v odstavci Datové typy řádků displeje. 
 
 

 Upozornění! 
 Pokud je displejová řádka konfigurována jen pro zobrazení, nelze na ní hodnotu měnit. 
  
 
 
 

 Upozornění! 
 Ovládání řádek s datovými typy výběrové tlačítko, přepínač a tlačítko je popsáno 
 v kap. I-5 Ovládání 
 
 
 

 Upozornění! 
 Při použití bloku V_DISPLAY ve struktuře je vhodné zpracovat i popis jeho ovládací stránky 
 v dokumentaci daného projektu pro konečného uživatele. 
 

 
 
Bloky VWERT v kaskádním zapojení 
Vazba dvou nebo několika ovládacích stránek V_DISPLY se provede propojením výstupu Bl-no dalšího bloku 
V_DISPLAY se vstupem Casc předchozího bloku. Uzavřením smyčky těchto propojení lze dosáhnout i kruhové 
struktury ovládacích stránek. 
Kaskádní zapojení se na displeji projeví zobrazením tlačítek ��. Tlačítko pro přechod na předchozí blok (se 
zapojeným výstupem Bl-no) je na první řádce stránky, tlačítko pro přechod na následující blok (se zapojeným 
vstupem Casc) je na poslední řádce. Přechod se provádí kliknutím na příslušný řádek s tlačítkem. Po standartním 
opuštění ovládací stránky se přechází zpět do základního výběrového menu ovládacích stránek. 
 
Datové typy řádků displeje 
 
Typ analogová hodnota 
Řádka obsahuje dva pevné texty a analogovou hodnotu, přivedenou na vstup X_1…X_6. Změna hodnoty, pokud je 
v konfiguraci povolena, se provádí již popsaným způsobem. 
Hodnotu lze zadávat v rozmezí daném paramtry Y_1_Min...Y_6_Min a Y_1_Max...Y_6_Max, dále je 
možno pomocí parametrů Dp_1...Dp_6 určit počet desetinných míst zadávané hodnoty. 
 
Typ binární hodnota 
V závislosti na vstupní binární hodnotě je na displeji zobrazen text, pro log. 1 text Name_i a pro log. 0 text 
Unit_i. Pokud se na vstup přivede neměnná binární hodnota, lze řádek využít pro zobrazení statického textu, např. 
titulku. 
 
Typ čas 
Řádku s datovým typem čas lze využít k zobrazení a event. nastavení času ve formátu HH:MM:SS nebo HH:MM.  
Rozsah nastavení času je od 00:00:00 do 30 000:00:00 hodin. Vzhledem k omezenému rozlišení čísel s plovoucí 
řádovou čárkou je od hodnoty času 16.40.00 možné nastavení jen po skocích šesti vteřin. 
 
Typ výběrové tlačítko (s binárním výstupem) 
Tento datový typ lze použít pro výběr ze dvou nebo několika možností. Výběr se provádí přímo kliknutím na 
zvolené řádce. 
Za sebou umístěné řádky typu výběrové tlačítko na jedné stránce tvoří jednu výběrovou skupinu.Aktivovat lze pouze 
jedno tlačítko ze skupiny.Při aktivaci jednoho tlačítka ze skupiny se ostatní automaticky deaktivují. 
Dvě skupiny výběrových tlačítek se od sebe oddělí zařazením řádky s jiným datovým typem. 
Pokud není při přenosu dat do bloku V_DISPLAY aktivováno žádné výběrové tlačítko, zůstávají všechna tlačítka ve 
skupině neaktivní. Pokud je při přenosu aktivních více tlačítek, dojde k aktivaci pouze prvního tlačítka v dané 
skupině, ostatní zůstanou neaktivní. 
 
Typ přepínač 
Tento datový typ se používá pro implementaci funkce VYP / ZAP. 
Aktivace přepnutí se provádí klinutím na řádek. Kliknutím přejde přepínač ze stavu VYP do stavu ZAP a naopak. 

iii   

iii   

iii   
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Typ tlačítko 
Tento datový typ se používá pro implementaci funkce krátkodobého zapnutí. 
Aktivace se provádí přímo na řádce, tlačítko je aktivováno po dobu kliknutí , po uvolnění je tlačítko opět 
deaktivováno. 
 
Typ text (viz také funkční blok TEXT) 
Tento datový typ se používá pro zobrazení indexovaného textu (v závislosti na celočíselné hodnotě vstupního 
signálu). Dále je možné při změně textu z ovládací stránky měnit i příslušnou číselnou hodnotu na výstupu. 
Příslušný vstup bloku VWERT musí být propojen s výstupem Index textového bloku. 
Výstup příslušného textového řádku (V_DISPLAY výstup Y_1…Y_6) musí být propojen na vstup Index 
textového bloku.. 
Textové bloky lze zapojit do kaskády, jak je popsáno v popisu bloku TEXT (výstup Index dalšího bloku 
se propojí se vstupem Casc bloku, který je nejblíže bloku V_DISPLAY). Volba textu probíhá vždy přes vstup 
Index tohoto textového bloku (zapojeného na blok V_DISPLAY). 
Textové bloky lze pomocí vstupu UsrLan přiřadit určitému jazyku. Přepínání jazyků se provádí centrálně 
vstupem UsrLan funkčního bloku STATUS. Není-li zvolenému jazyku přiřazen žádný textový blok (např. zadané 
číslo jazyka je příliš velké), budou použity texty z posledního zjištěného textového bloku. 
Výběr textů na textové řádce stránky V_DISPLAY je omezen počtem připojených textových bloků. 
Pokud je indexové číslo pro volbu textu přivedeno z jiné části struktury, pak při indexu mimo možný rozsah (0 nebo 
>max.) není zobrazen žádný text. Na řádce displeje se zobrazí „--------------„. 
Aby se po zapnutí přístroje nezobrazovala prázdná řádka („--------------„), je nutno počáteční hodnotu 
parametru Y_1…Y_6 nastavit > 0. 
 
Typ menu 
Datový typ menu se používá pro přímý přechod na další ovládací stránku (jednorázový, nelze dále vázat). 
Hodnota, přivedená na příslušný vstup, je chápána jako číslo bloku, na jehož ovládací stránku se má přejít. 
Přechod na příslušnou stránku se provede kliknutím na příslušnou řádku. Pokud přechod na požadovanou stránku 
není možný, přejde se do menu ovládacích stránek. 
Důvody nemožnosti přechodu mohou být: 
1. Na vstup není přivedeno platné číslo bloku. 
2. Blok uvedeného čísla nemá ovládací stránku. 
3. Zobrazení ovládací stránky bloku není možné, protože je blokováno signálem hide = 1. 
Po opuštění takto zvolené ovládací stránky následuje návrat zpět na stránku bloku V_DISPLAY, odkud byl proveden 
přechod. 
Pokud se tato metoda přímého přechodu použije opět pro stránku V_DISPLAY, na níž je rovněž řádek s datovým 
typem menu, není další přechod již možný. 
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III-10.4 V_TREND (zobrazení trendu – č. 99) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkce V_TREND má 12 binárních (Mode_D1…D12) a 6 analogových stop (Mode_1…6). Úkolem bloku je 
výlučně sběr dat za účelem jejich zobrazení na trendovém displeji. Shromážděná data není možné z bloku číst. 
K tomuto účelu slouží funkční blok VLOGGING (viz následující odst.).  
 
Vzorkovací cyklus 
Blok V_TREND vzorkuje a do paměti ukládá na něj připojené signály v pevném vzorkovacím cyklu. Počet 
zobrazených dat se zadává konfiguračním parametrem MaxSamp (max. 12000, min. 300, přednastaveno 1200). 
Nejmenší vzorkovací cyklus je 0,2 s. 
 
Analogové a binární stopy 
Pro každou analogovou stopu se zadává měřítko (Xi_0…Xi_100), které lze kdykoli změnit. Dále se zadává 
jeden parametr (Mode_1…6), který určuje způsob zobrazení a to výběrem ze čtyř možností – vypnuto, jednotlivá 
hodnota, střední hodnota, minimum a maximum (off, single, mean, min/max). 
 
 

 Upozornění! 
 Parametr Step určuje, z kolika hodnot bude vytvořen jeden bod displeje na časové ose X. 
 Rozsah osy Y je omezován zobrazením binárních stop, pokud nejsou parametrem Mode_Di vypnuty. 
 
 

Počáteční hloubka časové osy po spuštění se určuje parametrem Step. Parametr určuje, kolik hodnot bude 
representovat jeden bod displeje. 
Pokud je parametr Step větší než 1: 
Při Mode = single bude zobrazena jediná hodnota (každá x-tá hodnota). 
Při Mode = mean bude zobrazena střední hodnota z příslušné skupiny hodnot. 
Při Mode = min/max bude zobrazena čára mezi minimální a maximální hodnotou z příslušné skupiny hodnot. 
Při Mode = off bude trend stopy vypnut. 
 
Zobrazení trendu lze z ovládací stránky měnit pomocí lupy. Tím je ovlivňována hodnota parametru Step. 
 
 

 Upozornění! 
 Displejové pole trendu analogových hodnot zůstává na stránce zachováno i při vypnutí trendu 
 všech analogových stop. 
 
 

iii   

iii   
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Stupnice osy Y 
Pro měřítko osy Y lze zvolit jednu trendovou křivku. Hodnoty 0% a 100% osy Y se zobrazují údajem o max. sedmi 
znacích, nejvyšší číslo tedy může být 9,9⋅109. Hodnoty blízké nebo rovné 0 je zorazí jako 0,000.  
 
Stupnice osy X 
Na časové ose x jsou udány tři časy: 
1. Čas levého konce křivky. 
2. Čas v místě kurzoru. 
3. Čas pravého konce křivky (aktuální čas). 
 
Zobrazení hodnoty 
Pod časem kurzoru je zobrazena i příslušná hodnota. Barva zobrazení je odvislá od zvolené křivky. Kurzor lze 
posunovat dvěma tlačítky (⊳�). Pokud posuneme kurzor mimo rozsah, celý graf se o polovinu své šířky posune. 
 
Vstupy a výstupy 
Funkční blok trendu má tyto výstupy: 
Vlastní číslo bloku, stavová informace (status), přetečení paměti (ready). 
Stavová informace označuje pouze případ, kdy pro blok není dostatečné místo v paměti. V tomto případě je blok 
nefunkční. Výstup ready je aktivován, pokud je trendový blok naplněn. 
 
 

 Upozornění! 
 Blok má konfigurační parametry, které platí jen při startu programu. Jejich změna v průběhu 
 programu nemá na vlastnosti trendu žádný vliv. 
 

 
Funkční blok terndu ukládá hodnoty vstupů do mezipaměti a umožňuje jejich trendové zobr. Po naplnění mezipaměti 
se novou hodnotou nejstarší hodnota přepisuje. Velikost paměti lze nastavit konfigurací. Zobrazení dat se děje 
v konfigurací zadaných intervalech. 
Vlastnosti bloku V_TREND jsou následující: 
• Rozlišení osy Y displeje KS 108 je 180 bodů (při zobrazení trendu binárních stop méně), rozlišení osy X je 240 

bodů. 
• Měřítko osy Y lze zvolit, je dáno zvoleným vstupním signálem, kdy každý vstup má vlastní měřítko, dané 

parametry Xi_0 a Xi_100. 
• Τlačítky ⊳� lze pohybovat kurzorem. Pak údaj pod kurzorem neudává aktuální měřenou hodnotu, ale hodnotu 

zvoleného vstupu v místě kurzoru. Rovněž čas kurzoru na ose X bude zobrazen (ve formě 0.00.00). 
• Nejmenším krokem nastavení je 0,2 (nezávisle na zvolené jednotce). 
• Na výstupu Bl-no je číslo bloku. 
 
 

 Upozornění! 
 Blok V_TREND se používá jen k zobrazení dat na displeji. K sběru dat a jejich přenosu z přístroje 
 je nutno použít funkční blok V_LOGGING. 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1...X_6 Float Procesní analogové hodnoty pro zobrazení trendů 
AnaText Float Vstup pro navázání textových bloků s názvy analogových signálů. 
AnaEinh Float Vstup pro navázání textových bloků s názvy fyzikálních jednotek. 
d_1...d_12 Bool Binární hodnoty pro zobrazení trendů 
DigiText Float Vstup pro navázání textových bloků s názvy binárních signálů. 
hide Bool = 1 → Potlačení displeje, stránka se nezobrazuje 
reset Bool = 1 → Maže všechna data v mezipaměti bloku. 

 

Název Typ Popis 

Bl_no Float Číslo bloku. 

Status Fload Stavová informace, v souč. době udává jen stav, kdy pro blok není dostatečné místo v paměti. Blok 
je v tomto případě nefunkční. 

ready Bool = 1 → Trendový blok je naplněn daty. 
 

iii   

iii   
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Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

X1_0...X6_0 Počátek 
rozsahu Float Počátek měřítka (0%) pro zobrazení na ose Y. r/w  0.0  

Step krok Int 
Volba hodnoty na ose X. Zobrazena může být žádná 
hodnota, okamžitá hodnota, střední hodnota nebo 
spojnice minima a maxima z měřených hodnot. 

r/w 1...50 1  

X1_100 

... 
X6_100 

Konec 
rozsahu Float Konec měřítka (100%) pro zobrazení na ose Y. r/w  100.0  

Start Prodleva Float Prodleva při startu. r/w 0... 
12000 0  

ActuTrend 
Aktuální 

trend Int Trend, jehož hodnota se bude zobrazovat a měřítko 
bude použito pro osu Y. r/w 1...6 1  

Mode_1 

... 
Mode_6 

Režim Enum Režim zobrazení hodnot analogového vstupu. r/w  1  

  Off Bez zobrazení, zobrazení vypnuto. r/w  0  
  Single Zobrazuje se jediná hodnota. r/w  1  

  Mean Zobrazuje se střední hodnota ze všech 
zaznamenaných hodnot. r/w  2  

Mode_D1 

... 
Mode_D12 

Režim Enum Režim zobrazení binárních hodnot. r/w  0  

  Off Bez zobrazení, zobrazení vypnuto. r/w  0  
  On Binární hodnota se zobrazuje. r/w  1  

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Unit Jednotka Enum 
Vzorkovací interval v hodinách, minutách nebo 
vteřinách. Nutno nastavit před spuštěním programu, 
změny během programu nemají vliv. 

r/w  0  

  Second Vzorkovací interval se udává ve vteřinách. r/w  0  
  Minute Vzorkovací interval se udává v minutách. r/w  1  
  Hour Vzorkovací interval se udává v hodinách. r/w  2  

MaxSamp 
Počet 
vzorků Int 

Počet zobrazených bodů. Nutno nastavit před 
spuštěním programu, změny během programu 
nemají vliv. 

r/w 300... 
12000 1200  

Sample Interval Float Interval vzorků.. Nutno nastavit před spuštěním 
programu, změny během programu nemají vliv. r/w 0,2… 

3600,0 1,0  

Einh_ Jednotka Text Zobrazená fyzikální jednotka. r/w  Unit  
 

III-9.4.1 Zadávání a zobrazení 
 
Ovládací stránka V_TREND 
Stránku V_TREND lze zvolit z menu ovládacích stránek, pokud není blokována signálem hide = 1. 
Stránka nemá ovládání, slouží pouze pro zobrazení trendu. Změna v textových polích se projeví pouze na zobrazení 
stránky a dat, data samotná nejsou ovlivněna. 
Další onformace k ovládací stránce bloku V_TREND jsou uvedeny v kapitole I-5.7.5. 
 
Zadávání textů – názvy a jednotky. 
Ovládací stránka může zobrazit u každé trendové stopy její název, u analogových stop i fyzikální rozměr. Použít lze i 
některé speciální znaky jako kvadrát 2, kubík 3 nebo stupeň °C. 
Pokud mají všechny analogové stopy fyzikální jednotku stejnou, lze ji zadat konfigučačním parametrem Einh_. 
Vstup AnaEinh pak musí zůstat nezapojen.  
Názvy a jednotky jednotlivých stop lze zadat pomocí textových bloků, zapojených na příslušný textový vstup bloku 
V_TREND. Textové bloky s názvy stop se připojují na vstup AnaText, bloky s fyzikálními jednotkami na vstup 
AnaEinh, bloky s názvy binárních stop na vstup DigiText. Textové bloky lze zapojovat do kaskády, lze 
použít i zapojení pro volbu vícejazyčných textů (viz popis bloku TEXT). 
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Ovládací stránka: 
1 Název stránky (16 znaků) 
2 Analogové trendy (zprava doleva) 
3 Kurzor 
4 Hodnoty času | / Počátek / čas kurzoru / konec 
5 Hodnota zvoleného signálu v místě kurzoru 
6 Tlačítko opuštění stránky 
7 Tlačítko přechodu na stránku alarmů 
8 Stupnice zvoleného signálu 
9 Tlačítko přechodu na stránku parametrů 
10 Tlačítko posunu kurzoru doleva 
11 Tlačítko posunu kurzoru doprava 
12 Lupa časové osy - 
13 Lupa časové osy + 
14 Binární stopy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III-10.5 V_LOGGING (sběr dat – č. 140) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomocí tohoto funkčního bloku lze data dvanácti binárních a šesti analogových signálů ukládat do souboru. Data se 
ukládají v CSV fornátu na SD paměťovou kartu. Jako oddělovací zna je použit středník („;“). Datové soubory lze 
zpracovat např. v Excelu. 
 
Začátek datového souboru může vypadat takto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a po převedení do tabulkového editoru, např. Excelu, takto: 
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Funkční blok V_LOGGING má ovládací stránku, z níž lze zadávat názrv souboru a text poznámky a kopírovat 
soubory z SD karty do USB paměti. 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1...X_6 Float Procesní analogové hodnoty pro uložení do paměti. 
d_1...d_12 Bool Binární hodnoty pro uložení do paměti. 
hide Bool = 1 → Potlačení displeje, stránka se nezobrazuje 
disable Bool = 1 → Konec záznamu dat. 

reset Bool Start / stop záznamu. Start začíná nový soubor. Pokud je tento vstup zapojen, není tlačítko pro start 
/ stop na ovládací strábnce viditelné. 

 

Název Typ Popis 

Bl_no Float Číslo bloku. 
 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Unit Jednotka Enum Vzorkovací interval v hodinách, minutách nebo 
vteřinách.  r/w  0  

  Second Vzorkovací interval se udává ve vteřinách. r/w  0  
  Minute Vzorkovací interval se udává v minutách. r/w  1  
  Hour Vzorkovací interval se udává v hodinách. r/w  2  

Sample Interval Float Interval vzorků. r/w 0,2… 
3600,0 1,0  

FileSize Velikost Float Velikost souboru v Kbytech. r/w 1...100 5  
File 

Count Počet Float Max. počet souborů. r/w 1...100 5  

DecPoint Des. místa Enum Pro oddělení desetinných míst lze použít znak 
čárky nebo tečky.  r/w  0  

  Comma Jako oddělovač desetinných míst je použita čárka. r/w  0  
  Point Jako oddělovač desetinných míst je použita tečka. r/w  1  

EndMod 
Režim 
konce Enum 

Režim ukončení záznamu: Po naplnění max. počtu 
souborů daty se záznam ukončí (EndStop) nebo 
se nejstarší soubory začnou přepisovat (Infinite). 

r/w  0  

  Infinite Po naplnění max. počtu souborů se nejstarší 
soubory začnou přepisovat. r/w  0  

  Stop at 
end 

Po naplnění max. počtu souborů se záznam dat 
ukončí. r/w  1  

Name_X1 

... 
Name_X6 

Název Text Názvy analogových signálů r/w  NAME 
X1  

Name_d1 

... 
Name_d12 

Název Text Názvy binárních signálů. r/w  NAME 
d1  

 
Konfigurační parametry typu Text lze zadávat pouze z vývojového prostředí. 
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Ovládací stránka V_LOGGING 
Stránku V_LOGGING lze zvolit z menu ovládacích stránek, pokud není blokována signálem hide = 1. 
Další onformace k ovládací stránce jsou uvedeny v kapitole I-5.7.4. 
 
Ovládací stránka: 
1 Název stránky (16 znaků) 
2 Název výstupního souboru 
3 Současná velikost výstupního souboru 
4 Zbývající volné místo na SD kartě 
5 Zbývající volné místo na USB paměti  

(údaj se zobrazuje jen pokud je paměť 
zasunuta do konektoru) 

6 Tlačítko opuštění stránky 
7 Tlačítko přechodu na stránku alarmů 
8 Tlačítko start / stop záznamu dat. Podle 

naprogramování dané aplikace tlačítko může 
nebo nemusí být viditelné. 

9 Tlačítko spuštění kopírování souborů z SD 
karty na USB paměť. 

10 Stavová informace Sběr dat běží / zastaven 
11 Zadávací pole názvu souboru 
12 Zadávací pole hlavičky 
13 Stavová informace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III-10.6 V_LOGGING2 (kaskádní sběr dat – č. 141) 
V_LOGGING2_D (připojení signálů pro V_LOGGING2 – č. 142) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomocí těchto dvou funkčních bloků lze data binárních a analogových signálů ukládat do souboru. Použije se jeden 
blok V_LOGGING2, k němuž je připojen jeden nebo kaskáda bloků V_LOGGING2_D. Takto lze kombinací bloků 
V_LOGGING2 a V_LOGGING2_D libovolně rozšířit počet binárních a analogových signálů pro záznam. Data se 
ukládají v CSV fornátu na SD paměťovou kartu. Jako oddělovací zna je použit středník („;“). Datové soubory lze 
zpracovat např. v Excelu. 
 
Začátek datového souboru může vypadat takto:  
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a po převedení do tabulkového editoru, např. Excelu, takto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok V_LOGGING2 má ovládací stránku, z níž lze zadávat názrv souboru a text poznámky a kopírovat 
soubory z SD karty do USB paměti. 
 
Vstupy bloku V_LOGGING2 

 

Název Typ Popis 

DBlock Float Připojení prvního bloku V_LOGGING2_D. 
hide Bool = 1 → Potlačení displeje, stránka se nezobrazuje 
disable Bool = 1 → Konec záznamu dat. 

reset Bool Start / stop záznamu. Start začíná nový soubor. Pokud je tento vstup zapojen, není tlačítko pro start 
/ stop na ovládací strábnce viditelné. 

 

Vstupy bloku V_LOGGING2_D 
 

Název Typ Popis 

DBlock Float Připojení dalšího bloku V_LOGGING2_D v kaskádě. 

X_1...X_6 Float Procesní analogové hodnoty pro uložení do paměti. 
d_1...d_12 Bool Binární hodnoty pro uložení do paměti. 

 

Výstupy bloku V_LOGGING2 
 

Název Typ Popis 

Bl_no Float Číslo bloku. 
 

Výstupy bloku V_LOGGING2_D 
 

Název Typ Popis 

DBlock Float Číslo bloku. 
 
Konfigurace bloku V_LOGGING2 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Unit Jednotka Enum Vzorkovací interval v hodinách, minutách nebo 
vteřinách.  r/w  0  

  Second Vzorkovací interval se udává ve vteřinách. r/w  0  
  Minute Vzorkovací interval se udává v minutách. r/w  1  
  Hour Vzorkovací interval se udává v hodinách. r/w  2  

Sample Interval Float Interval vzorků. r/w 0,2… 
3600,0 1,0  

FileSize Velikost Float Velikost souboru v Kbytech. r/w 1...100 5  
File 

Count Počet Float Max. počet souborů. r/w 1...100 5  

DecPoint Des. místa Enum Pro oddělení desetinných míst lze použít znak 
čárky nebo tečky.  r/w  0  

  Comma Jako oddělovač desetinných míst je použita čárka. r/w  0  
  Point Jako oddělovač desetinných míst je použita tečka. r/w  1  

EndMod 
Režim 
konce Enum 

Režim ukončení záznamu: Po naplnění max. počtu 
souborů daty se záznam ukončí (EndStop) nebo 
se nejstarší soubory začnou přepisovat (Infinite). 

r/w  0  

  Infinite Po naplnění max. počtu souborů se nejstarší 
soubory začnou přepisovat. r/w  0  

  Stop at 
end 

Po naplnění max. počtu souborů se záznam dat 
ukončí. r/w  1  
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Konfigurace bloku V_LOGGING2_D 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 
Name_X1 

... 
Name_X6 

Název Text Názvy analogových signálů r/w  NAME 
X1  

Name_d1 

... 
Name_d12 

Název Text Názvy binárních signálů. r/w  NAME 
d1  

 
Konfigurační parametry typu Text lze zadávat pouze z vývojového prostředí. 
 
Ovládací stránka V_LOGGING2 
Stránku V_LOGGING lze zvolit z menu ovládacích stránek, pokud není blokována signálem hide = 1. 
Další onformace k ovládací stránce jsou uvedeny v kapitole I-5.7.4. 
 
Ovládací stránka: 
1 Název stránky (16 znaků) 
2 Název výstupního souboru 
3 Současná velikost výstupního souboru 
4 Zbývající volné místo na SD kartě 
5 Zbývající volné místo na USB paměti  

(údaj se zobrazuje jen pokud je paměť 
zasunuta do konektoru) 

6 Tlačítko opuštění stránky 
7 Tlačítko přechodu na stránku alarmů 
8 Tlačítko start / stop záznamu dat. Podle 

naprogramování dané aplikace tlačítko může 
nebo nemusí být viditelné. 

9 Tlačítko spuštění kopírování souborů z SD 
karty na USB paměť. 

10 Stavová informace Sběr dat běží / zastaven 
11 Zadávací pole názvu souboru 
12 Zadávací pole hlavičky 
13 Stavová informace 
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III-10.7 V_ALARM (stránka alarmů – č. 109) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ovládací stránka funkčního bloku V_ALARM může zobrazit až 8 alarmů. Alarmy, u nichž je nastavením 
konfigurace požadováno kvitování, je možno na ovládací stránce odkvitovat. Stav alarmů je určen binárními vstupy 
a1...a8 (0 = alarm není, 1 = alarm je). 
Na vstup Texte je možno připojit textové bloky s názvy alarmů dle dané aplikace (i vícejazyčně). Textových bloků 
lze použít až 20. 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Texts Float Vstup pro napojení textových bloků 
quitall Bool Kvitování všech alarmů. 
lock Bool = 1 → ovládání stránky je blokováno, tj. alarmy nelze kvitovat. 
a1...a8 Bool Vstupy alarmů. 

 

Název Typ Popis 

Bl_no Float Číslo bloku. 
alarm Bool = 1 → alespoň jeden alarm je aktivnáí. 
ack Bool = 1 → alaspoň jeden alarm je nutno odkvitovat. 
 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Typ_a1 

... 
Typ_a8 

Typ 
alarmu Enum 

Nastavení nutnosti kvitování alarmu. Pokud alarm 
nemusí být kvitován, je zobrazen jan tak dlouho, 
dokud trvá. 

r/w  0  

  Ackno-
wledge 

Alarm zůstává v seznamu, dokud není odkvitován. 
Výstup ack je tak dlouho aktivován, dokud 
v seznamu je alarm pro odkvitování. 

r/w  0  

  No ackno-
wledge 

Alarm zůstává v seznamu, dokud trvá. Po jeho 
odeznění je ze seznamu vymazán. r/w  1  

 
Ovládací stránka VALARM 
Funkční blok V_ALARM má ovládací stránku, na níž lze přejít z jakékoli jiné ovládací stránky tlačítkem, 
označeným vykřičníkem v čerbeném trojúhelníku. Alarmy se na stránce zobrazují se zadanými texty v pořadí jejich 
výskytu. Názvy alarmů se zadávají pomocí dvou textových bloků, připojených na vstup Texts bloku V_ALARM. 
Pokud není tento vstup zapojen, jsou alarmy označeny názvem bloku V_ALARM a pořadovým číslem. 
Další onformace k ovládací stránce jsou uvedeny v kapitole I-5.7.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Upozornění! 
 Znaky << označují alarmy, které je nutno 
 odkvitovat. 
 

 

1 Název stránky 
2 Tlačítko opuštění stránky alarmů 
3 Tlačítko servis 
4 Alarm, který je nutno odkvitovat 
5 Alarm, který není nutno kvitovat nebo 

který již byl odkvitován. 
6 Alarm, který již není aktivní, ake který 

musí být ještě odkvitován. 

iii   
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III-10.8 V_PARA (zobrazení a změna parametrů – č. 98) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkce vytváří ovládací stránku, na níž lze zobrazit a dle potřeby měnit až 6 parametrů z funkčních bloků, použitých 
ve struktuře přístroje. 
Parametr se zadává pomocí čísla funkčního bloku a čísla parametru. Jednoduché zadání pomocí výběrového menu 
umožňuje inženýrský software, jak je ukázáno na obrázku. Kliknutím na zadávací pole parametru (????) se otevře 
okno pro výběr parametru ze v struktuře použitých funkčních bloků. 
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U každého parametru lze zadat rovněž identifikátor a text fyzikální jednotky. 
Hodnoty z analogových vstupů jsou uloženy jako příslušné parametry do paměti při každé detekci náběžné hrany 
vstupu store. Tento vstup je vhodné aktivovat jen při platné změně vstupní hodnoty. Příliš časté ukládání do 
paměti by mohlo způsobit vyčerpání zápisové kapacity EEPROM paměti. 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1...X_6 Float Analogové hodnoty pro uložení jako parametry. 
hide Bool = 1 → Potlačení displeje, stránka se nezobrazuje 
lock Bool = 1 → Zamknutí displeje, hodnoty nelze měnit 
store Bool S náběžnou hranou (0 → 1) jsou hodnoty vstupů uloženy jako parametry. 

 

Název Typ Popis 

Y_1...Y_6 Float Výstup hodnot šesti parametrů. Při nedefinovaném parametru je výstup 0. 
Bl_no Float Číslo bloku. 

z_1...z_6 Bool 
Stavová informace. Log. 0 znamená, že poslední uložená hodnota vstupu byla uložena jako platný 
parametr, Log. 1 označuje chybu (vstupní hodnota leží mimo platný rozsah hodnot parametru nebo 
parametr není definován). 

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 
Para1 

... 
Para6 

Para-
metr Text Funkční blok a zadávaný parametr. r/w  ???  

Text1 

... 
Text6 

Text Text Textové označení parametru. r/w  Para1  

Unit1 

... 
Unit6 

Unit Text Textové označení fyz. jednotky parametru. r/w  Unit1  

 
Zadávání a zobrazení textů 
Zadávání textů se provádí pouze pomocí inženýrského software. Každý text může mít až 16 alfanumerických znaků. 
Pokud není číslo parametr definován, zobrazí se jako hodnota "??????" 

 

Přiřazení textových parametrů displejovým řádkům: Para1; Text1, Unit1  řádek 1 
 ..... 
 Para6; Text6, Unit6  řádek 6 

 
Ovládací stránka V_PARA 
Stránku V_PARA lze zvolit z menu ovládacích stránek, pokud  
není blokována signálem hide = 1. 
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III-11 Komunikace 
 

Knihovna COMMUNICATION obsahuje funkční bloky, které umožňují přístup k projektu komunikací Modbus. 
Pro čtení a zápis je k dispozici paměť pro 1000 celočíselných hodnot INTEGER (1 slovo = 16 bitů) Přístup k datům 
je pomocí komunikační linky Ethernet s protokolem Modbus po TCP/IP. 
Pro přístup se používá IP adresa přístroje. IP adresa je uložena → Main menu → General Data → Device data → 
IP address.  
Modbus povely čtení používají funkční kódy 0x03 nebo 0x04, povely zápisu funkční kódy 0x06 nebo 0x10. 
Funkční bloky zajišťují přenos deseti údajů. Bloky čtení READ ukládají data ze vstupů do příslušné oblasti paměti, 
bloky zápisu WRITE přenášejí data z paměti na výstupy. 
• Oblast čtení začíná na adrese 1000. 
• Oblast zápisu začíná na adrese 5000. 
Čísla s plovoucí řádovou čárkou (Float), přenášené bloky L1WRITE_FLOAT nebo L1READ_FLOAT zabírají 
paměť jako dvě celočíselné INTEEGER hodnoty. Adresa následující hodnoty je tedy o +2 vyšší.  
Binární hodnoty jsou sloučeny do jednoho slova, zabírají tedy jednu adresu. Při jednotlivém přenosu, zadaném 
parametrem Mode = bitwise, zabírá každá binární hodnota jedno slovo a tedy jednu adresu. 
Celočíselné hodnoty je možno přenášet režimem s jedním desetinným místem, nastaveným parametrem Mode = 
Fixpoint. Pak je při čtení hodnota vynásobena deseti a při zápisu opět vydělena deseti, je tedy přenášena i jedna 
číslice za desetinnou čárkou. 
 
Adresy 
Komunikační funkční bloky získávají počáteční adresy pro zápis nebo čtení ze vstupu Offset. U prvního 
komunikačního bloku zůstane tento vstup nezapojen. Všechny následující bloky pak určují své adresy posunem o 
hodnotu, kterou dostávají z předchozího bloku: Vstup Offset následujícího bloku je zapojen na výstup Offset 
předchozího bloku, atd... 
Každý blok zabírá, nezávisle na svém zapojení, adresy pro deset hodnot. Blok pro přenos Float dat tedy zabírá 20 
adres, blok pro data Int deset adres. Blok pro přenos Bool dat zabírá podle nastavení parametru Mode jednu nebo 16 
adres. 
 
Příklad 
Zapojení: Jako první bude použit blok L1READ_FLOAT, poté blok L1READ_INT a jako třetí blok 
L1READ_BOOL. Výstup Offset prvního bloku L1READ_FLOAT bude zapojen na vstup Offset bloku 
L1READ_INT a jeho výstup Offset pak na vstup bloku L1READ_BOOL.  
Přístup: První Float hodnota (X_1) bude čtena z adresy 1000, druhá hodnota (X_2) z adresy 1002. První Int hodnota 
(X_1) bude čtena z adresy 1020, druhá (X_2) z adresy 1021. První Bool hodnota (X_1) bude čtena z adresy 1030. 
Podle nastavení parametru Mode u bloku L1READ_BOOL bude slovo na adrese 1030 obsahovat informaci o 
hodnotách všech šestnácti binárních hodnot bloku (Mode = wordwise) a následující blok bude začínat na adrese 
1031. Při nastavení parametru Mode = bitwise bude slovo na adrese 1030 obsahovat jen jednu binární hodnotu a 
následující blok bude začínat na adrese 1046. 
 
 

III-11.1 L1READ_BOOL (čtení dat – č. 132) 
 
 
 
 
 
 
 

Funkční blok zapisuje hodnoty do paměti pro jejich čtení po komunikační lince. 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

D_1…D_16 Bool Binární hodnoty k přenesení po kom. lince 

Offset Float Určuje pozici v paměti pro čtení první hodnoty. Při zapojení v kaskádě se zapojuje na výstup 
předchozího bloku. 

 

Název Typ Popis 

Offset Float Udává následující volnou adresu paměti pro čtení. 
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Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Mode 
Datový 
formát Enum Datový formát. r/w  0  

  Word 
wise 

Datový formát slovo. Všech 16 binárních hodnot je 
uloženo ve jednom slově. r/w  0  

  Bit wise Datový formát bit. Vždy jedna binární hodnota je 
uložena v jednom slově. r/w  1  

 
 

III-11.2 L1READ_INT (čtení dat – č. 130) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkční blok zapisuje data do paměti pro čtení. Data se ukládají ve formátu celočíselných hodnot. 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1…X_10 Bool Celočíselné hodnoty k přenesení po kom. lince 

Offset Float Určuje pozici v paměti pro čtení první hodnoty. Při zapojení v kaskádě se zapojuje na výstup 
předchozího bloku. 

 

Název Typ Popis 

Offset Float Udává následující volnou adresu paměti pro čtení. 
 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Mode 
Datový 
formát Enum Datový formát. r/w  0  

  Integer Datový formát celočíselná hodnota (jedno slovo). r/w  0  

  Fix point Datový formát s pevnou desetinnou čárkou. Hodnota je 
vynásobena deseti. r/w  1  
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III-11.3 L1READ_FLOAT (čtení dat – č. 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkční blok zapisuje data do paměti pro čtení. Data se ukládají ve formátu hodnot s plovoucí desetinnou čárkou. 
Každá hodnota tak v paměti zabírá dvě slova. 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1…X_10 Bool Analogové procesní hodnoty k přenesení po kom. lince 

Offset Float Určuje pozici v paměti pro čtení první hodnoty. Při zapojení v kaskádě se zapojuje na výstup 
předchozího bloku. 

 

Název Typ Popis 

Offset Float Udává následující volnou adresu paměti pro čtení. 
 
 

III-11.4 L1WRITE_BOOL (zápis dat – č. 133) 
 
 
 
 
 
 
 

Funkční blok přenáší binární hodnoty z paměti pro zápis. 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Offset Float Určuje pozici v paměti pro zápis první hodnoty. Při zapojení v kaskádě se zapojuje na výstup 
předchozího bloku. 

 

Název Typ Popis 

Z_1…Z_16 Bool Binární hodnoty přenesené po kom. lince 
Offset Float Udává následující volnou adresu paměti pro zápis. 
 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Mode 
Datový 
formát Enum Datový formát. r/w  0  

  Word 
wise 

Datový formát slovo. Všech 16 binárních hodnot je 
uloženo ve jednom slově. r/w  0  

  Bit wise Datový formát bit. Vždy jedna binární hodnota je 
uložena v jednom slově. r/w  1  
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III-11.5 L1WRITE_INT (zápis dat – č. 131) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkční blok přenáší data z paměti. Data jsou ve formátu celočíselných hodnot. 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Offset Float Určuje pozici v paměti pro zápis první hodnoty. Při zapojení v kaskádě se zapojuje na výstup 
předchozího bloku. 

 

Název Typ Popis 

Y_1…Y_10 Bool Celočíselné hodnoty přenesené po kom. lince 
Offset Float Udává následující volnou adresu paměti pro zápis. 
 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Mode 
Datový 
formát Enum Datový formát. r/w  0  

  Integer Datový formát celočíselná hodnota (jedno slovo). r/w  0  

  Fix point Datový formát s pevnou desetinnou čárkou. Hodnota je 
vynásobena deseti. r/w  1  

 
 

III-11.6 L1WRITE_FLOAT (zápis dat – č. 101) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkční blok přenáší data z paměti pro zápis. Data jsou přenášena ve formátu hodnot s plovoucí desetinnou čárkou. 
Každá hodnota tak v paměti zabírá dvě slova. 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Offset Float Určuje pozici v paměti pro zápis první hodnoty. Při zapojení v kaskádě se zapojuje na výstup 
předchozího bloku. 

 

Název Typ Popis 

Y_1…Y_10 Bool Analogové procesní hodnoty přenesené po kom. lince 
Offset Float Udává následující volnou adresu paměti pro zápis. 
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III-12 Přídavné funkce 
 

III-12.1 CALLPG (funkce vyvolání ovládací stránky – č. 127) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok CALLPG slouží k vyvolání určité ovládací stránky na displej, pokud na současně zobrazené stránce 
není právě obsluhou prováděno ovládání (čekací doba je 5 s). 
Číslo bloku, jehož ovládací stránka se má zobrazit, se přivádí na analogový vstup BlockNo, pokud zůstane vstup 
nezapojen („0“), přejde se na stránku základního menu. 
K přepnutí ovládací stránky na displej dochází s náběžnou hranou pulsu, přivedeného na binární vstup d_1. Funkce 
umožňuje vyvolání určité ovládací stránky na displej při nějaké události, např. v případě překročení meze.  
 

K vyvolání stránky nedojde 
- pokud je na aktuálně zobrazené stránce prováděno ovládání, čekací doba je 5 vteřin po posledním stisku tlačítka. 
- je-li zadáno chybné číslo stránky, nebo je zobrazení zadané stránky blokováno. 
 

Pokud není vyvolávaná stránka k dispozici, je proveden přechod do základního menu ovládacích stránek. 
Po opuštění stránky, vyvolané funkcí CALLPG, následuje návrat na původní ovládací stránku. 
 

Ovládací stránku mají tyto funkční bloky: A_PROG, D_PROG, CONTROL, CONTROL+, PIDMA, V_DISPLAY, 
V_BAR, V_TREND, V_PARA, V_ALARM, V_LOGGING. 
 
 

 Upozornění! 
 Pokud je funkcí CALLPG vyvolávána stránka, která je již na displeji, není tato stránka znovu 
 volána, přístroj tedy ponechává na displeji zobrazenu původní stránku, případně její 
 podstránku.  
 
 
 

 Upozornění! 
 Při vícenásobném vyvolání stránek funkcí CALLPG se jejich sekvence nezapamatovává. 
 Po opuštění poslední vyvolané stránky se přechází na původní stránku před prvním vyvoláním. 
 
 
 

 Upozornění! 
 Pokud při aktivaci funkce CALLPG není přístroj v menu ovládacích stránek (je zobrazeno hlavní 
 menu, stránka parametrů nebo údaje o přístroji), je požadavek vyvolání stránky zapamatován 
 a dojde k němu okamžitě, jakmile obsluha přejde do menu ovládacích stránek. 
 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

BlockNo Float Číslo bloku, jehož ovládací stránka má být zobrazena. 
d_1 Bool Náběžnou hranou se aktivuje přepnutí na stránku, jejíž číslo je přivedeno na vstup BlockNo. 

 

 

iii   

iii   

iii   
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III-12.2 SAFE (funkce bezpečných hodnot – č. 94) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkce SAFE slouží ke generování bezpečných hodnot analogových a binárních signálů v závislosti na stavu 
binárního řídícího vstupu store. V normálním stavu je store = 0, hodnoty ze vstupů X_1...X_8 a d_1...d_8 
jsou beze změny přenášeny na výstupy Y_1...Y_8 a z_1...z_8. Při store = 1 jsou na výstupy místo vstupních 
hodnot přivedeny „bezpečné“ hodnoty Y_1...Y_8 a z_1...z_8, zadané jako parametry tohoto bloku. 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1…X_8 Float Analogové signály, při store = 0 jsou přeneseny na výstupy Y_1…Y_8. 
d_1…d_8 Bool Binární signály, při store = 0 jsou přeneseny na výstupy z_1…z_8. 

store Bool = 0 → Na výstupy jsou přeneseny vstupy. 
= 1 → Na výstupy jsou přeneseny hodnoty parametrů. 

 

Název Typ Popis 

Y_1…Y_8 Float 
Analogové výstupy, při store = 0 jsou na ně přeneseny hodnoty vstupů, při store = 1 
hodnoty parametrů. 

z_1…z_8 Bool 
Binární výstupy, při store = 0 jsou na ně přeneseny hodnoty vstupů, při store = 1 hodnoty 
parametrů. 

 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

z_1…z_8 z1 Int 
Binární parametry, při store = 1 přenesené na 
výstupy. 

r/w 0/1 0  

Y_1…Y_8 Y1 Float 
Analogové parametry, při store = 1 přenesené na 
výstupy. 

r/w  0  
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III-12.3 STATUS (stavová funkce – č. 125) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkce zjišťuje stav přístroje KS 108. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Upozornění! 
 Funkční blok STATUS je možno použít jen jednou. 
  
 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

UsrLan Float Změna uživatelského jazyka. Přepínání textových bloků s jazykovými verzemi. 
p_hide Bool = 1 → změna parametrů a konfigurace je blokována 
c_hide Bool = 1 → změna konfigurace je blokována 
m_hide Bool = 1 → hlavní menu se nezobrazuje, pouze ovládací stránky v režimu online 
b_block Bool = 1 → komunikační linka je blokována 
pwrchk Bool = 1 → monitorování krátkodobých výpadků napájení aktivováno. 

 

Název Typ Popis 

Minute Float Minuty reálného času 0...59 
Hour Float Hodiny reálného času 0...23 
Day Float Dny reálného času 0...31 
Month Float Měsíce reálného času 0...12 

Year Float Roky reálného času 1970...2069. Hodnoty 70…99 odpovídají rokům 1970…1999, hodnoty 0…69 
odpovídají rokům 2000…2069. 

Week_D Float Dny v týdnu reálného času (0 = neděle, 1 = pondělí.....6 = sobota) 

Langu Float 
Jazyk (němčina = 0, angličtina = 1) 
Volba jazyka v  Device data / Miscellaneous. 

PageNo Float Výstup čísla bloku, jehož ovládací stránka je zrovna na displeji. „0“ značí, že na displeji není žádná 
ovládací stránka. 

p_hide Bool = 1 → změna parametrů a konfigurace je blokována 
c_hide Bool = 1 → změna konfigurace je blokována 
m_hide Bool = 1 → hlavní menu se nezobrazuje, pouze ovládací stránky v režimu online 
b_block Bool = 1 → komunikační linka je blokována 

pwrchk Bool Test výpadku napájení. Po zapnutí přístroje je vždy ve stavu 0. Binárním vstupem pwrchk jej lze 
přepnout do stavu 1 a využít k identifikaci výpadku napájení a naprogramování reakce. 

 

iii   



  KS 108 easy   Příručka uživatele 232 

 
III-12.4 INFO (informační texty – č. 124) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkci lze využít pro zobrazení až 12-ti informačních textů o délce max. 19 znaků. Zobrazení textů je buzeno 
binárními vstupy D_1...D_12, texty se objevují na displeji přístroje v hlavičce ovládací stránky namísto názvu 
stránky. Pokud je současně aktivováno více textů, postupně se na displeji střídají. 
 
 

 Upozornění! 
 Funkční blok INFO je možno použít jen jednou. 
  
 
 

• Texty se zobrazují na všech stránkách. 
• Zobrazování textů lze zablokovat signálem hide = 1. 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

D_1...D_12 Bool = 1 → jsou zobrazovány informační texty, zadané parametry Text 1…Text12 
hide Bool = 1 → zobrazení textů je blokováno 

 

Konfigurace 
 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 
Text1 

… 
Text12 

Text Text 
Informační texty, zorazují se při aktivaci vstupů 
D_1…D_12. r/w    

 
 

III-12.5 PASSWORD (heslo – č. 126) 
 

Pomocí funkčního bloku STATUS lze přístup k parametrům, konfigutaci a hlavnímu 
menu obsluze zablokovat. Pro některé funkční bloky, jako regulátor a programátor, jsou 
navíc definováni různí uživatelé s rozdílnými přístupovými právy. Funkční blok 
PASSWORD dává k dispozici ovládací stránku, v níž uživatel může svou přístupovou 
úroveň zadat. 

 
Pro jednotlivé přístupové úrovně platí uvedené možnosti ovládání, vyšší úrověň vždy obsahuje i možnosti úrovní 
nižších (viz dále uvedená tabulka). 
 

Přístupová 
úroveň 

Uživetel 
(příklad) 

Možnosti ovládání 

0 (blokováno) Veškeré ovládání blokováno, displej jen informační 

1 Obsluha 
Ovládací stránky obdlokovány: Změny žádané hodnoty 
Programátor: Volba programu, Start/Stop/Reset/Preset/Hledání 
Blok PROGRAMMER: Změna probíhajícího programu (bez uložení do paměti) 

2 Mistr Změny programů a parametrů (trvalé, s uložením do paměti) 

3 Projektant Změny základních funkcí, konfigurace 

4 Šéfprojektant Změny základních funkcí, konfigurace 
 

Pokud uživatel zvolí nižší přístupovou úroveň, přístroj na ní přejde. Zvolí-li vyšší úroveň, je požadováno zadání 
hesla, poté je možné přecházet do nižších úrovní. 
Příklad: Mistr chce odblokovat ovládání. Zadá svou přístupovou úroveň 2 a své heslo, poté může přejít již bez zadání 
hesla do úrovně 1. 

iii   



 233 KS 108 easy  Příručka uživatele 

 
 

 Upozornění! 
 Obě nejvyšší úrovně (3 a 4) mají stejné ovládací práva, lze jimi ale rozlišit dvě různé skupiny 
 uživatelů. 
 
 
 
 

 Upozornění! 
 Pro přístupovou úroveˇ2 platí časový limit 10 minut. Pokud po tuto dobu není displej ovládán, 
 přejde automaticky do přístupové úrovně 1. 
 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

hide Bool = 1 → Potlačení displeje, stránka se nezobrazuje 
lock Bool = 1 → Zamknutí displeje, hodnoty nelze měnit 

 

Název Typ Popis 

AccLevel Float Přístupová úroveň 0…4 
Bl_no Float Číslo bloku. 
 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

NoAccess 
Bloková

no Enum Blokování ovládání r/w  0  

  allowed povoleno   0  
  not allowed nepovoleno   1  

L1 

Password 
Heslo 1 Float Heslo pro přístupovou úroveň 1 r/w > 0 vyp. ano 

L2 

Password 
Heslo 2 Float Heslo pro přístupovou úroveň 2 r/w > 0 vyp. ano 

L3 

Password 
Heslo 3 Float Heslo pro přístupovou úroveň 3 r/w > 0 vyp. ano 

L4 

Password 
Heslo 4 Float Heslo pro přístupovou úroveň 4 r/w > 0 vyp. ano 

L1 

Name 
Název 1 Text Název pro přístupovou úroveň 1 r/w  Úroveň 1  

L2 

Name 
Název 2 Text Název pro přístupovou úroveň 2 r/w  Úroveň 2  

L3 

Name 
Název 3 Text Název pro přístupovou úroveň 3 r/w  Úroveň 3  

L4 

Name 
Název 4 Text Název pro přístupovou úroveň 4 r/w  Úroveň 4  

 
Přehled 
 

1. Název stránky. 
2. Nejnižší přístupová úroveň displej jen informační, 

žádné ovládání. 
3. Přístupová úroveň obsluhy, přístup k ovládacím 

stránkám. 
4. Přístupová úroveň vedoucího obsluhy, navíc přístup 

k parametrům a trvalým změnám programů 
programátoru. 

5. Přístupové úrovně projektantů, navíc přístup ke 
konfiguraci. 

6. Tlačítko opuštění stránky. 
7. Tlačítko přechodu na stránku alarmů. 
8. Značka aktivní přístupové úrovně. 
 

iii   

iii   
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III-13 Všeobecné funkce přístroje 
 

III-13.1 GENERAL_EASY (všeobecné funkce – č. 200) 
 
 
 
 
 
 
Tento funkční blok je možno použít jen jednou. 
Blok provede zařazení stránky s všeobecnými údaji do hlavního menu přístroje. Tím je zajištěn přístup k nastavení 
datumu a času, k informační stránce a k menu čistění displeje. 
 
Vstup 

 

Název Typ Popis 

dummy Bool Vstup není využit. 
 

Konfigurace 
 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Language Jazyk Enum 

Nastavení jazyka přístroje, včetně ovládacích 
stránek a sránek parametrů, konfigurace, I/O dat a 
údajů o přístroji.  Číslo zvoleného jazyka je pak na 
výstupu Langu_ stavového bloku, při propojení na 
bloky textů se jazykové verze textů přepínají. 

r/w  0  

  Deutsch Jazykem přístroje je němčina.   0  
  English Jazykem přístroje je angličtina.   1  
  Francais Jazykem přístroje je francouština.   2  

LinkMode 

Kom. 
protokol 
ethernet 

Enum 

Nastaveni typu síťového připojení. Nastavuje se 
pevně, pokud při nastavení „Auto“ není 
komunikace spolehlivá. Nastavení je funkční až po 
restartu přístroje. 

r/w  0  

  Auto Komunikační parametry se nastaví automaticky.   0  

  100BaseTx
-FD 100 Mbit/s, plný duplex.   1  

  100BaseTx
-HD 100 Mbit/s, poloduplex.   2  

  10BaseTx-
FD 10 Mbit/s, plný duplex.   3  

  10BaseTx-
HD 10 Mbit/s, poloduplex.   4  

DhcpMode 
Nast. IP 
adresy Enum 

Určení, zda bude použita zadaná statická IP 
adresa nebo dynamická přidělená DHCP servrem. 
Nastavení je funkční až po restartu přístroje. 

r/w  0  

  DHCP 
blokováno KS 108 používá pevnou IP adresu.   0  

  DHCP 
povoleno 

KS 108 používá dynamickou IP adresu, přidělenou 
DHCP servrem.   1  

Contrast Kontrast Int Nastavení kontrastu displeje. r/w 120…150 135  
Brightness Jas Int Nastavení jasu displeje. r/w 120…150 135  

IpAdress 
IP 

adresa Text 
Nastavení IP adresy ve formátu xxx.xxx.xxx.xxx. 
Adresa může být v síti použita jen jednou. 
Nastavení je funkční až po restartu přístroje. 

r/w  
192.168.

0.108  

NetMask 
Maska 
podsítě Text 

Nastavení masky podsítě, používá se k omezení 
IP adres v síti (255). Přednastavení: 
255.255.254.0. Nastavení je funkční až po restartu 
přístroje. 

r/w  
255.255.

254.0  

Gateway 

IpAddr 

Výchozí 
brána Text 

IP adresa použité výchozí brány. Výchozí brána 
umožňuje komunikaci mezi sítěmi. Nastavení je 
funkční až po restartu přístroje. 

r/w  10.0.0.0  

HwCode HW kód Text Číslo hardware. r    
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III-13.2 Použití menu „Všeobecné údaje“ 

 

V menu Všeobecné údaje se provádí některá základní systémová nastavení, např. datum, čas nebo IP adresa. 
   

 Upozornění! 
 Struktura menu Všeobecné údaje a možnost jeho vyvolání závisí na aplikačním programu. 
 Menu je přístupné pouze pokud to programátor aplikace připustí. 
 Menu je přístupné jen při zařazení bloku GENERAL_EASY do aplikačního programu. 
 
 

Maximální obsah menu je následující: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Date, time: Zadání systémového času 
 Device data: Volba jazykové mutace knihovny PMA. K dispozici je němčina a angličtina. 
 Info: Údaje o verzi firmware, důležité v případě servisního zásahu. 
 Screen cleaning: Zobrazí se prázdný displej, aby při jeho čistění nedošlo k vyslání nechtěného povelu. 
 
Datum, čas 
V tomto menu se nastavuje systémový čas.  
 
 Klikněte na řádek, jehož údaj chcete změnit. 

Zadání se provádí číselným editorem nebo výběrovým 
seznamem (zadání měsíce). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii   
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Údaje o přístroji 
V tomto menu se nastavuje konfigurace síťového připojení  
a některá všeobecná data (jazyk, displej). 
 
 Languague: Kliknutím lze změnit nastavení jazyka. Provádí 

se pomocí výběrového seznamu. 
 Brightness / Contrast: Nastavení jasu a kontrastu displeje.  

Provádí se číselným editorem. 
   

 Upozornění! 
 Informace o konfiguraci síťového připojení jsou 
 uvedeny dále v odstavci I-5.6. 
 

 
 
Info 
V tomto menu jsou uvedeny informace o instalovaných verzích  
software, důležité pro případ servisního zásahu. 
 
 Op-Version: Verze knihovny PMA. 
 FW-Version: Verze firmware. 
 HW-Code: Verze hardware. Kód hardware je jednoznačné 

určení přístroje. 
 
 
 
 
 

III-13.2.1 Konfigurace síťového připojení 
Pokud využíváte síťové připojení Ethernet, je nutné jej nejprve nakonfigurovat. Postupujte dále uvedeným 
způsobem: 
   

 Upozornění! 
 Informace o typu sítě a síťového připojení získáte u administrátora sítě. Obraťte se na něj. 
 Změny v konfiguraci sítě provádějte jen se znalostí všech síťových parametrů. Nesprávné nastavení 
 síťového připojení přístroje může mít za následek poruchu celé sítě (např. při dvojím použití stejné 
 IP adresy). 
 
 

Nastavení IP adresy 
Přístroji můžete přiřadit buď pevnou IP adresu nebo mu nechat DHCP server přidělovat dynamickou adresu. Další 
informace o možnosti DHCP jsou uvedeny níže. Při přiřazení pevné IP adresy postupujte takto: 
 
1. Zvolte menu Všeobecné údaje. 
2. Přejděte do podmenu Údaje o přístroji. 
3. Na řádku IP address je vpravo uvedena současná IP 

adresa přístroje. 
4. Klikněte na řádek, po rozbalení číselného editoru 

zadejte novou IP adresu a potvrďte tlačítkem OK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení masky podsítě 
 

1. Zvolte menu Všeobecné údaje. 
2. Přejděte do podmenu Údaje o přístroji. 
3. Na řádku NetMask je vpravo uvedeno současné číslo 

masky podsítě. 
4. Klikněte na řádek, po rozbalení číselného editoru 

zadejte nové číslo masky a potvrďte tlačítkem OK.  
 
 

iii   

iii   
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Nastavení IP adresy výchozí brány 
 

1. Zvolte menu Všeobecné údaje. 
2. Přejděte do podmenu Údaje o přístroji. 
3. Na řádku Gateway je vpravo uvedena současná IP 

adresa výchozí brány. 
4. Klikněte na řádek, po rozbalení číselného editoru 

zadejte nové číslo adresy a potvrďte tlačítkem OK.  
 
 
 
 
 
 
Knofigurace typu síťového připojení 
 

Nastavením parametru LinkMode se udává, podle které normy síť pracuje. Běžně se dá použít nastavení „Auto“, 
pokud se vyskytnou problémy, je vhodné typ sítě zadat explicitně. K dispozici jsou tyto volby: 
 

Typ sítě Popis 
Auto Komunikační parametry se nastaví automaticky 
100base Tx-FD 100 Mbit/s, plný duplex 
100base Tx-HD 100 Mbit/s, poloduplex 
10base T-FD 10 Mbit/s, plný duplex 
10base T-HD 10 Mbit/s, poloduplex 

 

1. Zvolte menu Všeobecné údaje. 
2. Přejděte do podmenu Údaje o přístroji. 
3. Na řádku LinkMode je vpravo uveden aktuální 

nastavený typ sítě: 
4. Klikněte na řádek, po rozbalení výběrového 

seznamu zvolte požadovaný typ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knofigurace režimu DHCP 
 

Pokud má KS 108 pracovat nikoli s pevnou IP adresou, ale adresou přidělovanou dynamicky DHCP serverem, je 
nutno provést toto nastavení: 
1. Zvolte menu Všeobecné údaje. 
2. Přejděte do podmenu Údaje o přístroji. 
3. Na řádce „DNCP Mode“ je vpravo uveden 

současný stav. 
4. Klikněte na řádek, po rozbalení výběrového 

seznamu zvolte aktivaci nebo deaktivaci tohoto 
režimu. 
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III-14 Programátor 
 

III-14.1 A_PROG (analogový programátor – č. 24) 
 A_PROG_D (data k APROG – č- 25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všeobecně 
 

Analogový programátor se skládá z funkčního bloku A_PROG a nejméně jednoho datového bloku A_PROG_D. 
Bloky se mezi sebou propojují tak, že výstup DBlock bloku A_PROG_D se spojí se vstupem DBlock bloku 
A_PROG. 
Kaskádním zapojením datových bloků (každý má 10 segmentů) lze vytvářet programátor s libovolným počtem 
segmentů nebo receptů. Omezením je pouze počet ve struktuře přístroje použitých bloků a výpočetní čas. 
Datový blok A_PROG_D má analogový výstup, na němž je k dispozici číslo bloku. Tato informace je načtena 
programátorem a použita pro adresování segmentů. 
Pokud dojde při adresování segmentů k chybě, objeví se na ovládací stránce programátoru hlášení Error a jeho 
výstup přejde na hodnotu Wp0 (stav Reset). 
Po přehrání inženýrské struktury do přístroje je na výstupu SegNo 0 (stav Reset). Pokud není programátor spuštěn 
signálem run, zůstává ve stavu stop. 
 
Definice analogového programátoru: 
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Vstupy a výstupy bloku A_PROG 

 

Název Typ Popis 

PSet Float Přednastavená hodnota programu 
DBlock Float Připojení prvního datového bloku A_PROG_D 

ProgNo Float 
Číslo požadovaného programu (receptu). Udává, který program se má příště spustit. Probíhající 
program není ovlivněn. Zvolený program bude aktivován teprve po příštím resetu nebo novém 
startu. 

XVal Float Hodnota regulované veličiny pro hledání 
SlavNo Float Číslo bloku připojeného slave bloku (vazba master / slave bloků A_PROG) 
hide Bool Potlačení displeje, = 1 → ovládací stránka se nezobrazuje 
lock Bool Zamknutí displeje, = 1 → hodnoty na stránce nelze měnit 
run Bool Stop a běh programu, = 0 → stop, = 1 → běh 
reset Bool Pokračování a reset programu, , = 0 → pokračování, = 1 → reset 
preset Bool Nastavení programu do určité polohy, = 1 → nastavení 
search Bool = 1 → Spuštění procesu hledání 
p-show Bool = 1 → Přímé zadávání parametrů programu z ovládací stránky povoleno 

halt Bool 
Zastavení programu, např. z důvodu detekce překročení pásma programátoru. Výstup run zůstává 
i nadále aktivován. 
= 0 → program není zastaven; = 1 → program zastaven 

manfree Bool 
Blokování režimu ručního ovládání 
= 0 → Přepnutí na ruční ovládání není povoleno 
= 1 → Přepnutí na ruční ovládání je povoleno 

 

Název Typ Popis 

SP Float Výstupní žádaná hodnota programátoru 
TNetto Float Čistý čas programu (pouze doba běhu programu, bez časů zastavení) 
TBrutt Float Hrubý čas programu (doba běhu + doby zastavení) 
TRest Float Zbývající čas programu 
SegNo Float Číslo aktuálního segmentu 
WEnd Float Koncová hodnota aktuálního segmentu 
ProgNo Float Aktuální číslo programu (receptu) 
SegRest Float Zbývající čas segmentu 
Bl-no Float Vlastní číslo bloku (např. pro vazbu master / slave) 
run Bool Stav programu, = 0 → stop, = 1 → běh 
reset Bool Stav programu, = 1 → program resetován  
end Bool Stav programu, = 1 → program doběhl do konce 
fkey Bool Stav funkčního tlačítka, při každém stisknutí změna stavu (0 nebo 1) 

preset Bool 

Výstup indikuje preset stav programátoru. Při jediném povelu preset je na výstupu puls po dobu 
jednoho cyklu (v závislosti na době cyklu programátoru). Při trvalém povelu preset je výstup trvale 
aktivován. 
= 0 → Povel preset není; = 1 → Blok A_PROG je ve stavu preset 

manual Bool 
Indikace režimu ručního ovládání 
= 0 → A_PROG je v režimu automatického provozu 
= 1 → A_PROG je v režimu ručního ovládání 

 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

PMode 

Způsob 
přednastavení 

preset 
Enum 

Způsob přednastavení pro vstup PSet nebo 
po komunikaci: Na čas nebo  na segment 

r/w  1  

  Segment 

Přednastavení na segment. Údaj zbývajícího 
času segmentu je potlačen. Používá se např. 
k vnucení stejného segmentu podřízeným 
programátorům.  

  0  

  Time 

Přednastavení na segment. Lze zadat údaj 
zbývajícího čistého času. Používá se např. 
k vnucení stejného času podřízeným 
programátorům. 

  1  
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Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

TPrio 
Priorita při 

hledání Enum Nastavení priority pro hledání, prioritu má 
gradient nebo segment / čas r/w  0  

  Gradient 

Prioritu má gradient. Při startu hledání se 
žádaná hodnota nastaví na aktuální hodnotu 
regulované veličiny a zadaným gradientem 
pokračuje na koncovou hodnotu segmentu. 

  0  

  Time 

Prioritu má čas. Při startu hledání se žádaná 
hodnota nastaví na aktuální hodnotu regulované 
veličiny a během zbývajícího času segmentu 
dosáhne koncové hodnoty. (Hledání zůstává 
omezeno na aktuální segment).  

  1  

Dp Desetinné místo Int Počet desetinných míst pro zobrazení žádané 
hodnoty r/w 0…3 3  

RecMax Max počet Int Max. počet receptů r/w 1…99 99  

Smode Režim hledání Enum 
Režim hledání. Hledání může být v segmentu, 
v programu nebo jeho části, nebo může být 
vypnuto. 

r/w  0  

  Segment 

Hledání v segmentu. Při startu hledání se 
žádaná hodnota nastaví na aktuální hodnotu 
regulované veličiny a podle nastavení Tprio 
pokračuje na koncovou hodnotu segmentu buď 
zadaným gradientem nebo ve zbývajícím čase 
segmentu. 

  0  

  Programm 

Hledání v programu nebo jeho části. Hledá se 
jen v segmentech, jejichž gradient má stejné 
znaménko (segment výdrže je neutrální). 
Hledání může trvat přes několik cyklů, v každém 
cyklu se hledá jen v jednom segmentu. 

  1  

  Off Hledání je vypnuto.   2  

SP_0 SP při resetu Float 
Žádaná hodnota při resetu. Každý program 
začíná na SP_0. Je to hodnota po resetu nebo 
zapnutí přístroje. 

r/w    

SPlo Min. SP Float Dolní limit žádané hodnoty r/w  Min  
SPhi Max. SP Float Horní limit žádané hodnoty r/w  Max  
 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

PwrUp 
Chování po 

výpadku napájení Enum  r/w  0  

  Continue    0  
  Search    1  

  Continue 
at time    2  

PEnd 
Chování na konci 

programu Enum  r/w  0  

  Stop Program na konci zastaví, zůstane platit 
koncová žádaná hodnota posledního segmentu.   0  

  Reset 

Program na konci zastaví a přejde do stavu 
reset s počáteční žádanou hodnotou SP_0. 
Pokud je run i nadále aktivní, program se opět 
automaticky spustí. 

  1  

  Reset + 
Stop 

Program na konci zastaví a přejde do stavu 
reset s počáteční žádanou hodnotou SP_0. 
Program zůstane ve stavu stop. 

  2  
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Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

FKey Funkční tlačítko Enum Funkce při stisknutí funkčního tlačítka r/w  0  
  Switch Stisknutím se přepne stav výstupu fkey   0  

  Tip 
switch 

Stisknutím se na výstupu fkey generuje puls 
(s délkou jednoho cyklu) 

  1  

  Program 
control 

Tlačítkem se ovládá programátor, na výstupu 
fkey se generuje puls s délkou jednoho 
cyklu. 

  2  

Unit Fyz. jednotka Text Fyzikální jednotka žádané hodnoty. r/w  Unit  
 

Vstupy a výstupy bloku A_PROG_D 
 

Název Typ Popis 

DBlock Float Číslo datového bloku v kaskádě 
 

Název Typ Popis 

DBlock Float Vlastní číslo datového bloku 
 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Type_1...10 
Typ 

segmentu 
1...10 

Enum Chování žádané hodnoty v segmentech 1...10.  r/w  8  

  Time 

Náběh v čase. Žádaná hodnota se v čase TpGr 
plynule mění z počáteční hodnoty (koncová 
hodnota předchozího segmentu) na cílovou 
hodnotu SP_x.. 

  0  

  Rate 

Náběh gradientem. Žádaná hodnota se plynule 
mění z počáteční hodnoty (koncová hodnota 
předchozího segmentu) na cílovou hodnotu 
SP_x zadaným gradientem TpGr. Čas segmentu 
závisí na velikosti této změny. 

  1  

  Dwell Výdrž. Koncová hodnota předchozího segmentu 
je držena konstantní po dobu TpGr.   2  

  Step Skok. Žádaná hodnota se mění na hodnotu 
SP_x okamžitě.   3  

  
Time 

+ 
wait 

Náběh v čase a čekání. Žádaná hodnota se v 
čase TpGr plynule mění z počáteční hodnoty 
(koncová hodnota předchozího segmentu) na 
cílovou hodnotu SP_x. Na konci segmentu 
programátor přejde do stavu stop. 

  4  

  
Rate 

+ 
wait 

Náběh gradientem a čekání. Žádaná hodnota se 
plynule mění z počáteční hodnoty (koncová 
hodnota předchozího segmentu) na cílovou 
hodnotu SP_x zadaným gradientem TpGr. Čas 
segmentu závisí na velikosti této změny. Na 
konci segmentu programátor přejde do stavu 
stop. 

  5  

  
Dwell 

+ 
wait 

Výdrž a čekání. Koncová hodnota předchozího 
segmentu je držena konstantní po dobu TpGr. 
Na konci segmentu programátor přejde do stavu 
stop. 

  6  

  
Step 

+ 
wait 

Skok a čekání. Žádaná hodnota se mění na 
hodnotu SP_x okamžitě. Na konci segmentu 
programátor přejde do stavu stop. 

  7  

  End 
Poslední segment programu. Po dosažení 
segmentu End program zůstává na poslední 
žádané hodnotě. 

  8  
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Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

TpGr_1...10 Čas / 
gradient Float 

Čas nebo gradient segmentu. Doba trvání 
segmentu se zadává buď přímo, nebo jako 
gradient a rozdíl žádaných hodnot. Způsob 
zadání se určuje parametrem Type. 

r/w 0.0...1800000 0.0  

SP_1...10 Žádaná 
hodnota Float Koncová hodnota segmentu.  r/w  0.0  

 
Zapojení v kaskádě 
Kaskádním zapojením datových bloků A_PROG_D lze vytvořit programátor s libovolným počtem segmentů. Pořadí 
segmentů závisí na pořadí propojených bloků A_PROD_G – viz následující příklad. Čísla bloků nemají na pořadí 
žádný vliv. Parametry segmentů se do datových bloků přenášejí zleva doprava. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programy (recepty) 
Volbu jednotlivých programů (receptů) lze realizovat pomocí analogového výstupu ProgNo, na němž je vždy číslo 
aktuálního programu a jednoho nebo několika kaskádně zapojených funkčních bloků SEL_V. Příslušný program lze 
zvolit analogovým vstupem ProgNo, po komunikační lince  nebo obsluhou – viz následující příklad zapojení: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Upozornění! 
 Po zapnutí přístroje lze nový program v A_PROG aktivovat až po vykonání deseti výpočetních 
 cyklů bloku A_PROG. 
 
 

 
Změna receptů – volba programu 
Při běhu programu nelze z ovládací stránky provést volbu jiného receptu. Změnu receptu lze provést pouze ve stavu 
reset! 

iii   
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Názvy receptů 
Propojením bloků TEXT na vstup ProgNo lze při volbě receptů místo čísel zobrazit jejich názvy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toto lze použít při interní i externí volbě receptů. Při externí volbě receptů se musí přivést požadované číslo receptu 
na vstup Index textového bloku, ležícího nejblíže bloku A_PROG. Číslo receptu je pak dále předáno na vstup 
ProgNo programátoru. Při interní volbě receptů na ovládací stránce programátoru není nutno vstup Index textového 
bloku zapojovat. 
 
Příprava provozu a konec programu 
Každý program začíná z výchozí hodnoty SP_0, která je používána po resetu nebo prvním nastavení programátoru. 
Při startu programu z klidové polohy začíná první segment z okamžité hodnoty regulované veličiny (pokud je 
regulovaná veličina přivedena na vstup PV bloku A_PROG a aktivována funkce hledání). 
V režimu změny skokem přechází žádaná hodnota okamžitě na Wp1. 
 

Chování na konci programu určuje konfigurační parametr PEnd: 
• PEnd = Stop: Žádaná hodnota zůstane na hodnotě posledního segmentu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• PEnd = Reset: Žádaná hodnota se vrací na klidovou hodnotu SP_0. Pokud trvá stav run, program 
okamžitě startuje znovu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• PEnd = Reset+Stp: Žádaná hodnota se vrací na klidovou hodnotu SP_0 a program je zastaven. 
 

Na konci programu je na výstupu SegNo číslo posledního segmentu zvětšené o 1. To je nezbytné k tomu, aby 
i podřízené bloky dosáhly bezpečně koncového stavu. 
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Počáteční žádaná hodnota 
Programátor používá pro všechny programy společnou počáteční žádanou hodnotu SP_0. Dále popsaným 
způsobem však lze zajistit, aby každý program měl svou vlastní počáteční hodnotu: Jako počáteční hodnota bude 
použita hodnota prvního segmentu a jeho čas (TpGr) se nastaví na 0. Parametr SMode je nutno nastavit na 
„Hledání v programu“ Hledání tak není omezeno jen na první segment, ale proběhne i v druhém segmentu. 
Pokud má mít každý program bez aktivace funkce hledání svou vlastní hodnotu resetu (SP_0), je nutno při každém 
přepnutí receptu tuto hodnotu znovu nastavit. 

 
Zastavení programu „halt“ 
Zastavení programu pomocí binárního vstupu halt se může využít např. při hlídání překročení pásma regulované 
veličiny. Na rozdíl od stavu „stop“ zůstává při přepnutí programátoru do stavu „halt“stav „run“ aktivní. Na displeji 
je stav „halt“ indikován. 
 
Automatický provoz / ruční ovládání 
Programátor lze provozovat v automatickém režimu i v režimu ručního ovládání: 
Při automatickém režimu je žádaná hodnota dána programátorem, při ručním ovládání lze žádanou hodnotu 
programátoru ručně nebo po komunikační lince změnit. Programátor je při ručním ovládání i nadále v činnosti a jeho 
stav lze binárními vstupy, ručními povely nebo po komunikační lince ovládat (run / stop / reset / preset / search). 
 

• Při přepnutí z automatického režimu do ručního ovládání se žádaná hodnota zastaví na své aktuální hodnotě. 
• Při přepnutí z ručního ovládání do automatického režimu se žádaná hodnota skokem změní na aktuální hodnotu 

programátoru. 
• Stav režimů automatický / ruční ovládání je indikován binárním výstupem manual: 

= 0 : Automatický režim = 1 : Ruční ovládání 
• Přepínání se provádí tlačítkem         z ovládací stránky nebo po komunikační lince 
• Možnost přepínání na ruční ovládání lze možno zablokovat binárním vstupem manfree: 

0 : Přepnutí na ruční ovládání není povoleno 1 : Přepnutí na ruční ovládání je povoleno. 
 

Ovládání programátoru tlačítkem        
Programátor lze ovládat binárními vstupy funkčního bloku, 
volbou stavů programátoru z ovládací stránky pomocí výběrového tlačítka         , 
po komunikační lince a rovněž pomocí  tlačítka          . 
 

Toto tlačítko je vyvedeno na binárním výstupu fkey, jeho funkci lze zvolit konfiguračním parametrem FKey: 
FKey  = 0: Výstup fkey mění svou hodnotu při každém stisknutí tlačítka (0 ↔ 1), 
 = 1: Na výstupu fkey generuje puls (trvání 1 cyklu), 
 = 2: Řídí programátor a při stisknutí generuje na výstupu fkey puls. 
Ovládání programátoru binárními vstupy jeho funkčního bloku má přednost před ovládáním tlačítkem. Následující 
obrázek znázorňuje stavový diagram programátoru a funkci tlačítka H (F-Taste): 
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Ovládací stránka programátoru 
Analogový programátor A_PROG má ovládací stránku, kterou lze zvolit z menu ovládacích stránek, pokud není 
blokována signálem hide. 

 
Levá část ovládací stránky: 
Řádka 0 Název stránky 
Řádka 1: Název programu / měř./ regulovaná veličina 
Řádka 2: Žádaná hodnota 
Řádka 3: Fyzikální jednotka 
Řádka 4: Číslo segmentu / Poč. a konc. hodn. segmentu 
Řádka 5: Uběhlý čas programu 
Řádka 6: Zbývající čas programu 
Řádka 7: Zbývající čas segmentu 
Oddělovací linka 
Řádka 8: Stavová řádka (jen zobrazení) s údaji: 
8a) Stav man (ruční ovládání) 
8b) Stavy halt / end 
8c) Stavy stop / run / reset / search / error 
 
 
 
Pravá část ovládací stránky - tlačítka: 
Tlačítko (řádka 0): Zpět  
Tlačítko 1: Přechod na stránku alarmů 
Tlačítko 2: Přechod na stránku parametrů 
Tlačítko 3: Změna stopy 
Tlačítko 4: Výběrové tlačítko  
 
Tlačítko 5: Funkční tlačítko 
 
Tlačítko 6: Přepínání ruka / automat 
 
 
 
 

 
Poznámky k vlastnostem ovládací stránky 
Tučně zvýrazněný popis v legendě k obrázku ovládací stránky označuje elementy, které mají proměnné hodnoty. 
Podtržením jsou označeny elementy, které se přepínají při přechodu na stránku podřízeného bloku programátoru (viz 
dále uvedený odstavec Ovládání master / slave). Nezvýrazněná pole udávají i nadále stav hlavního programátoru. 
 
Názvy programů (receptů): 
Programy (recepty) lze volit ve stavu programátoru reset. Pokud není použito označení programů textem (není-li na 
vstup ProgNo zapojen blok TEXT), zobrazuje se na displeji číslo programu ve tvaru „Rec n“. 
• Údaj regulované veličiny se zobrazuje pouze v případě, že je tato hodnota přivedena na příslušný vstup PV. 
• Číslo segmentu lze nastavit jen při konfiguraci způsobu přednastavení „na segment“ (parametr PMode). 
• Žádanou hodnotu lze měnit jen v režimu ručního ovládání. 
• Při konfiguraci způsobu přednastavení „na segment“ (parametr PMode) se zbývající čas segmentu nezobrazuje. 
• Uběhlý čas programu lze měnit jen při konfiguraci způsobu přednastavení „na čas“ (parametr PMode). 
• Na stavové řádce se zobrazují tři stavové informace: 

- Vlevo: Stav man 
- Uprostřed: Stav halt / end (přerušení / konec  - zobrazuje se jen když některý z těchto stavů nastane) 
- Vpravo: stop / run / reset / search / error (stop, běh, reset, hledání, chyba) 

 
Pokud je na vstupy, uvedené v následující tabulce, přiveden 
signál, nelze tuto hodnotu z ovládací stránky měnit. 
Týká se signálů run / reset / preset / search. 
 
Zadávací pole Operace Údaj na displeji Vstup bloku 

 

Tlačítko 
 

Volba podřízeného bloku Data podřízeného bloku -:- 

 

Tlačítko 
 

Volba režimu ovládání - / man -:- 

SP 

V automatickém režimu: Žádaná 
hodnota programátoru 
V ručním ovládání: Zadávací pole 

Aktuální žádaná hodnota -:- 
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Zadávací pole Operace Údaj na displeji Vstup bloku 

Rec 

Zadání požadovaného programu 
(pokud je vstup ProgNo zapojen, 
není možno program z ovládací 
stránky volit). 

Aktuální číslo programu ProgNo 

Seg 

Zadání požadovaného segmentu 
(pokud je vstup preset zapojen, 
nebo parametrem PMode není 
zvolen preset na segment, není 
možno segment z ovládací stránky 
volit). 

Aktuální číslo segmentu preset 

tNetto 

Zadání požadovaného času v 
segmentu (pokud je vstup preset 
zapojen, nebo parametrem PMode 
není zvolen preset na čas, není 
možno segment z ovládací stránky 
volit). 

Celkový čas programu (stav 
run bez prodlev) 

preset 

 
Výběrové 
tlačítko 

stop Stop programátoru Program je zastaven stop 

run Start programátoru Program je v běhu run 

reset Program na segment 0 a stop Program je na segmentu 0 
a zastaven 

reset 

search Spuštění procesu hledání Programátor provádí hledání search 
 

Tlačítko 
 

Ovládání programátoru Stav programátoru je udán 
ve stavové řádce 

run / reset 

 
Zadávání parametrů programu z ovládací stránky 
Přímé zadávání parametrů programu z ovládací stránky programátoru je možné, pokud je na vstup p-show 
funkčního bloku přivedena log. 1. Přístup na stránku zadávání parametrů tlačítkem   
 

Je-li zvolen neexistující program (na příslušný X vstup bloku SELV2 není zapojen žádný datový blok), zobrazí se 
pouze název programu a SP_0. Možnost volby neexistujících programů lze zamezit omezením rozsahu možných čísel 
programů. 
 
Přístup k parametrům neaktivních programů 
Aby byl umožněn přístup ke všem programům příslušného bloku programátoru pomocí editační stránky, je nutné 
použít následující zapojení: 
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Blok SEL_V přepíná čísla datových bloků na vstup DBlock programátoru. Přes strukturu bloku SEL_V pak má 
programátor přístup ke všem programům. 
Pokud není použito zapojení s blokem SEL_V, není přepínání na ostatní programy z editační stránky programátoru 
možné. 
 
 

 Upozornění! 
 Pro přepínání aktivních programů v reset stavu programátoru lze použít i odlišné zapojení, 
 je nutno však zajistit, aby číslo prvního datového bloku nového programu bylo přivedeno na vstup 
 DBlock nejpozději 10 výpočetních cyklů po přepnutí. Pořadí čísel bloků SEL_V je velmi důležité, 
 zejména pokud nejsou vykonávány stejně často, jako blok A_PROG. 
 
 

 
Provoz master / slave 
Programátory bývají v praxi často tvořeny několika vzájemně provázanými bloky se společnou časovou nebo 
segmentovou strukturou (např. hlavní programátor řídí teplotu v peci, první podřízený programátor obsah uhlíku 
v atmosféře, druhý binární řídící signály apod.). 
Taková struktura programátorů může mít v regulátoru KS 98-1 jednu hlavní ovládací stránku, z níž je možný přímý 
přechod na stránky podřízených programátorů pomocí tlačítka       . 
 

Zapojení 
Zapojení, zajišťující synchronizaci dvou analogových a jednoho digitálního programátoru, je na následujícím 
obrázku. Podřízeným blokům je vnucen stejný čas a segment z hlavního programátoru. 
K provázání hlavního a podřízených programátorů se používají vstupy SlavNo a výstupy Blo-no. Jejich 
prostřednictvím jre číslo bloku podřízeného programátoru zavedeno do hlavního programátoru. Hlavní programátor 
je ten, jehož výstup Blo-No zůstává nezapojen. Výstupy Tnetto nebo SegNo hlavního programátoru jsou zapojeny 
na vstup PSet podřízených bloků. 
Propojením bloků (Blo-No → Slav-No) se vytvoří programátor s hlavním a podřízenými bloky. Z ovládací stránky 
hlasvního programátoru je pak velmi snadný přístup k datům (včetně parametrů) podřízených programátorů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovládání programátoru s několika bloky 
 

Volba ovládací stránky hlavního bloku z menu ovládacích stránek: 
Pokud z menu ovládacích stránek zvolíme stránku bloku hlavního programátoru, na který jsou vazbou 
Bl-No > SlavNo zapojeny bloky podřízených programátorů, lze z hlavní stránky přecházet na stránky podřízených 
bloků jednoduše pomocí displejového pole se symbolem       . Pořadí je dáno posloupností zapojení bloků 
(v předchozím příkladu struktury Programmer  analog Slave  digital Slave  Programmer). 

iii   
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Přechod však není kompletní, zobrazují se jen některé údaje a texty podřízeného bloku, ostatní údaje zůstávají 
z hlavního bloku (viz popis ovládací stránky analogového programátoru). Pokud se za tohoto stavu vrátíme zpět do 
menu ovládacích stránek, zůstane stav displeje zachován a při následném zvolení stránky hlavního bloku se opět 
zobrazí i údaje příslušného podřízeného bloku. 
 

Údaje pevně přiřazené hlavnímu bloku: 
Název programu (lze přepínat ve stavu reset) 
Uběhlý čas programu (lze měnit při přednastavení preset na čas) 
Zbývající čas programu 
Stavový displej přerušení / konec 
Stavový displej stop, běh, reset, hledání, program, zrušení, chyba (lze měnit) 

 

Údaje přiřazené aktuálnímu bloku (hlavnímu nebo podřízenému): 
Název bloku programátoru 
Regulovaná veličina 
Číslo segmentu (lze měnit při přednastavení preset na segment) 
Aktuální žádaná hodnota nebo řídící bity (v režimu ručního ovládání lze měnit) 
Počáteční a koncová hodnota segmentu 
Zbývající čas segmentu 
Stavový displej automatického / ručního ovládání (lze přepínat tlačítkem         ). 

 

Protože program lze volit pouze u hlavního programátoru, musí být zapojení provedeno tak, aby se zvolený program 
aktivoval i u podřízených bloků (výstup ProgNo hlavního bloku  vstup ProgNo podřízeného bloku – viz předchozí 
příklad struktury). Takto uspořádaná vazba master / slave zajišťuje centrální změnu programu u všech propojených 
bloků.  
 

Volba ovládací stránky podřízeného bloku z menu ovládacích stránek: 
Pokud z menu ovládacích stránek zvolíme stránku bloku podřízeného programátoru, není na stránce symbol        
a přímý přechod stránky dalších provázaných bloků není možný. Na stránce se zobrazují pouze údaje příslušného 
bloku, nikoli část dat z bloku hlavního. 
Propojením výstupů ProgNo, run a reset hlavního bloku se vstupy ProgNo, run a reset podřízených bloků (viz 
předchozí příklad struktury) se zabrání nepřípustným volbám programů a stavů z ovládacích stránek podřízených 
bloků. Volbu ovládacích stránek podřízených bloků z menu ovládacích stránek lze také zabránit přivedením log. 1 
na jejich vstupy hide (stav, kdy je navoleno menu ovládacích stránek lze zjistit testováním výstupu PageNo = 0 
funkčního bloku STATUS). 
 

Editační stránky parametrů 
Na editačních stránkách parametrů lze přepínat programy kdykoli, přepíná se ale jen zobrazení parametrů 
příslušného programu na editačních stránkách , bez  vlivu na chod aktuálního programu. Přímý přechod na 
parametry následujícího programátoru není možný, volbu je vždy nutno provést přes jeho ovládací stránku. 
 
Programátory bez vzájemné vazby: 
Na ovládacích stránkách bloků programátorů, které nejsou propojeny vazbou BlNo >SlavNo, se symbol          
pro přímý přechod mezi stránkami nezobrazuje. 
 
Zbývající čas segmentu 
Na ovládací stránce programátoru se zobrazuje údaj zbývajícího času aktuálního segmentu. 
Tento údaj  • lze číst po komunikační lince, 
 • je k dispozici jako analogový výstupní signál, 
 • ve stavu reset je vždy 0, 
 • při přednastavení preset na segment je potlačen.  
 
 
Hledání  
 

Pod pojmem hledání se rozumí takové chování programátoru, kdy programátor vychází z okamžité aktuální hodnoty 
regulované veličiny a snaží se dosáhnout své koncové hodnoty. Hledání může probíhat v rámci jednoho segmentu 
nebo celého programu. 
K hledání dochází v těchto případech: 
• Po startu programu tlačítkem obsluhou nebo aktivací vstupu řídicího run. 
• Po restartu programu obsluhou použitím povelu reset nebo aktivací řídicího vstupu reset. 
• aktivací řídicího vstupu search. 
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Konfigurace programátoru 
Při zadávání parametrů programátoru můžete rozhodnout, zda má proogramátor provádět hledání a jakou metodu při 
tom má zvolit. 
Parametr SMode nabízí tyto tři možnosti: 
• Hledání probíhá v rámci jednoho segmentu. 
• Hledání probíhá v rámci jedné sekce programu. Sekcí programu se rozumí skupina segmentů se stejným 

gradientem změny žádané hodnoty (nárůst nebo pokles). Změna směru značí ukončení sekce. 
• Hledání není prováděno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hledání v segmentu 
Po spuštění hledání je žádaná hodnota nejprve nastavena na úroveň aktuální regulované veličiny. Poté se žádaná 
hodnota začne měnit směrem ke koncové hodnotě segmentu a to buď daným gradientem nebo v daném zbývajícím 
čase segmentu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konfigurace programátoru se provádí parametrem TPrio, který určuje prioritu gradientu nebo času. 
Při hledání je nutno uvážit: 
• Pokud je prováděno hledání s prioritou gradientu a hledaná hodnota leží mimo aktuální segment, bude program 

nastaven do bodu segmentu, ležícímu nejblíže k hledané hodnotě.  
• Pokud jsou počáteční a koncová hodnota segmentu stejné (segment nemá gradient), bude program nastaven na 

počátek segmentu.  
• U segmentu skoku se program nastavuje vždy na počátek segmentu. Koncová žádaná hodnota je přizpůsobena 

aktuální regulované veličině. 
 
Hledání v sekci programu 
Hledání se provádí v úseku několika segmentů, které všechny mají stejné znaménko gradientu změny žádané 
hodnoty. Segmenty čekání sekci segmentů se stejným znaménkem nepřerušují. Pokud aktuální úsek segmentů 
obsahuje segmenty čekání, provede se hledání jen tehdy, když úsek obsahuje ještě alespoň jeden segment, který není 
segmentem čekání. Jestliže těsně za a před aktuálním segmentem jsou segmenty čekání, provede se hledání jen v 
aktuálním segmentu. 
Hledání může trvat podle počtu segmentů v úseku velmi dlouho. V takovém případě je hledání rozděleno na několik 
částí, v každé části hledání probíhá vždy jen v jednom segmentu. Rozdělení hledání na části probíhá automaticky 
bez zásahu obsluhy. 
 
 

 Upozornění! 
 Pokud je parametr TPrio nastaven na 1 = Čas, je hledání v každém případě omezeno na aktuální 
 segment. 
 Segmenty s čekáním (např. náběh v čase + čekání) rozsah hledání neomezují (s výjimkou hledání 
 po obnovení napájení). 
 Hledání může vést k ukončení programu. 
 
 

iii   
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III-12.1 D_PROG (binární programátor – č. 27) 
 D_PROG_D (data k D_PROG – č- 28 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitální programátor se skládá z funkčního bloku D_PROG a nejméně jednoho datového bloku D_PROG_D. Oba 
bloky jsou mezi sebou propojeny výstupem resp. vstupem DBlock. Kaskádním zapojením datových bloků s 10-ti 
segmenty lze vytvářet programátor s libovolným počtem segmentů nebo receptů. 
Datový blok má analogový výstup, na němž je k dispozici číslo bloku. Tato informace je načtena programátorem 
a použita pro adresování segmentů.Pokud dojde při adresování segmentů k chybě, objeví se na ovládací stránce 
programátoru hlášení Error a jeho výstup přejde na hodnotu D0 (stav Reset). 
Po přehrání inženýrské struktury do přístroje je na výstupu SegNo 0 (stav Reset). Pokud není programátor spuštěn 
signálem run, zůstává ve stavu stop. 
 
Definice digitálního programátoru: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řídící výstup

Řídící výstup

Řídící výstup

Řídící výstup 

Řídící výstup

Řídící výstup

 1 (do1)

 2 (do2)

 3 (do3)

4 (do4)

 5 (do5)

 6 (do6)
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Vstupy a výstupy bloku D_PROG 

 

Název Typ Popis 

PSet Float Přednastavená hodnota programu 
DBlock Float Připojení prvního datového bloku D_PROG_D 

ProgNo Float 
Číslo požadovaného programu (receptu). Udává, který program se má příště spustit. Probíhající 
program není ovlivněn. Zvolený program bude aktivován teprve po příštím resetu nebo novém 
startu. 

SlavNo Float Číslo bloku připojeného slave bloku (vazba master / slave bloků A_PROG nebo D_PROG) 
hide Bool Potlačení displeje, = 1 → ovládací stránka se nezobrazuje 
lock Bool Zamknutí displeje, = 1 → hodnoty na stránce nelze měnit 
run Bool Stop a běh programu, = 0 → stop, = 1 → běh 
reset Bool Pokračování a reset programu, , = 0 → pokračování, = 1 → reset 
preset Bool Nastavení programu do určité polohy, = 1 → nastavení 
p-show Bool = 1 → Přímé zadávání parametrů programu z ovládací stránky povoleno 

halt Bool 
Zastavení programu, např. z důvodu detekce překročení pásma programátoru. 
Výstup run zůstává i nadále aktivován. 
= 0 → program není zastaven; = 1 → program je zastaven 

manfree Bool 
Blokování režimu ručního ovládání 
= 0 → Přepnutí na ruční ovládání není povoleno 
= 1 → Přepnutí na ruční ovládání je povoleno 

 

Název Typ Popis 

TNetto Float Čistý čas programu (pouze doba běhu programu, bez časů zastavení) 
TBrutt Float Hrubý čas programu (doba běhu + doby zastavení) 
TRest Float Zbývající čas programu 
SegNo Float Číslo aktuálního segmentu 
ProgNo Float Aktuální číslo programu (receptu) 
SegRest Float Zbývající čas segmentu 
Bl-no Float Vlastní číslo bloku (např. pro vazbu master / slave) 
run Bool Stav programu, = 0 → stop, = 1 → běh 
reset Bool Stav programu, = 1 → program resetován  
end Bool Stav programu, = 1 → program doběhl do konce 
fkey Bool Stav funkčního tlačítka, při každém stisknutí změna stavu (0 nebo 1) 
do1…do6 Bool Řídící výstupy programátoru 

preset Bool 

Výstup indikuje preset stav programátoru. Při jediném povelu preset je na výstupu puls po dobu 
jednoho cyklu (v závislosti na době cyklu programátoru). Při trvalém povelu preset je výstup trvale 
aktivován. 
= 0 → Povel preset není; = 1 → Blok D_PROG je ve stavu preset 

manual Bool 
Indikace režimu ručního ovládání 
= 0 → D_PROG je v režimu automatického provozu 
= 1 → D_PROG je v režimu ručního ovládání 

 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

PMode 
Způsob 

přednastavení Enum 
Způsob přednastavení pro vstup PSet nebo 
po komunikaci: Na čas nebo  na segment 

r/w  1  

  Segment Přednastavení na segment. Údaj zbývajícího 
času segmentu je potlačen.   0  

  Time Přednastavení na segment. Lze zadat údaj 
zbývajícího čistého času.   1  

RecMax Max počet Int Max. počet receptů r/w 1…99 99  

D0 Stav reset Float Stav řídících výstupů 6...1 při resetu r/w 0.0… 
11111.0 0.0  
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Při zadávání hodnot v inženýrském software odpovídá první číslice 
výstupu do1, druhá výstupu do2 atd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

PwrUp 
Chování po 

výpadku napájení Enum  r/w  0  

  Continue    0  

  Continue 
at time    1  

PEnd 
Chování na konci 

programu Enum  r/w  0  

  Stop Program na konci zastaví, zůstane platit 
koncová žádaná hodnota posledního segmentu.   0  

  Reset 

Program na konci zastaví a přejde do stavu 
reset s počáteční hodnotou D0. Pokud je run 
i nadále aktivní, program se opět automaticky 
spustí. 

  1  

  Reset + 
Stop 

Program na konci zastaví a přejde do stavu 
reset s počáteční hodnotou D0. Program 
zůstane ve stavu stop. 

  2  

FKey Funkční tlačítko Enum Funkce při stisknutí funkčního tlačítka r/w  0  
  Switch Stisknutím se přepne stav výstupu fkey   0  

  Tip 
switch 

Stisknutím se na výstupu fkey generuje puls 
(s délkou jednoho cyklu) 

  1  

  Program 
control 

Tlačítkem se ovládá programátor, na výstupu 
fkey se generuje puls s délkou jednoho 
cyklu. 

  2  

 
Vstupy a výstupy bloku D_PROG_D 

 

Název Typ Popis 

DBlock Float Číslo datového bloku v kaskádě 
 

Název Typ Popis 

DBlock Float Vlastní číslo datového bloku 
 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Tp_1...Tp10 
Čas 

segmentu 
1...10 

Float Čas segmentu 1...10.  r/w 0.0… 
1800000 Vyp ano 

D_1...D_10 Řídicí 
výstup Float Stav řídicích výstupů v segmentech 1…10.  r/w 0.0… 

111111.0 0.0  
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Funkce programátoru D_PROG 
Funkce digitálního programátoru D_PROG jsou téměř identické s funkcemi analogového programátoru A_PROG, 
popis funkcí uvedených v následujícím přehledu je uveden v příslušném odstavci popisu bloku A_PROG. 
 

Datové bloky lze zapojovat do kaskády  
Volba programů  
Změny programu během jeho běhu  
Přístup k parametrům neaktivních programů  
Řízení programátoru tlačítkem        
Stav přerušení (halt) 
Automatický provoz a ruční ovládání s možností nastavení jednotlivých řídících bitů 
Změna programu během stavu reset 
Názvy programů pomocí textových bloků 
Chování na konci programu 
Provoz master / slave 
Zbývající čas segmentu, zobrazení na ovládací stránce a jako analogový výstup 
Elementy ovládací stránky programátoru 

 
 
Ovládací stránka programátoru 
Digitální programátor D_PROG má ovládací stránku, kterou lze zvolit z menu ovládacích stránek, pokud není 
blokována signálem hide. 

 
Levá část ovládací stránky: 
Řádka 0 Název stránky 
Řádka 1: Název programu 
Řádka 2: Stopa / řídící bity (včetně jejich očíslování) 
Řádka 3: prázdná 
Řádka 4: Číslo / Poč. a konc. hodnota segmentu 
Řádka 5: Uběhlý čas programu 
Řádka 6: Zbývající čas programu 
Řádka 7: Zbývající čas segmentu 
Oddělovací linka 
Řádka 8: Stavová řádka (jen zobrazení) s údaji: 
8a) Stav man (ruční ovládání) 
8b) Stavy halt / end 
8c) Stavy stop / run / reset / search / error 
 
Pravá část ovládací stránky - tlačítka: 
Tlačítko (řádka 0): Zpět  
Tlačítko 1:       Přechod na stránku alarmů 
 

Tlačítko 2:       Přechod na stránku parametrů 
 

Tlačítko 3:       Změna stopy 
 

Tlačítko 4:       Výběrové tlačítko  
 

Tlačítko 5:        Funkční tlačítko – řízení programátoru 
 

Tlačítko 6:        Přepínání ruka / automat 
 
Poznámky k vlastnostem ovládací stránky 
Tučně zvýrazněný popis v legendě k obrázku ovládací stránky označuje elementy, které mají proměnné hodnoty. 
Podtržením jsou označeny elementy, které se přepínají při přechodu na stránku podřízeného bloku programátoru (viz 
odstavec Ovládání master / slave v popisu bloku A_PROG). Nezvýrazněná pole udávají i nadále stav hlavního 
programátoru. 
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Pokud je na vstupy, uvedené v následující tabulce, přiveden signál, nelze tuto hodnotu z ovládací stránky měnit. 
 
Zadávací pole Operace Údaj na displeji Vstup bloku 

 

Tlačítko 
 

Volba podřízeného bloku Data podřízeného bloku -:- 

 

Tlačítko 
 

Volba režimu ovládání - / man -:- 

Rec 

Zadání požadovaného programu 
(pokud je vstup ProgNo zapojen, 
není možno program z ovládací 
stránky volit). 

Aktuální číslo programu ProgNo 

Seg 

Zadání požadovaného segmentu 
(pokud je vstup preset zapojen, 
nebo parametrem PMode není 
zvolen preset na segment, není 
možno segment z ovládací stránky 
volit). 

Aktuální číslo segmentu preset 

tNetto 

Zadání požadovaného času v 
segmentu (pokud je vstup preset 
zapojen, nebo parametrem PMode 
není zvolen preset na čas, není 
možno segment z ovládací stránky 
volit). 

Celkový čas programu (stav 
run bez prodlev) 

preset 

 
Výběrové 
tlačítko 

stop Stop programátoru Program je zastaven stop 

run Start programátoru Program je v běhu run 

reset Program na segment 0 a stop Program je na segmentu 0 
a zastaven 

reset 

search Spuštění procesu hledání Programátor provádí hledání search 
 

Tlačítko 
 

Ovládání programátoru Stav programátoru je udán 
ve stavové řádce 

run / reset 
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III-14.3 PROGRAMMER (univerzální programátor – č. 29) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všeobecně 
Programátor se skládá z jednoho funkčního bloku PROGRAMMER a alespoň jednoho souboru s programem 
(receptem). Soubory programů (receptů) se vytváří editorem programů BlueEdit, v přístroji je pak lze upravovat. 
Funkční blok PROGRAMMER může mít až 4 analogové a 16 binárních stop. 
Každý soubor obsahuje vždy jeden program (recept) s libovolným počtem segmentů. Další programy (recepty) se 
uchovávají v samostatných souborech. Omezení počtu programů a segmentů je dáno pouze kapacitou paměti.  
Při tvorbě projektu se zadává adresář, obsahující soubory programů (pro každý blok PROGRAMMER je vhodné 
použít samostatný adresář). Volba programu se prvádí z ovládací stránky nebo analogovým vstupem RecNo. 
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Pokud dojde při otvírání souboru s programem k chybě, nastaví se výstup na reset hodnotu a je vydána chybová 
stavová informace. Po nahrání projektu do přístroje je aktivní stav reset. Pokud není vstup run zapojen, je aktivní stav 
stop.  
 

Hlavní a podřízené stopy 
První analogová stopa je vždy hlavní (master), všechny ostatní jsou podřízené (slave). 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

PSet Float Přednastavená hodnota programu (čas nebo segment, podle parametru Pmode). 

RecNo Float 
Číslo požadovaného programu (receptu). Udává, který program se má příště spustit. Probíhající 
program není ovlivněn. Zvolený program bude aktivován teprve po příštím resetu nebo novém 
startu. 

PV1 Float Procesní hodnota 1 pro hledání (master) 
PV2...PV4 Float Procesní hodnoty 2…4 pro hledání 
hide Bool Potlačení displeje, = 1 → ovládací stránka se nezobrazuje 
lock Bool Zamknutí displeje, = 1 → hodnoty na stránce nelze měnit 
run Bool Stop a běh programu, = 0 → stop, = 1 → běh 
reset Bool Pokračování a reset programu, , = 0 → pokračování, = 1 → reset 
preset Bool Nastavení programu do určité polohy, = 1 → nastavení 
search Bool Start hledání; = 1 → hledání (platí pro všechny analogové stopy) 

halt Bool 
Zastavení programu, např. z důvodu detekce překročení pásma programátoru. 
Výstup run zůstává i nadále aktivován. 
= 0 → program není zastaven; = 1 → program je zastaven 

manfree Bool 
Blokování režimu ručního ovládání 
= 0 → Přepnutí na ruční ovládání není povoleno 
= 1 → Přepnutí na ruční ovládání je povoleno 

p-show Bool 
= 1 → Přímé zadávání parametrů programu z ovládací stránky povoleno. Stránka zobrazení a 
editace všech parametrů segmentů, náležejících k danému programu. Stránka se volá z hlavní 
ovládací stránky. 

 

Název Typ Popis 

SP1 Float Žádaná hodnota 1 programátoru (hlavní stopa) 
SP2…SP4 Float Žádané hodnoty 2…4 programátoru 
TNetto Float Čistý čas programu, pouze doba běhu programu, bez časů zastavení (hlavní stopa) 
TRest Float Zbývající čas programu (hlavní stopa) 
SegRest Float Zbývající čas segmentu (hlavní stopa) 
Spend1 Float Koncová hodnota aktuálního segmentu analogové stopy 1 (hlavní stopa) 
Spend2… 
Spend4 

Float Koncové hodnoty aktuálních segmentů analogové stopy 2…4 

SegNo Float Číslo aktuálního segmentu (hlavní stopa) 
RecNo Float Aktuální číslo programu (receptu) 
Bl-no Float Vlastní číslo bloku (např. pro volání přes CALLPG) 
run Bool Stav programu, = 0 → stop, = 1 → běh 
reset Bool Stav programu, = 1 → program resetován  

wait Bool Stav programu, = 1 → čekání (jedna z analogových stop uvedla programátor do stavu Stop 
z důvodu segmentu s čekáním na konci  

halt Bool Stav programu (hlavní stopa), = 1 → přerušení běhu programu z důvodu extrního signálu přerušení, 
čekání na návrat do pásma nebo čekání na další podžízené stopy) 

end Bool Stav programu (hlavní stopa), = 1 → program doběhl do konce 
fkey Bool Stav funkčního tlačítka, při každém stisknutí změna stavu (0 nebo 1) 

preset Bool 

Výstup indikuje preset stav programátoru. Při jediném povelu preset je na výstupu puls po dobu 
jednoho cyklu (v závislosti na době cyklu programátoru). Při trvalém povelu preset je výstup trvale 
aktivován. 
= 0 → Povel preset není; = 1 → Blok PROGRAMMER je ve stavu preset 

manual Bool 
Indikace režimu ručního ovládání 
= 0 → všechny stopy bloku PROGRAMMER pracují v režimu automatického provozu 
= 1 → alespoň jedna stopa bloku PROGRAMMER je v režimu ručního ovládání 

do1…do16 Bool Řídící výstupy programátoru 
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Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

PMode 

Způsob před-
nastavení 

preset 
Enum 

Způsob přednastavení pro vstup PSet nebo 
po komunikaci: Na čas nebo  na segment 

r/w  1  

  Segment 
Přednastavení na segment. Při povelu preset  
(aktivaci vstupu preset) je hodnota vstupu 
použita jako cílová hodnota segmentu. 

  0  

  Time 
Přednastavení na čas. Při povelu preset  
(aktivaci vstupu preset) je hodnota vstupu 
použita jako cílová hodnota času programu. 

  1  

Smode 
Režim 
hledání Enum Režim hledání při aktivaci řídicím vstupem nebo 

na počátku programu. r/w  0  

  Segment 

Hledání v segmentu. Při startu hledání se 
žádaná hodnota nastaví na aktuální hodnotu 
regulované veličiny a podle nastavení Tprio 
pokračuje na koncovou hodnotu segmentu buď 
zadaným gradientem nebo ve zbývajícím čase 
segmentu. 

  0  

  Programm 

Hledání v programu nebo jeho části. Hledá se 
jen v segmentech, jejichž gradient má stejné 
znaménko (segment výdrže je neutrální). 
Hledání může trvat přes několik cyklů, v každém 
cyklu se hledá jen v jednom segmentu. 

  1  

  Off Hledání je vypnuto.   2  

TPrio 

Počáteční 
priorita při 

hledání 
Enum Nastavení počáteční priority pro hledání, prioritu 

má gradient nebo segment / čas r/w  0  

  Gradient 

Prioritu má gradient. Při startu hledání se 
žádaná hodnota nastaví na aktuální hodnotu 
regulované veličiny a zadaným gradientem 
pokračuje na koncovou hodnotu segmentu. 

  0  

  Time 

Prioritu má čas. Při startu hledání se žádaná 
hodnota nastaví na aktuální hodnotu regulované 
veličiny a během zbývajícího času segmentu 
dosáhne koncové hodnoty. (Hledání zůstává 
omezeno na aktuální segment).  

  1  

Dp1…Dp4 
Desetinné 

místo Int Počet desetinných míst pro zobrazení žádaných 
hodnot 1…4 r/w 0…3 3  

Splo1… 

Splo4 Min. SP Float Dolní limit žádaných hodnot 1…4 r/w  0,0  

Sphi1… 

Sphi4 
Max. SP Float Horní limit žádaných hodnot 1…4 r/w  1000,0  

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

ATracks Počet stop Int Počet použitých analogových stop r/w 1…4 1  
DTracks Počet stop Int Počet použitých binárních stop r/w 1…16 6  

PwrUp 
Chování po 

výpadku Enum Chování po výpadku napájení r/w  0  

  Continue Pokračování v programu, kde byl při výpadku 
přerušen.   0  

  Search 
Hledání po obnovení napájení: Hledání od bodu 
přerušení dopředu i dozadu, způsob hledání 
určuje parametr Smode. 

  1  

  Continue 
at time 

Pokračování v aktuálním čase. Hledání od čsu, 
v němž by program byl bez výpadku, dopředu i 
dozadu, způsob hledání určuje parametr 
Smode. Pozn.: Pokud se v čase mezi výpadkem 
a obnovením napájení nachází segmenty 
s čekáním na konci, nehledá se v segmentu, 
v němž by se program nacházel bez výpadku, 
ale program se nastaví na místo prvního čekání. 

  2  
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PEnd 
Chování na 

konci programu Enum  r/w  0  

  Stop Program na konci zastaví, zůstane platit 
koncová žádaná hodnota posledního segmentu.   0  

  Reset 

Program na konci zastaví a přejde do stavu 
reset s počáteční žádanou hodnotou. Pokud je 
run i nadále aktivní, program se opět 
automaticky spustí. 

  1  

  Reset + 
Stop 

Program na konci zastaví a přejde do stavu 
reset s počáteční žádanou hodnotou. Program 
zůstane ve stavu stop. 

  2  

Coupling

2 

… 

Coupling

4 

Vazba 
master/slave Enum Vazba mezi podřízenými stopami 2…4 a hlavní 

stopou, podle času nebo segmentu hlavní stopy r/w  0  

  Time 
coupling 

Podřízená stopa pracuje vždy se stejným 
časem, jako stopa hlavní (segmenty se mohou 
lišit) 

  0  

  Segment 
coupling 

Podřízená stopa pracuje vždy ve stejném 
segmentu, jako stopa hlavní (časy programu se 
mohou lišit) 

  1  

SpScale2 

… 

SpScale4 

Měřítko žádané 
hodnoty Enum 

Měřítko trendu podřízené stopy 2…4 na hlavní 
stránce nezávisle na hlavní stopě nebo stejné 
jako hlavní stopa 

r/w  0  

  Own 
scaling Vlastní měřítko SpLo…SpHi   0  

  Master 
scaling Měřítko jako u hlavní stopy SpLo1…SpHi1   1  

Color1 

… 

Color4 

Barvy trendů Enum Barva trendu stopy 1…4 na hlavní ovládací 
stránce r/w  0  

  Red Červená   0  
  Blue Modrá   1  
  Green Zelená   2  
  Yellow Žlutá   3  

TChart Časová osa Float Viditelná část trendu na hlavní stránce (min) r/w 1,0… 
1800000,0 60  

A1Title 

… 

A4Title 

Název stopy Text Název analogové stopy 1…4 r/w  Analog 
track 1  

Unit1 

… 

Unit4 

Jednotka Text Fyz. jednotka analogové stopy 1…4 r/w  Unit  

D1Title 

… 

D16Title 

Název stopy Text Název binární  stopy 1…16 r/w  Control 
output 1  

RecDir Adresář Text Název adresáře, v nemž jsou uloženy soubory 
programů r/w  PROGR

AMMER  

 
Typy segmentů 

 

Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Segment type Enum Chování žádané hodnoty v segmentech. r/w  8  

 Time 
Náběh v čase. Žádaná hodnota se v čase segmentu 
plynule mění z počáteční hodnoty (koncová hodnota 
předchozího segmentu) na cílovou hodnotu. 

  0  

 Rate 

Náběh gradientem. Žádaná hodnota se plynule mění 
z počáteční hodnoty (koncová hodnota předchozího 
segmentu) na cílovou hodnotu zadaným gradientem. Čas 
segmentu závisí na velikosti této změny. 

  1  

 Dwell Výdrž. Koncová hodnota předchozího segmentu je držena 
konstantní po dobu segmentu.   2  
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Parametry segmentů 

 

Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

 Step Skok. Žádaná hodnota se skokem mění na cílovou hodnotu 
segmentu.   3  

 
Time 

+ 
wait 

Náběh v čase a čekání. Žádaná hodnota se v čase segmentu 
plynule mění z počáteční hodnoty (koncová hodnota 
předchozího segmentu) na cílovou hodnotu. Na konci 
segmentu programátor přejde do stavu stop. 

  4  

 
Rate 

+ 
wait 

Náběh gradientem a čekání. Žádaná hodnota se plynule mění 
z počáteční hodnoty (koncová hodnota předchozího segmentu) 
na cílovou hodnotu segmentu zadaným gradientem. Čas 
segmentu závisí na velikosti této změny. Na konci segmentu 
programátor přejde do stavu stop. 

  5  

 
Dwell 

+ 
wait 

Výdrž a čekání. Koncová hodnota předchozího segmentu je 
držena konstantní po dobu segmentu. Na konci segmentu 
programátor přejde do stavu stop. 

  6  

 
Step 

+ 
wait 

Skok a čekání. Žádaná hodnota se skokem mění na cílovou 
hodnotu segmentu. Na konci segmentu programátor přejde do 
stavu stop. 

  7  

 End Poslední segment programu. Po dosažení segmentu End 
program zůstává na poslední žádané hodnotě.   8  

 
Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

TpGr 
Čas / 

gradient Float 

Čas nebo gradient segmentu. Doba trvání segmentu 
se zadává buď přímo, nebo jako gradient a rozdíl 
žádaných hodnot. Způsob zadání se určuje 
parametrem Type. 

r/w 0.0... 
1800000 0.0  

SP 
Žádaná 
hodnota Float Koncová hodnota segmentu.  r/w  0.0  

 
Synchronizace 
Analogové stopy mohou být s hlavní stopou svázány dvěma způsoby, buď časem nebo na segment. U vazby časem 
sleduje podřízená stopa čas hlavní stopy, a to i když je hlavní stopa zastavena, nebo je-li její čas změněn v důsledku 
hledání nebo povelu preset. Podřízená stopa takto postupuje ke konci programu bez ohledu na stav ostatních 
podřízených stop, na konci pak čeká, dokud i ostatní stopy nedosáhnou konec. Teprve poté programátor ukončí 
program způsobem, zadaným parametrem PEnd. 
U vazby na segment čekají všechny analogové stopy vždy na konci segmentu, dokud i poslední stopa tento segment 
nedokončí. K čekání může dojít při rozdílném zadání časů segmentů jednotlivých stop, ale také z důvodu, že u 
některé stopy dojde k čekání při opuštění pásma nebo pokud některý segment je typu čekání na zásah obsluhy. 
Binární stopy jsou vždy svázány s hlavní stopou. Protože čas se u binárních stop určuje podle stopy hlavní, nemají 
binární stopy vlastní zadávání časů segmentů. 
 
Analogové stopy 
 
 

 Upozornění! 
 První analogová stopa je vždy stopou hlavní, ostatní jsou podřízené. 
 
 

Počáteční žádaná hodnota 
Počáteční žádaná hodnota je zadána programem, je to žádaná hodnota prvního segmentu (segmentu s číslem 0). Tato 
počáteční žádaná hodnota je aktivní, pokud je programátor ve stavu reset. Pokud není zvolen žádný program, nebo 
zvolený program není k dispozici, např. program není v adresáři nebo má soubor chybu, je platní žádaná hodnota 
nastavena na 0. 
 
Příprava provozu a konec programu 
Každý program začíná počáteční žádanou hodnotou. Ta je udržována ve stavu reset a při prvé inicializaci 
programátoru. Při startu programu z klidového stavu začíná probíhat první segment. Program začíná na okamžité 
hodnotě regulované veličiny, pokud je ta zavedena na vstup PV bloku programátoru a v konfiguraci aktivováno 
hledání. U segmentu skoku je okamžitě platná hodnota prvního segmentu.  

iii   
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Chování na konci programu určuje konfigurační parametr PEnd: 
• 0 = Stop: Žádaná hodnota zůstane na hodnotě posledního segmentu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 1 = Reset: Žádaná hodnota se vrací na klidovou hodnotu prvního segmentu (segmentu 0). Pokud trvá stav run, 
program okamžitě startuje znovu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 2 = Reset+Stop: Žádaná hodnota se vrací na klidovou hodnotu prvního segmentu (segmentu 0) a program je 
zastaven. 

 

Na konci programu je na výstupu SegNo číslo posledního segmentu zvětšené o 1. 
 
 
Hledání  
 

Pod pojmem hledání se rozumí takové chování programátoru, kdy programátor vychází z okamžité aktuální hodnoty 
regulované veličiny a snaží se dosáhnout své koncové hodnoty. Hledání může probíhat v rámci jednoho segmentu 
nebo celého programu. 
K hledání dochází v těchto případech: 
• Po startu programu tlačítkem obsluhou nebo aktivací vstupu řídicího run. 
• Po restartu programu obsluhou použitím povelu reset nebo aktivací řídicího vstupu reset. 
• aktivací řídicího vstupu search. 
 
Konfigurace programátoru 
Při zadávání parametrů programátoru můžete rozhodnout, zda má proogramátor provádět hledání a jakou metodu při 
tom má zvolit. 
Parametr SMode nabízí tyto tři možnosti: 
• Hledání probíhá v rámci jednoho segmentu. 
• Hledání probíhá v rámci jedné sekce programu. Sekcí programu se rozumí skupina segmentů se stejným 

gradientem změny žádané hodnoty (nárůst nebo pokles). Změna směru značí ukončení sekce. 
• Hledání není prováděno. 
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Hledání v segmentu 
Po spuštění hledání je žádaná hodnota nejprve nastavena na úroveň aktuální regulované veličiny. Poté se žádaná 
hodnota začne měnit směrem ke koncové hodnotě segmentu a to buď daným gradientem nebo v daném zbývajícím 
čase segmentu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konfigurace programátoru se provádí parametrem TPrio, který určuje prioritu gradientu nebo času. 
Při hledání je nutno uvážit: 
• Pokud je prováděno hledání s prioritou gradientu a hledaná hodnota leží mimo aktuální segment, bude program 

nastaven do bodu segmentu, ležícímu nejblíže k hledané hodnotě.  
• Pokud jsou počáteční a koncová hodnota segmentu stejné (segment nemá gradient), bude program nastaven na 

počátek segmentu.  
• U segmentu skoku se program nastavuje vždy na počátek segmentu. Koncová žádaná hodnota je přizpůsobena 

aktuální regulované veličině. 
 
 
Hledání v sekci programu 
Hledání se provádí v úseku několika segmentů, které všechny mají stejné znaménko gradientu změny žádané 
hodnoty. Segmenty čekání sekci segmentů se stejným znaménkem nepřerušují. Pokud aktuální úsek segmentů 
obsahuje segmenty čekání, provede se hledání jen tehdy, když úsek obsahuje ještě alespoň jeden segment, který není 
segmentem čekání. Jestliže těsně za a před aktuálním segmentem jsou segmenty čekání, provede se hledání jen v 
aktuálním segmentu. 
Hledání může trvat podle počtu segmentů v úseku velmi dlouho. V takovém případě je hledání rozděleno na několik 
částí, v každé části hledání probíhá vždy jen v jednom segmentu. Rozdělení hledání na části probíhá automaticky 
bez zásahu obsluhy. 
 
 

 Upozornění! 
 Pokud je parametr TPrio nastaven na 1 = Čas, je hledání v každém případě omezeno na aktuální 
 segment. 
 Segmenty s čekáním (např. náběh v čase + čekání) neomezují rozsah hledání  (s výjimkou hledání 
 po obnovení napájení). 
 Hledání může vést k ukončení programu. 
 

iii   
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Zvláštnosti funkce hledání u bloku PROGRAMMER 
Hledání může mít v závislosti na vazbě hlavní stopy a podřízených stop různý efekt: 
 

Vazba 
master/slave 

Funkce hledání Hledání v jedné stopě Současné hledání ve všech stopách 

Vazba časem Hledání v 
segmentu 

Hledání je možné jen v hlavní stopě. Všechny podřízené stopy sledují čas 
stopy hlavní, hledání v nich tedy neprobíhá. 

Hledání v 
programu 

Vazba na 
segment 

Hledání v 
segmentu 

Probíhá hledání v jedné stopě. 
Ostatní na segment navázané stopy 
čekají na konec segmentu, než 
začnou provádět segment následující. 

Ve všech na segment navázaných 
stopách probíhá hledání. Všechny 
stopy čekají na konec segmentu, než 
začnou provádět segment 
následující. 

Hledání v 
programu 

Hledání probíhá jen v hlavní stopě. Ostatní na segment navázané stopy 
následují hlavní stopu do nového segmentu a provádí v něm hledání. Pokud 
v tomoto segmentu není hledání úspěšné, nastaví se stopa na začátek nebo na 
konec segmentu, podle toho, která žádaná hodnota je blíž regulované 
veličině. Pokud není signál reg. veličiny přiveden na vstup PV podřízené 
stopy, nastaví se tato stopa v tomto segmentu na uběhlý čas podle hlavní 
stopy. 
Všechny na segment navázané stopy čekají na konec segmentu, než začnou 
provádět segment následující. 

 
 
Preset  
Preset se používá k nastavení programu do určitého místa na časové ose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podrobný popis volání povelu preset z ovládací stránky je popsán dále u přehledové stránky profilů. 
• Podřízené stopy s vazboz časem sledují čas hlavní stopy. 
• Podřízené stopy s vazbou na segment přejdou do nového segmentu hlavní stopy a sledují v rámci tohoto 

segmentu čas hlavní stopy. 
 
Hlídání překročení pásma 
Aby nedošlo k příliš velkému odstupu žádané hodnoty a regulované 
veličiny, hlídá se regulační odchylka a pokud překročí nastavené 
toleranční pásmo, program se přeruší (stav hold). Po návratu regulační 
odchylky do tolerančního pásma se stav přerušení zruší a program 
pokračuje dál.  
Pokud je rozdíl žádané hodnoty SP a regulované veličiny PV větší než 
šířka pásma BW, je aktivován stav hold. 
 
• Každá analogová stopa má svůj vstup regulované veličiny (PV) 

a své zadání šířky pásma. 
• Šířka pásma se zadává pro segment. Parametr BW určuje odstup, 

který může mít regulovaná veličina od žádané hodnoty, aniž by 
došlo k přerušení programu. 
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• Pokud při překročení pásma dojde k přerušení jedné časem vázané stopy, dojde k přerušení i u všech dalších 
časem vázaných stop. 
U na segment vázané stopy je chování obdobné, ale ostatní na segment vázané stopy pracují dále až na konec 
svého segmentu. Tam se zastaví a včetně hlavní stopy čekají, až všechny stopy segment dokončí. 
Při překročení pásma se na ovládací stránce zobrazí stavová informace hold a výstup hold je aktivován. 

• Hlídání úpřekročení pásma lze vypnout tím, že se parametr BW nastaví na „OFF“. 
 
Řídicí (binární) stopy 
 

Počáteční hodnoty 
Počáteční hodnoty binárních stop jsou zadány v programu, jsou to hodnoty prvního segmentu (segmentu s číslem 0). 
Počáteční hodnoty jsou aktivní v reset stavu programátoru. Pokud není zvolen žádný program, nebo zvolený 
program není k dispozici nebo má chybu, jsou všechny binární stopy nastaveny na „0“. 
 

Čas segmentu 
Binární stopy jsou s hlavní stopou svázány čísly segmentů. Aby nebylo nutno program dělit na velký počet 
segmentů, je možné použít parametry t+ a t-.  
• Prodleva t-: Prodleva, po které dojde k změně 

stavu stopy na zadanou hodnotu segmentu. Do 
prodlevy zůstává stopa na invertované hodnotě. 

• Doba sepnutí t+: Binární stopa zůstává na své 
zadané hodnotě až do uplynutí času t+. Pokud je 
t+ nastaven na „0“, trvá doba sepnutí až do 
konce segmentu. 

 
 
Programy (recepty) 
Práce s programy, jejich vytváření, mazání a upravování se provádí editorem BlueEdit. Úpravy programů lze také 
provádět z editační stránky bloku PROGRAMMER. 
Editorem BlueEdit se zadávají základní data programu: Adresář (každý blok PROGRAMMER musí mít svůj vlastní 
adresář programů), počet požadovaných analogových a binárních stop.  
   

 NEBEZPEČÍ! 
 Při použití více bloků PROGRAMMER může dojít k záměně programů! 
 Všechny editorem BlueDesign do struktury zařazené bloky PROGRAMMER používají pro programy 
 stejný adresář (počáteční nastavení), mají tedy přístup k stejným programům. 
 Proto: 
 - Pro každý funkční blok PROGRAMMER vytvořte vlastní adresář programů! 
 
 

Pro vytváření programů se projekt nejprve načte do editoru programů BlueEdit, v něm je pak možno programy 
vytvářet a upravovat a poté nahrát do KS 108. Programy v přístroji lze také číst, upravovat a ukládat. 
Každý blok PROGRAMMER používá svůj konfiguračním parametrem RecDir určený adresář. Názvy souborů 
programů mají svou pevnou strukturu, která se skládá z čísla (001…999) a jména programu: 
„RecNo_RecName.prf“. Při startu nebo po nahrání struktury si blok PROGRAMMER vytvoří svůj adresář 
programů, pokud ten již neexistuje. 
   

 Upozornění! 
 Adresáře programů, které se již nepoužívají, se nemažou automaticky. Smazání adresářů je nutno 
 provést externím programem, např. systémovým editorem souborů. 
 

 
Dočasné úpravy programů 
Při běhu programu může uživatel program dočasně upravit, změna bude platit do příštího povelu reset. 
   

 NEBEZPEČÍ! 
 Změny v běžícím programu, provedené na editační stránce, jsou platné OKAMŽITĚ! 
 Proto může dojít k nepředvídaným nebezpečným stavům procesu. 
 Proto: 
 - Změny v běžícím programu pěčlivě zvažte, posuďte možné následky a učiňte preventivní opatření 
   k vyloučení hazardních stavů. 
 
 

Dočasné změny programu, provedené na editační stránce bloku PROGRAMMER, lze uložit a pak budou tyto změny 
platit až od příštího běhu programu (viz popis editační stránky). 
   

 Upozornění! 
 Při opuštění editační stránky se otevře dialogové okno pro uložení do paměti, tím se provedené 
 změny stanou trvalými. Pokud mají být změny jen dočasné, je nutno v dialogu na uložení do paměti 
 zadat ne („No“). 
 

iii   
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Stav čekání „hold“ 
1. Nastává např. při externím hlídání překročení pásma. Spustit a zrušit jej lze binárním vstupem hold. Na rozdíl 

od stavu stop zůstává při stavu hold zachován  i stav run (výstup run je nadále aktivován). Na displeji je 
stavová informace hold. 

2. Interní hlídání překročení pásma. Stav hold může nastat při internám hlídání překročení pásma (viz předchozí 
odstavec Hlídání překročení pásma). Na displeji je stavová informace hold. 

3. Synchronizace na segment vázaných stop. Stav hold může být aktivován při čekání jedné stopy na druhou, když 
jsou podřízené stopy na hlavní vázány na segment (viz odstavec Synchronizace). Na displeji je stavová 
informace hold. 

 
Ovládání programátoru tlačítky         a  
Programátor lze ovládat: 
• pomocí binárních vstupů funkčního bloku, 
• po komunikaci, nebo 
• pomocí tlačítek          a         . 
 

Tlačítko         nabízí tyto možnosti: 
• reset: Povel reset je možno vydat z jakéhokoli stavu programu. 
• preset: Z jakéhokoli stavu programu. Povelem preset se ovevírá přehledová stránka, aby bylo možno přejít do 

jiného časového místa programu. 
• segment search: Start hledání v segmentu. 
• program search: Start hledání v programu. 
 

Pomocí tlačítka         se programátor řídí (na výstupu fkey je vydán při každém vybavení tlačítka impuls). 
Pro obě tlačítka platí, že stav zapojených řídicích vstupů má pro ovládání programátoru přednost. nimi přednost. 
Následující obrázek znázorňuje sled stavů programátoru a možnosti jejich přepínání: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovládání programátoru: Všeobecně 
• Programy se volí v reset stavu programátoru. 
• Hodnota regulované veličiny se na ovládacích stránkách zobrazuje jen polud je její signál do funkčního bloku na 

příslušný vstup přiveden. 
• Žádanou hodnotu lze po přepnutí na ruční ovládání měnit (stav „man“). 
• Na stavové řádce ovládacích stránek jsou tři stavové infikace:  

- vlevo: man 
- uprostřed: Předpokládaný čas konce programu 
- vpravo: stop / run / reset / search / error / halt. 

   

 Upozornění! 
 Pokud jsou vstupy funkčního bloku, uvedené v nasledující tabulce zapojeny, nelze tyto signály 
 z ovládací stránky změnit. 
 
 

Toto se týká vstupů run, reset, preset a search (viz následující tabulka): 

iii   
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Zadávací pole Operace Údaj na displeji Vstup bloku 

Název programu na 
hlavní ovl. stránce 

Pokud je vstup RecNo zapojen, 
není možno program z ovládací 
stránky volit! 

Aktuální název programu RecNo 

 
 
 

Výběrové 
tlačítko 

reset Nastavení programátoru  
na segment 0 

Program je nastaven na 
segment 0 

reset 

preset Preset programátoru z přehledové 
stránky Preset je aktivován preset 

hledání v 
segmentu 

Spuštění procesu hledání v 
segmentu 

Programátor provádí 
hledání v segmentu 

search 

hledání v 
programu 

Spuštění procesu hledání v 
programu 

Programátor provádí 
hledání v programu search 

 

Tlačítko 
 

Ovládání programátoru Stav programátoru je udán 
ve stavové řádce 

run / reset 

 
Ovládání programátoru 
 

Struktura ovládání 
Funkční blok PROGRAMMER má více ovládacích stránek, které se volí z hlavní ovládací stránky. Pokud je ale 
zapojen vstup hide, není žádná stránka programátoru přístupná.  
Jak je patrné z obrázku, programátor má hlavní stránku, z níž se stiskem příslušného tlačítka přechází na podrobné 
stránky jednotlivých stop. Na stránky parametrů se přechází z  podrobných stránek. Editační stránku programů lze 
zvolit jen pokud je zapojen a aktivován vstup p_show. 
 
Ovládací struktura: 
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Hlavní ovládací stránka 

 

Pravá část stránky, tlačítka: 
 
 

Tlačítko (řádek) 1: Návrat zpět na předchozí stránku 
 

Tlačítko 2: Přechod na stránku alarmů 
 

Tlačítko 3: Přechod na stránku parametrů 
 

Tlačítko 4: Přechod na podrobnou stránku 
 

Tlačítko 5:          Ovládání programátoru 
 

Tlačítko 6:          Volba ovládání programátoru 
 

Tlačítko 7:          Přepínání ruka / automat 
 

 
 
Levá část stránky, displej: 
 
0: Název programátoru 
1: Aktivní program (recept) 
2: Aktivní segment 
3: Zbývající čas aktivního segmentu 
4: Aktuální stav řídicích stop 1 až 6 
5-8: Aktuální hodnota analogových stop (až 4) 
9: Uplynulý čas programu (od startu) 
10: Maximální žádaná hodnota (Sphi) a fyz. 

jednotka (Unit1) hlavní stopy 
11: Časový kurzor běhu programu 
12: Trend žádané hodnoty programu 
13: Sloupcový graf času programu. Celý sloupec 

representuje celkovou délku programu, 
tmavší úsek ukazuje polohu viditelné části 
trendového grafu na časové ose celého 
programu. 

14: Indikace ručního ovládání „man“ 
15: Předpokládaný čas ukončení programu 
16: Stav programu: běh (run) / zastavení (stop) / 

reset / hledání (search) / čekání (halt) / 
konec (end) / chyba (error) 

 
Zobrazené hodnoty na hlavní stránce 
 Na stránce mohou být zobrazeny až čtyři žádané hodnoty včetně jejich časových průběhů a kolmé kurzorové 

linky vyznačující aktuální časový bod programu. Viditelný časový úsek se zadává v konfiguraci parametrem 
Tchart. Trend se neustále aktualizuje, takže kurzorová linka zůstává stále ve stejné poloze uprostřed grafu. 

 Měřítko Y osy grafu je určeno rozpětím žádané ho dnoty hlavní stopy (SPhi1, SPlo1). Další stopy mohou mít 
podle konfigurace měřítko stejné jako hlavní stopa, nebo mohou mít měřítko vlastní, tato měřítka pak nejsou 
z grafu patrná. 

 Kurzorovou linkou vyznačené hodnoty jsou zobrazeny v číselné formě vpravou od grafu a to stejnou barvou 
jako příslušné trendy. Pod těmito aktuálními žádanými hodnotami je dále zobrazen aktuální čas programu. 

 Tmavší úsek sloupcového grafu ukazuje polohu viditelné části trendového grafu na časové ose celého programu. 
 Hodnoty, jejichž displejové pole je označeno v rámečku, lze zadávat a měnit: 

• Program (jen ve stavu reset) 
• Žádané hodnoty (jen po přepnutí na ruční ovládání) 
• Řídicí stopy (jen po přepnutí na ruční ovládání) 

 Přehled stavu prvních šesti řídicích stop udávají „LED indikátory“ v pravé části displeje. Podeobnosti a údaje 
dalších řídicích stop jsou k dispozici v seznamu, který lze otevřít tlačítkem v poli indikátorů (4). Seznam uvádí 
všechny řídicí stopy včetně jejich názvů a stavů. 

Zvýrazněné položky mohou obsahovat 
zadávací pole s proměnnými hodnotami 
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Ovládání řídicích stop: 
1. Barva symbolu: Bílá = VYP, zelená = ZAP 
2. Číslo stopy (1…max. 16) 
2. Název stopy: Jednotlivé stopy mohou být přepnuty do ručního 

ovládání (barva šedá), nebo automatického režimu (barva modrá - 
pokud alespoň jedna stopa je v ručním režimu). 

 
 
 
 
 
 
 
 Stisknutím tlačítka pole žádané hodnoty se otevře okno s údajem názvu stopy, žádané hodnoty a fyz. veličiny. 
 Přepnutí na ruční ovládání na hlavní stránce, které je indikováno symbolem man na stavové řádce, přepíná na 

ruční ovládání všechny analogové i binární stopy. Jejich hodnoty budou označeny šedou barvou, analogové 
žádané hodnoty v šedém rámečku a binární stopy s šedým pozadím. 
• Stisknutím tlačítka pole žádané hodnoty se otevře numerická klávesníce pro zadání nové hodnoty. 
• Stisknutím tlačítka indikátoru binární stopy se otevře seznam řídicích stop. Stav stopy (ZAP /VYP) se mění 

stisknutím tlačítka pole symbolu stavu. Tlačítkem v poli názvu stopy lze přepínat mezi ručním a 
automatickým režimem. Při ručním režimu má toto pole šedé pozadí. 

Na stavové řádce hlavní stránky bude zobrazen symbol man, pokud bude alespoň jedna stopa přepnuta do 
ručního režimu. Stiskutím tlačítka        se přepínají všechny stopy do automatického režimu.  

 
 

Tlačítkem           na hlavní stránce se přepínají všechny stopy 
společně do ručního nebo automatického režimu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Program lze přednastavit do určitého stavu, buď na určitý segment nebo do určitého času. Preset programu se 

provádí z přehledové stránky programů (tlačítkem        otevřeme výběrový seznam reset / preset / search, 
zvolením preset přejdeme na přehledovou stránku). Požadovaný čas nebo segment zvolíme navigačními 
tlačítky, při opuštění stránky je nutno volbu potvrdit („OK“ / Ne). Po aktivaci presetu dojde k úpravě údaje 
uplynulého času programu a přepnutí na hlavní ovládací stránku (viz přehledová stránka programů). 

 Editace programu z ovládací stránky: Přímý přístup k parametrům programu je možný jen pokud je řídicí vstup 
p_show na vstupu funkčního bloku = 1. Přístup k parametrům pak je tlačítkem       . 

 Stavy run / stop / reset platí pro celý programátor, tedy pro všechny stopy. Pokud nejsou určeny řídicími 
signály na vstupech funkčního bloku, přepínají se centrálně na hlavní ovládací stránce. 

 
 
Podrobná stránka analogové stopy 
Stavy run / stop / reset platí pro celý programátor, tedy pro všechny stopy. Pokud nejsou určeny řídicími signály na 
vstupech funkčního bloku, přepínají se centrálně na hlavní ovládací stránce. 
Pokud předneme do ručního ovládání tlačítkem         na stránce jednotlivé stopy, je do ručního režimu přepnuta jen 
tato stopa, ostatní zůstávají v automatickém reřimu. 
   

 Upozornění! 
 Na stavové řádce hlavní stránky bude zobrazen symbol man, pokud bude alespoň jedna stopa 
 přepnuta do ručního režimu.. 
 
 

Žádanou hodnotu stopy lze měnit jen v režimu ručního ovládání.  
Hledání lze spustit v aktuálním segmentu. Dále lze hledání v programu spustit také ze stránky hlavní stopy (stopy 1). 

iii   
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1: Název programátoru 
2: Název stopy 
3: Regulovaná veličina (pokud je) PV a její hodnota 
4: Žádaná hodnota a aktuální žádaná hodnota 
5: Název segmentu a jeho počáteční a koncová hodnota 
6: Uplynulý čas programu (hlavní stopa) 
7:  Zbývající čas programu (hlavní stopa) 
8: Zbývající čas segmentu (hlavní stopa) 
9: Indikátor ručního režimu man 
10: Předpokládaný čas ukončení programu (hlavní stopa) 
11: Stav programu: běh (run) / zastavení (stop) / reset / hledání 

(search) / čekání (halt) / konec (end) / chyba (error) (hlavní 
stopa) 

12: Tlačítko pro návrat zpět na předchozí stránku 
13: Tlačítko pro přechod na stránku alarmů 
14: Tlačítko pro přechod na stránku parametrů 
15: Tlačítko změny stopy 
16: Tlačítko hledání (u hlavní stopy volba ovládání) 
17: Tlačítko přepínání ruka / automat 

 
Podrobná stránka binárních stop 
 

1: Název programátoru 
2: Ovládací stránka binárních stop 
3: Stavová indikace stop: 

Šedé pozadí čísla stopy = stopa v režimu ručního ovládání, 
stav stopy: zelená = ZAP, bílá = VYP 

4: Název segmentu 
5: Uplynulý čas programu 
6:  Zbývající čas programu 
7: Zbývající čas segmentu 
8: Indikátor ručního režimu man 
9: Předpokládaný čas ukončení programu 
10: Stav programu: běh (run) / zastavení (stop) / reset / hledání 

(search) / čekání (halt) / konec (end) / chyba (error) 
11: Tlačítko pro návrat zpět na předchozí stránku 
12: Tlačítko pro přechod na stránku alarmů 
13: Tlačítko pro přechod na stránku parametrů 
14: Tlačítko změny stopy 
15: Tlačítko přepínání ruka / automat 

 
 Řídicí stopy jsou znázorněny jako LED indikátory. 
 Místo čísla aktuálního segmentu se zobrazuje název segmentu, v němž se nachází hlavn stopa. 
 Ve stavové řádce je zobrazen předpokládaný čas konce programu. 
 Stisknutím tlačítka pole LED indikátorů se otevře stránka se seznamen stop. Zde je zobrazena každá definovaná 

řídicí stopa, včetně jejího čísla, názvu a aktuálního stavu. 
 Stisknutím tlačítka ……se rovněž otevře stránka se seznamen stop. Zde je pak možno stiskem na tlačítko názvu 

stopy přepínat ruční a automatický režim. Stopy v režimu ručního ovládání jsou v seznamu zobrazeny s šedým 
pozadím. 

 Stav řídicí stopy lze změnit jen pokud stopa je v režimu ručního ovládání. 
 Stopy v režimu ručního ovládání jsou na ovládací stránce zobrazeny s šedým pozadím u jejich čísla. Změna 

stavu stopy (přepínání ZAP a VYP) se provede stisknutím příslušného symbolu stavu. Pokud alespoň jedna ze 
stop bude přednuta do režimu ručního ovládání, na stavové řádce bude zobrazen symbol man. 

 
Parametry programátoru 
Z podrobné stránky binárních stop lze přejít na stránku 
parametrů. Zde je seznam základních funkcí 
programátoru, např. typ hledání, a lze je zde nastavit. 
Některé parametry platí pro celý programátor (např. 
režim preset), některé jen pro danou stopu (např. 
rozsah žádané hodnoty). 
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Editační stránka programu 
Všechny parametry programů (analogových i binárních stop) se editují na jediné rolovací stránce. Při otevření 
stránky se zobrazí parametry aktuálního programu. Klepnutím na jméno programu můžeme přejí na jiný program. 
Horní část stránky vždy zobrazuje hlavní stopu v barvě dané parametrem Color1. v dolní části je pak zobrazena další 
stopa. Pro stránkování se používají tlačítka        a        . 
Měnit lze tyto prvky: 
 Název programu (tj jméno souboru). 
 Žádaná hodnota / řídicí stopa 
 Čas nebo gradient 
 Šířka pásma 

   

 NEBEZPEČÍ! 
 Změny v aktuálním programu platí okamžitě 
 Změny v programu mohou způsobit hazardní stavy procesu. 
 Proto: 
 - Zvažte možné vlivy a přijměte nezbytná opatření. 
 

 

Při opuštění editační stránky se otevírá dialogové okno pro ukládání do paměti. Zde může operátor rozhodnout, zda 
provedené změny se mají nebo nemají uložit do paměti. Změny v aktuálním programu jsou použity pro další průběh 
současného programu, ale pokud se neuloží do paměti, jsou následně vymazány,. Změny v jiných progrmaech nejsou 
vůbec uvažovány, pokud se neuloží do paměti.  
Pokud dojde při editaci programů k resetu programu řídicím vstupem nebo po komunikační lince, jsou všechny 
provedené změny vymazány a editační stránka zavřena.  
 

1: Název programátoru 
3-6: Hlavní stopa (M = master; je vidět vždy!) 

3: Název stopy 
4: Čas nebo gradient (podle typu segmentu) 
5: Typ segmentu (nelze změnit) 
6: Změnové pole (označené čárkou). Přepíná se na: 
a) uplynulý čas programu nebo 
b) pásmo: Nastavuje se symetrické pásmo segmentu 

7-10:Jedna z podřízených stop (S = slave, 4 řádky, stránkování 
tlačítky), význam jako řídky 3-6 
7: Název stopy 
8: Čas nebo gradient (podle typu segmentu) 
9: Typ segmentu (nelze změnit) 
10: Změnové pole uplynulý čas programu / pásmo 

11: Aktuální segment (bílé pozadí) 
12:  Zobrazení a ovládání tří segmentů, stránkování tlačítky 
13: Tlačítko pro návrat zpět na předchozí stránku 
14: Tlačítko pro přechod na stránku alarmů 
15: Tlačítko pro přechod na přehledovou stránku 
16: Tlačítko stránkování mezi segmenty doprava / doleva 
17: Tlačítko stránkování mezi stopami nahoru / dolů 

Binární stopy na editační stránce: 
 

Stejná stránka jako nahoře, ale 
1) Šířka pásma na displeji hlavní stopy 
2) Řídicí stopa na displeji podřízené stopy 
Prodleva t-: Prodleva, po níž stopa přechází na daný stav. 
Prodleva t+: Stopa zůstává v daném stavu do tuto dobu 
Popis parametrů viz odstavce Čas segmentu a Řídicí stopy. 
on = stopa je ZAP; off = stopa je VYP 

 
 
 
 
 

Popis typu segmentů – viz tabulka segmentů 
 

Šířka pásma: Je-li odstup žádané hodnoty 
SP a regulované veličiny PV větší, než 
zadanéá šířka pásma (BW), program přejde 
do stavu čekání (popis viz odstavec o šířce 
pásma). 
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Přehledová stránka programu 
Přehledová stránka se otevírá tlačítkem        z editační stránky. (z hlavní stránky na editační stránku ponocí       . 
Na přehledové stránce lze kontrolovat provedené změny v programu, stránka graficky zobrazuje trendy analogových 
stop. V časové ose programu lze rolovat v rámci segmentu (               ) nebo po segmentech (             ). Kromě času 
programu jsou na displeji zobrazeny i segmenty se svými názvy, žádanoé hodnoty analogových stop a stavy prvních 
šesti binárních stop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přehledovou stránku lze rovněž použít pro preset na definovaný bod programu. Pokud na hlavní stránce stiskneme         
a zvolíme preset, otevře se přehledová stránka automaticky. Kurzorovými tlačítky pak můžeme nastavit určitý bod 
programu a tlačítkem návratu opustit stránku. V následném dialogovém okně můžeme přechod na preset pozici 
povrdit, nebo zrušit. 
 
Pozn.: Tlačítky                se po časové ose pohybujeme vždy o jeden bod grafu (čas odpovídá na grafu viditelnému 
časovému pásmu, rozdělenému na 80 bodů). 
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III-15 Regulátor 
 

Funkční bloky CONTROL, CONTROLP a PIDMA obsahují komplexní funkčně dokonalý regulátor. Blok 
CONTROL používá jednu sadu regulačních parametrů, u bloku CONTROLP je k dispozici 6 sad parametrů 
s možností jejich přepínání. Funkční blok PIDMA obsahuje speciální regulační algoritmus a má i jiné možnosti 
optimalizace parametrů. 
V dalším popisu jsou uvedeny funkční vlastnosti těchto bloků. Dále pak následuje popis některých aplikačních 
možností. 

 
III-15.1 CONTROL (regulátor s jednou sadou regulačních parametrů – č. 90) 
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Ovládací stránka bloku CONTROL 
Funkční blok CONTROL má ovládací stránku, kterou lze zvolit ze seznamu ovládacích stránek hlavního menu. 
Stránku lze skrýt přivedením log. 1 na vstup hide. 
Další informace k ovládání stránky jsou uvedeny o kapitole I-5.7.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovládací stránka samooptimalizace 
 
Na ovládací stránce samooptimalizace jsou další dvě tlačítka: 
12 Start a stop optimaslizace 
13 Tlačítko přepínání zdroje žádané hodnoty (toto tlačítko je 

i na hlavní ovládací stránce regulátoru, pokud je v 
nastavení parametrů přepínání obsluze povoleno). 

 
Pole Popis 
PV Regulovaná veličina („Process variable“) 
SP Interní žádaná hodnota („Setpoint“) 
Popt Optimalizovaná sada parametrů * 
AV Akční veličina („Actuating variable“) 
SPeff Efektivní žádaná hodnota 
Status Informace o stavu optmalizačního procesu 
Ores H Výsledek optimalizace fáze topení 
Tu H 
Vmax H 

Výsledné hodnoty optimalizace fáze topení 

Ores C Výsledek optimalizace fáze chlazení 
Tu C 
Vmax C 

Výsledné hodnoty optimalizace fáze chlazení 

*jen u funkčního bloku CONTROLP. 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

PV_1 Float Regulovaná veličina PV1 
PV_2 Float Pomocný vstup PV2 (např. pro poměrovou regulaci) 
PV_3 Float Pomocný vstup PV3 (např. pro regulaci se třemi vstupy) 
SPext Float Externí žádaná hodnota 
OVCP Float Omezení akční veličiny shora (nikoli vyšší než AVhi) 
OVCM Float Omezení akční veličiny zdola (nikoli vyšší než AVhi) 
PF Float Poloha akčního členu (bez vlivu na PID algoritmus) 
AVhn Float Akční veličina (%) pro "hard manual" 
AVadd Float Přídavná akční veličina (viz regulace s dopřednou vazbou) 
Casc Float Výstup pro zapojení bloků regulátorů do kaskády 
SP Float Přestavení interní žádané hodnoty 

1 Název regulátoru 
2 Displej a zadávací pole žádané hodnoty SP 
3 Sloupkový graf akční veličiny (AV), 

regulační odchylky (DV) nebo regulované 
veličiny (PV) 

4 Tlačítko opuštění stránky 
5 Tlačítko přechodu na stránku alarmů 
6 Displej regulované veličiny (PV) 
7 Tlačítko přechodu na stránku parametrů 
8 Tlačítko přechodu na stránku 

samooptimalizace 
9 Displej akční veličiny (AV) 
10 Tlačítko přepínání ruka-automat 
11 Displej a zadávací pole sady regulačních 

parametrů (jen u bloku CONTROLP) 
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Název Typ Popis 

hide Bool Potlačení displeje, = 1 → ovládací stránka se nezobrazuje 
lock Bool Zamknutí displeje, = 1 → hodnoty nelze měnit 
inc Bool Inkrement při manuálním nastavování (zvýšení o 1) 
dec Bool Dekrement při manuálním nastavování (snížení o 1) 
PV_fail Bool Porucha čidla PV1...PV3 
PF_fail Bool porucha čidla Yp (poloha akčního členu) 
a_m Bool Přepínání ruka / automat: = 0 → provoz v automatu, = 1 → ruční ovládání 
SP_SP2 Bool Přepínání žádaných hodnot: = 0 → interní/externí žádaná hodnota, = 1 → žádaná hodnota w2 
SPe_SPi Bool Přepínání žádaných hodnot: = 0 → interní žádaná hodnota, = 1 → externí žádaná hodnota 
pi_p Bool Odpínání integrační složky: = 0 → zapnuta, = 1 → vypnuta 
d_ovcP Bool = 1 → omezení akční veličiny shora u 3-stavové krokové regulace (zablokování výstupu AV1) 
d_ovcM Bool = 1 → omezení akční veličiny zdola u 3-stavové krokové regulace (zablokování výstupu AV2) 
track Bool = 1 → funkce beznárazového přepínání SPe ↔ SPi 
AV_AV2 Bool Přepnutí na pevnou akční veličinu: = 0 → regulační akční veličina AV1, = 1 → parametr AV2 
off Bool Vypnutí regulace: = 0 → regulátor zapnut, = 1 → regulátor vypnut 

sm_hm Bool = 0 → soft manual (přepnutí na ruku a ruční ovládání z tlačítek), 
= 1 → hard manual (výstup akční veličiny určen vstupem AVhm) 

ostart Bool = 1 → start samooptimalizace 
SP_stop Bool = 1 → 'zmrazení' okamžité žádané hodnoty (využití např. při hlídání pásma) 
g_off Bool Vypnutí gradientu: = 1 → omezení rychlosti změny žádané hodnoty gradienty je neúčinné 

rstart Bool = 1 → start náběhu → žádaná hodnota přejde na hodnotu regulované veličiny a v mezích daných 
gradienty přechází na nastavenou hodnotu. Start náběžnou hranou vstupu (0→1). 

o_hide Bool = 1 → potlačené zobrazení ovládací stránky samooptimalizace 
oplock Bool Blokování tlačítka H. Při oplock = 1 není přepnutí na ruku tlačítkem možné. 

 

Název Typ Popis 

SPeff Float 
Efektivná žádaná hodnota, platná po zpracování (SP2, externí žádaná hodnota, gradienty, 
omezení). Tato hodnota je porovnávána s efektivní regulovanou veličinou a na základě rozdílu je 
vyhodnocena regulační odchylka a příslušná reakce regulátoru. 

PV Float Efektivní (výsledná) regulovaná veličina 
AV Float Efektivní (výsledná) akční veličina 
DV Float Regulační odchylka 
SP Float Interní žádaná hodnota 
AVout1 Float Regulační spojitý výstup AVout1 (topení) 

AVout2 Float 
Regulační spojitý výstup AVout2 (chlazení, pouze u spojité regulace nebo regulace s rozděleným 
rozsahem → CFunc = SplitRange) 

Bl_No Float Číslo bloku. 
AV1 Bool Stav spínacího výstupu AV1: = 0 → vypnut, = 1 → sepnut 
AV2 Bool Stav spínacího výstupu AV2: = 0 → vypnut, = 1 → sepnut 
c_fail Bool = 1 → regulátor ve stavu poruchy 
off Bool = 0 → regulátor zapnut, = 1 → regulátor vypnut 
a_m Bool = 0 → provoz v automatu, = 1 → ruční ovládání 
AV_AV2 Bool = 0 → regulační akční veličina AV1, = 1 → druhá akční veličina (parametr AV2) 
SPe_SPi  = 0 → interní žádaná hodnota, = 1 → externí žádaná hodnota 
pi_p  Integrační složka: = 0 → zapnuta, = 1 → vypnuta 
o_run  = 1 → probíhá samooptimalizace 
o_stab  = 1 → dosažen ustálený stav procesu (pro samooptimalizaci) 
o_err  = 1 → chyba při samooptimalizaci 

DV_sup  = 1 → potlačení alarmu při změně žádané hodnoty 
          (po zapojení na vstup Stop bloku ALARM) 
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Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

SPblock 
Přepínání 

SP Enum 
Blokování přepínání žádané hodnoty. Nechtěné 
a náhodné zásahy do procesu obsluhou jsou 
zablokovány. 

r/w  0  

  Block all Přepnutí na jinou žádanou hodnotu z ovládací 
stránky je zablokováno.   0  

  Block SPe 

Přepínání mezi interní a externí žádanou 
hodnotou je zablokováno (obousměrně), 
přepnutí na druhou žádanou hodontu SP2 a 
zpět je možné. 

  1  

  Block SP2 
Přepínání mezi interní a externí žádanou 
hodnotou je možné, přepnutí na druhou 
žádanou hodontu SP2 je zablokováno. 

  2  

  Enabled Žádné blokování. Přepínání mezi interní, externí 
a druhou žádanou hodnotou je možné.   3  

ImodePiP 
Přepínání 

PI/P Enum 
Volba chování integrační složky při přepnutí 
PI/P. I-složka může být vypnuta, zmrazena nebo 
postupně snížena na nulu. 

r/w  0  

  Off 
Vypnutí. Akční veličina se skokem změní o 
hodnotu , kterou měla integrační složka před 
vypnutím. 

  0  

  Freeze Zmrazení. Integrace se zastaví, akční veličina 
de dále mění jen podle P- a D-složek.   1  

  Pull down Snížení. Integrační složka se postupně podle 
integrační časové konstanty snižuje na nulu.   2  

  Enabled Žádné blokování. Přepínání mezi interní, externí 
a druhou žádanou hodnotou je možné.   3  

SPlo Min SP Float Dolní mez rozsahu žádané hodnoty, zadaná 
v jednotkách regulované veličiny r/w  0.0  

SPhi Max SP Float Horní mez rozsahu žádané hodnoty, zadaná 
v jednotkách regulované veličiny r/w > 0.0 100.0  

SP2 Druhá SP Float 

Druhá žádaná hodnota, má před ostatními 
žádanými hodnotami přednost. Jestli bude 
použita jako bezpečnostní hodnota, nebo jen 
jako pevná hodnota pro určité provozní stavy, 
závisí na způsobu použití a koncepci aplikace. 

r/w 0.0… 
100.0 100.0  

GrwP Gradient+ Float  

Kladný gradient žádané hodnoty [1/min.]. 
Neplatí pro SP2. Je-li gradient zapnut, mění se 
žádaná hodnota na vyšší nikoli skokem, ale 
postupně zadaným gradientem. 

r/w >0.001 vyp. ano 

GrwM Gradient- Float 

Záporný gradient žádané hodnoty [-1/min.]. 
Neplatí pro SP2. Je-li gradient zapnut, mění se 
žádaná hodnota na nižší nikoli skokem, ale 
postupně zadaným gradientem. 

r/w <-0.001 vyp. ano 

Grw2 
Gradient 

SP2 Float 

Gradient druhé žádané hodnoty [1/min.]. Je-li 
gradient zapnut, mění se druhá žádaná hodnota 
při změně nebo přepnutí na ní nikoli skokem, ale 
postupně zadaným gradientem. 

r/w >0.001 vyp. ano 

N0 PV ofset Float Posuv nuly u poměrové regulace r/w  0.0  

A Faktor Float Faktor a (regulace se 3 vstupy).  r/w -9.99… 
+9.99 1.0  

Xsh 
Neutrální 
pásmo Float 

Neutrální pásmo (3-stavová kroková reg.). 
Doporučuje se zvolit kompromisní hodnotu mezi 
četností buzení servopohonu a citlivostí 
regulace. 

r/w >0.2 0.2  

Tpuls Min. krok Float Minimální délka kroku (3-stavová kroková reg.), 
nejkratší doba sepnutí. r/w 0.1…2.0 0.3  

Tm 
Doba 

přeběhu Float Doba přeběhu pohonu (3-stav. kroková reg.) r/w >5.0 30.0  
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Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Xsd1 
Spínací 

diference Float Spínací diference (reléová regulace) r/w >0.1 1.0  

LW 
Odstup 
spínání Float Odstup spínání přídavného kontaktu 

(reléová regulace) r/w  Vyp. ano 

Xsd2 
Spínací 

diference Float Spínací diference přídavného kontaktu 
(reléová regulace) r/w >0.1 1.0  

Xsh1 
Neutrální 
pásmo Float 

Záporný odstup spínání (PD) (třístavová 
regulace) pro SP-PV<0. Mezi kladnou a 
zápornou mezí neutrálního pásma je regulační 
odchylka nastavena na nulu. 

r/w 0.0… 
1000.0 0.0  

Xsh2 
Neutrální 
pásmo Float 

Kladný odstup spínání (PD) (třístavová 
regulace) pro SP-PV>0. Mezi kladnou a 
zápornou mezí neutrálního pásma je regulační 
odchylka nastavena na nulu. 

r/w 0.0… 
1000.0 0.0  

AV2 AV2 Float 
Bezpečná akční veličina (ne pro 3-stav. 
krokovou regulaci). Pozor, nezaměnit s druhým 
regulačním výstupem. 

r/w -105.0… 
105.0 0.0  

AVlo Min. AV Float Spodní limit akční veličiny [%] 
(ne pro 3-stav. krokovou regulaci) r/w 0.0… 

100.0 0.0  

AVhi Max. AV Float Horní limit akční veličiny [%] 
(ne pro 3-stav. krokovou regulaci) r/w 0.0… 

105.0 100.0  

AV0 
Pracovní 

bod Float Pracovní bod akční veličiny [%] 
(ne pro 3-stav. krokovou regulaci) r/w -105.0… 

105.0 0.0  

AVOptm 
Počáteční 
hodnota Float 

Počáteční akční veličina [%] pro 
samooptimalizaci. Při startu optimalizace 
z automatické regulace se nastaví tato hodnota 
akční veličiny a čeká se na ustálený stav. 

r/w -105.0… 
105.0 0.0  

dAVopt 
Velikost 
skoku Float Velikost skoku [%] při optimalizaci. r/w -105.0… 

105.0 0.0  

Xp1 Xp1 Float 

Proporcionální pásmo pro topení v % z rozsahu 
reg. veličiny (PVhi-PVlo). Udává závislost mezi 
akční veličinou a regulační odchylkou. Čím je 
proporcionální pásmo menší, tím silnější je 
odezva regulátoru na regulační odchylku. 

r/w 0.1… 
999.9 100.0  

Xp2 Xp2 Float 

Proporcionální pásmo pro chlazení % z rozsahu 
reg. veličiny (PVhi-PVlo). Udává závislost mezi 
akční veličinou a regulační odchylkou. Čím je 
proporcionální pásmo menší, tím silnější je 
odezva regulátoru na regulační odchylku. 

r/w 0.1… 
999.9 100.0  

Tn Tn Float 

Integrační časová konstanta (při nastavení Tn = 
0 je I-složka vypnuta pro regulaci i optimalizaci). 
Integrační složka reaguje tím rychleji, čím menší 
je nastavená časová konstanta. 

r/w >0.0 10.0  

Tv Tv Float 

Derivační časová konstanta (při nastavení Tv = 
0 je D-složka vypnuta pro regulaci i 
optimalizaci). Derivační složka reaguje tím 
silnějí, čím rychlejší je změna regulované 
veličiny a čím větší je nastavená časová 
konstanta. 

r/w >0.0 10.0  

Tp1 Doba cyklu Float 

Spínací cyklus topení [s] (dvou- a třístavová 
regulace). Při příliš velkém spínacím cyklu má 
regulátor tendenci oscilovat. Spínací cyklus 
odpovídá minimální době sepnutí při spínací 
periodě 50%.  

r/w 0.0… 
999.9 5.0  

Tp2 Doba cyklu Float 

Spínací cyklus cglazení [s] (třístavová regulace). 
Při příliš velkém spínacím cyklu má regulátor 
tendenci oscilovat. Spínací cyklus odpovídá 
minimální době sepnutí při spínací periodě 50%. 

r/w 0.0… 
999.9 5.0  
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Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Cfunc 
Regulační 
algoritmus Enum 

Základní konfigurace regulátoru. Dle dané 
regulační aplikace jsou k dispozici různé 
regulační algoritmy. 

r/w  9  

  Signal 1 Reléový (ON-OFF) regulátor s jedním výstupem.   0  
  Signal 2 Reléový (ON-OFF) regulátor s dvěma výstupy.    1  
  2-point Dvoustavový PID regulátor s jedním výstupem.   2  

  3-point Třístavový PID regulátor s dvěma spínacími 
výstupy pro topení a chlazení   3  

  Cont / 
switching 

Třístavový PID regulátor se spojitým výstupem 
pro topení a spínacím výstupem chlazení   4  

  Switching / 
cont. 

Třístavový PID regulátor se spínacím výstupem 
pro topení a spojitým výstupem chlazení   5  

  Delta-star-
OFF 

Dvoustavový PID regulátor s jedním regulačním 
a jedním pomocným výstupem.   6  

  Stepping Třístavový krokový PID regulátor pro řízení 
servopohonu.    7  

  Stepping + 
PF 

Třístavový krokový PID regulátor pro řízení 
servopohonu s indikací polohy pohonu.    8  

  Continuous Spojitý PID regulátor s analogovým výstupem.   9  

  Split range Spojitý PID regulátor s dvěmi analogovými 
výstupy pro topení a chlazení.   10  

  Continuous 
+ PF 

Spojitý PID regulátor s analogovým výstupem a 
signálem polohy akčního členu (servopohonu).   11  

CType 
Typ 

regulátoru Enum Typ regulátoru – standardní, poměrový nebo se 
třemi vstupy. r/w  0  

  Standard Standardní regulátor, regulovanou veličinou je 
signál analogového vstupu PV_1.   0  

  Ratio Poměrový regulátor, regulovanou veličinou je 
poměr dvou analogových vstupů.   1  

  3-element 
Regulátor se třemi vstupy, regulovaná veliřčina 
je stanovena rovnicí 
PVeff = PV_1 + A*(PV_2/PV_3). 

  2  

SPfunc 
SP interní / 

externí Enum Volba zda bude používána jen interní SP, nebo 
bude možné přepínání na externí SPext. r/w  0  

  Set-point Žádaná hodnota je fixně určena interní žádanou 
hodnotou SP.   0  

  Set-point/ 
Cascade 

Přepínání mezi interní SP a externí SPext je 
povoleno. Přepínat lze tlačítky displeje, binárním 
vstupem SPe_SP, nebo po komunikační lince. 
Pokud je binární vstup nezapojen nebo ve stavu 
log. 0, je efektivní žádanou hodnotou signál 
z analogového vstupu externí žádané hodnoty 
SPext. Pokud jsou binární vstup SPe_SP i 
analogový vstup SPext nezapojeny, je regulátor 
přepnut na interní žádanou hodnotu SP. 

  1  

CMode 
Smysl 

působení Enum 
Smysl působení regulátoru. Při zvětšování reg. 
veličiny akční veličina klesá (inverzní regulace, 
např. topení), nebo stoupá (přímá regulace). 

r/w  0  

  Inverse Inverzní regulace, při poklesu reg. veličiny bude 
akční veličina zvýšena, při nárůstu snížena.   0  

  Direct Přímá regulace, při poklesu reg. veličiny bude 
akční veličina snížena, při nárůstu zvýšena..   1  
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Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

CDiff 

Reakce 
derivační 

složky 
Enum 

Reakce derivační složky na změnu regulované 
veličiny (kladen důraz na odregulování poruch) 
nebo na změnu regulační odchylky 
(oderegulování poruch a vyrovnání na žádané 
hodnotě mají stejnou důležitost) 

r/w  0  

  Acts on DV 
Derivační složka reaguje na změnu regulační 
odchylky (tedy na poruchu i na změnu žádané 
hodnoty). (tedy jen na poruchu). 

  0  

  Acts on PV Derivační složka reaguje na změnu regulované 
veličiny (tedy jen na poruchu).   1  

CFail 

Reakce na 
poruchu 

čidla 
Enum 

Zde se zadává, jak bude regulátor reagovat na 
poruchu čidla, aby byl zachován bezpečný stav 
technologie  

r/w  0  

  Neutral Vypnutí výstupů, 0%. U třístavové krokové 
regulace zůstává servo v okamžité poloze.    0  

  Minimum 
AV 

Výstup 0%. U třístavové krokové regulace 
servopohon zavře.    1  

  Maximum 
AV 

Výstup 100%. U třístavové krokové regulace 
servopohon otevře.    2  

  AV2 
Pevná „druhá“ akční veličina, nelze ji měnit (ani 
v provozu na ruku). U třístavové krokové 
regulace nelze tuto reakci na poruchu zvolit. 

  3  

  AV2 / 
AVman 

Pevná „druhá“ akční veličina, v provozu na ruku 
ji lze měnit. U třístavové krokové regulace nelze 
tuto reakci na poruchu zvolit. 

  4  

COVC 
Omezení 
výstupu Enum 

Omezení výstupní akční veličiny podle hodnoty 
analogových signálů zhora, zdola nebo z obou 
směrů. 

r/w  0  

  Off Vypnuto. Žádné omezení akční veličiny.   0  

  Maximum 
via OVCP 

Omezení výstupní akční veličiny zhora podle 
hodnoty analogového vstupu OVCP. Přechod je 
beznárazový. 

  1  

  Minimum 
via OVCM 

Omezení výstupní akční veličiny zdola podle 
hodnoty analogového vstupu OVCM. Přechod je 
beznárazový. 

  2  

  Max / min 
via OVC 

Omezení výstupní akční veličiny zhora i zdola 
podle hodnoty analogových vstupů OVCP a 
OVCM. Přechod je beznárazový. 

  3  

SPtrac 

Sledování 
žádané 
hodnoty 

Enum 

Sledování žádané hodnoty. Zabraňuje rázům při 
přepínání iz externí na interní žádanou hodnotu. 
Jako interní žádaná hodnota je převzata 
okamžitá úroveň externí žádané hodnoty.  

r/w  0  

  Off 
Vypnuto. Žádné sledování, při přepnutí externí 
žádané hodnoty na interní je postupováno dle 
standardních pravidel. 

  0  

  SP follows 
SPe 

Sledování žádané hodnoty. Při přepnutí z SPe 
na SP je jako interní žádaná hodnota převzata 
okamžitá úroveň externí žádané hodnoty. Při 
přepnutí zpět z SP na SPe se žádaná hodnota 
mění podle nastavených gradientů GrwM a 
GrwP. Používá se k odstranění skokových změn 
při přepínání žádaných hodnot. 

  1  

  SP follows 
PV 

Sledování regulované veličiny. Při přepnutí 
z SPe na SP je jako interní žádaná hodnota 
převzata okamžitá úroveň regulované veličiny 
PV. Při přepnutí zpět z SP na SPe se žádaná 
hodnota mění podle nastavených gradientů 
GrwM a GrwP. Používá se k odstranění 
skokových změn při přepínání žádaných hodnot 
např. při náběhu regulace, kdy je žádaná 
hodnota velmi vzdálena okamžité hodnotě 
regulované veličiny.. 

  2  
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Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Ratio 

Typ 
poměrové 
regulace 

Enum Volba vzorce pro výpočet regulované veličiny u 
poměrové regulace. r/w  0  

  Type 1 
Regulovaná veličina je vypočítána z hodnoty 
dvou vstupů PV1 a PV2 podle vzorce 
(PV1 + N0) / PV2 

  0  

  Type 2 
Regulovaná veličina je vypočítána z hodnoty 
dvou vstupů PV1 a PV2 podle vzorce 
(PV1 + N0) / PV1 + PV2. 

  1  

  Type 3 
Regulovaná veličina je vypočítána z hodnoty 
dvou vstupů PV1 a PV2 podle vzorce 
(PV2 - PV1 + N0) / PV2. 

  2  

Dp 

Počet 
desetinnýc

h míst 
Int 

Počet desetinných míst zobrazení hodnoty 
regulované veličiny PV. Platí i pro zobrazení 
žádané hodnoty. 

r/w 0…3 0  

Disp 
Sloupcový 

graf Enum 

Hodnota zobrazená sloupcovým grafem: Akční 
veličina, regulační odchylka nebo regulovaná 
veličina. U kaskádní regulace má sloupcový graf 
jiné vlastnosti. 

r/w  0  

  Control 
output AV 

Na sloupcovém grafu je zobrazena akční 
veličina AV, okamžitá hodnota a meze. (Na 
stránce podřízeného regulátoru u kaskády vždy 
zobrazení akční veličiny podřízeného 
regulátoru). 

  0  

  Deviation 
DV 

Na sloupcovém grafu je zobrazena regulační 
odchylka DV, její okamžitá hodnota a meze. (Na 
stránce podřízeného regulátoru u kaskády reg. 
odchylka hlavního regulátoru při uzavřené 
kaskádě, reg. odchylka podřízeného regulátoru 
při otevřené kaskádě). 

  1  

  Process 
value PVeff 

Na sloupcovém grafu je zobrazena regulovaná 
veličina PV, její okamžitá hodnota a meze. (Na 
stránce podřízeného regulátoru u kaskády reg. 
veličina hlavního regulátoru při uzavřené 
kaskádě, podřízeného regulátoru při otevřené 
kaskádě). 

  1  

OMode 

Režim 
samoopti-
malizace 

Enum Jen standardní r/w  0  

  Standard Nelze změnit.   0  

OCond 
Proces v 

klidu Enum Způsob detekce ustáleného stavu procesu pro 
optimalizaci. r/w  0  

  PV = 
constant 

„Proces v klidu“ je detekován při ustálené 
regulované veličině, PV musí být v pásmu ≤ 1% 
z regulačního rozsahu (PVhi-PVlo). 

  0  

  
PV – drift 
< 0 nebo 

> 0 

„Proces v klidu“ je detekován, pokud u inverzní 
regulace regulovaná veličina plynule klesá, nebo 
u přímé regulace plynule narůstá. 

  1  

  PV – drift 
= constant 

„Proces v klidu“ je detekován, pokud se 
regulovaná veličina plynule mění. Změna musí 
být konstantní během celého identifikačního 
procesu optimalizace. 

  2  

PVlo 

Počátek 
regul. 

rozsahu 
Float 

Počátek regulačního rozsahu, důležité pro 
stanovení pásma proporcionality (Xp) a při 
optimalizaci. 

r/w  0  

PVhi 

Konec 
regul. 

rozsahu 
Float 

Konec regulačního rozsahu, důležité pro 
stanovení pásma proporcionality (Xp) a při 
optimalizaci. 

r/w > 0.0 100  

SFac 
Stechiom. 
konstanta Float Stechiometrická konstanta poměrové regulace. r/w 0.01… 

99.9 1  

Unit_PV Fyz. jedn. Text Fyz. jednotka regulované veličiny. r/w  PV_Unit  
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III-15.2 CONTROLP (regulátor se šesti sadami regulačních parametrů – č. 91) 
 

Funkční blok CONTROLP je funkčně totožný s blokem CONTR. Místo jedné sady regulačních parametrů má blok 
CONTROLP šest sad, které lze přepínat v závislosti na stavu regulovaného procesu (podle velikosti regulované 
veličiny, žádané hodnoty, akční veličiny, regulační odchylky). Každou sadu parametrů je možné samostatně 
optimalizovat. 
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Ovládací stránka bloku CONTROLP 
Funkční blok CONTROLP má ovládací stránku, kterou lze zvolit ze seznamu ovládacích stránek hlavního menu. 
Stránku lze skrýt přivedením log. 1 na vstup hide. 
Další informace k ovládání stránky jsou uvedeny o kapitole I-5.7.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovládací stránka samooptimalizace 
 
Na ovládací stránce samooptimalizace jsou další dvě tlačítka: 
12 Start a stop optimaslizace 
13 Tlačítko přepínání zdroje žádané hodnoty (toto tlačítko je 

i na hlavní ovládací stránce regulátoru, pokud je v 
nastavení parametrů přepínání obsluze povoleno). 

 
Pole Popis 
PV Regulovaná veličina („Process variable“) 
SP Interní žádaná hodnota („Setpoint“) 
Popt Optimalizovaná sada parametrů * 
AV Akční veličina („Actuating variable“) 
SPeff Efektivní žádaná hodnota 
Status Informace o stavu optmalizačního procesu 
Ores H Výsledek optimalizace fáze topení 
Tu H 
Vmax H 

Výsledné hodnoty optimalizace fáze topení 

Ores C Výsledek optimalizace fáze chlazení 
Tu C 
Vmax C 

Výsledné hodnoty optimalizace fáze chlazení 

*jen u funkčního bloku CONTROLP. 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

PV_1 Float Regulovaná veličina PV1 
PV_2 Float Pomocný vstup PV2 (např. pro poměrovou regulaci) 
PV_3 Float Pomocný vstup PV3 (např. pro regulaci se třemi vstupy) 
SPext Float Externí žádaná hodnota 
OVCP Float Omezení akční veličiny shora (nikoli vyšší než AVhi) 
OVCM Float Omezení akční veličiny zdola (nikoli vyšší než AVhi) 
PF Float Poloha akčního členu (bez vlivu na PID algoritmus) 
AVhn Float Akční veličina (%) pro "hard manual" 
AVadd Float Přídavná akční veličina (viz regulace s dopřednou vazbou) 
ParNo Float Číslo platné sady parametrů 
Casc Float Výstup pro zapojení bloků regulátorů do kaskády 
SP Float Přestavení interní žádané hodnoty 

 

1 Název regulátoru 
2 Displej a zadávací pole žádané hodnoty SP 
3 Sloupkový graf akční veličiny (AV), 

regulační odchylky (DV) nebo regulované 
veličiny (PV) 

4 Tlačítko opuštění stránky 
5 Tlačítko přechodu na stránku alarmů 
6 Displej regulované veličiny (PV) 
7 Tlačítko přechodu na stránku parametrů 
8 Tlačítko přechodu na stránku 

samooptimalizace 
9 Displej akční veličiny (AV) 
10 Tlačítko přepínání ruka-automat 
11 Displej a zadávací pole sady regulačních 

parametrů (jen u bloku CONTROLP) 
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Název Typ Popis 

hide Bool Potlačení displeje, = 1 → ovládací stránka se nezobrazuje 
lock Bool Zamknutí displeje, = 1 → hodnoty nelze měnit 
inc Bool Inkrement při manuálním nastavování (zvýšení o 1) 
dec Bool Dekrement při manuálním nastavování (snížení o 1) 
PV_fail Bool Porucha čidla PV1...PV3 
PF_fail Bool porucha čidla Yp (poloha akčního členu) 
a_m Bool Přepínání ruka / automat: = 0 → provoz v automatu, = 1 → ruční ovládání 
SP_SP2 Bool Přepínání žádaných hodnot: = 0 → interní/externí žádaná hodnota, = 1 → žádaná hodnota w2 
SPe_SPi Bool Přepínání žádaných hodnot: = 0 → interní žádaná hodnota, = 1 → externí žádaná hodnota 
pi_p Bool Odpínání integrační složky: = 0 → zapnuta, = 1 → vypnuta 
d_ovcP Bool = 1 → omezení akční veličiny shora u 3-stavové krokové regulace (zablokování výstupu AV1) 
d_ovcM Bool = 1 → omezení akční veličiny zdola u 3-stavové krokové regulace (zablokování výstupu AV2) 
track Bool = 1 → funkce beznárazového přepínání SPe  ↔ SPi 
AV_AV2 Bool Přepnutí na pevnou akční veličinu: = 0 → regulační akční veličina AV1, = 1 → parametr AV2 
off Bool Vypnutí regulace: = 0 → regulátor zapnut, = 1 → regulátor vypnut 

sm_hm Bool = 0 → soft manual (přepnutí na ruku a ruční ovládání z tlačítek), 
= 1 → hard manual (výstup akční veličiny určen vstupem AVhm) 

ostart Bool = 1 → start samooptimalizace 
SP_stop Bool = 1 → 'zmrazení' okamžité žádané hodnoty (využití např. při hlídání pásma) 
g_off Bool Vypnutí gradientu: = 1 → omezení rychlosti změny žádané hodnoty gradienty je neúčinné 

rstart Bool = 1 → start náběhu → žádaná hodnota přejde na hodnotu regulované veličiny a v mezích daných 
gradienty přechází na nastavenou hodnotu. Start náběžnou hranou vstupu (0→1). 

o_hide Bool = 1 → potlačené zobrazení ovládací stránky samooptimalizace 
oplock Bool Blokování tlačítka H. Při oplock = 1 není přepnutí na ruku tlačítkem možné. 

 

Název Typ Popis 

SPeff Float 
Efektivná žádaná hodnota, platná po zpracování (SP2, externí žádaná hodnota, gradienty, 
omezení). Tato hodnota je porovnávána s efektivní regulovanou veličinou a na základě rozdílu je 
vyhodnocena regulační odchylka a příslušná reakce regulátoru. 

PV Float Efektivní (výsledná) regulovaná veličina 
AV Float Efektivní (výsledná) akční veličina 
DV Float Regulační odchylka 
SP Float Interní žádaná hodnota 
AVout1 Float Regulační spojitý výstup AVout1 (topení) 

AVout2 Float 
Regulační spojitý výstup AVout2 (chlazení, pouze u spojité regulace nebo regulace s rozděleným 
rozsahem → CFunc = SplitRange) 

ParNo Float Číslo platné sady regulačních parametrů 
Bl_No Float Číslo bloku. 
AV1 Bool Stav spínacího výstupu AV1: = 0 → vypnut, = 1 → sepnut 
AV2 Bool Stav spínacího výstupu AV2: = 0 → vypnut, = 1 → sepnut 
c_fail Bool = 1 → regulátor ve stavu poruchy 
off Bool = 0 → regulátor zapnut, = 1 → regulátor vypnut 
a_m Bool = 0 → provoz v automatu, = 1 → ruční ovládání 
AV_AV2 Bool = 0 → regulační akční veličina AV1, = 1 → druhá akční veličina (parametr AV2) 
SPe_SPi  = 0 → interní žádaná hodnota, = 1 → externí žádaná hodnota 
pi_p  Integrační složka: = 0 → zapnuta, = 1 → vypnuta 
o_run  = 1 → probíhá samooptimalizace 
o_stab  = 1 → dosažen ustálený stav procesu (pro samooptimalizaci) 
o_err  = 1 → chyba při samooptimalizaci 

DV_sup  = 1 → potlačení alarmu při změně žádané hodnoty 
          (po zapojení na vstup Stop bloku ALARM) 
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Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

POpt 
Sada 

parametrů Int Volba sady parametrů pro optimalizaci. r/w 1…6 1  

SPblock 
Přepínání 

SP Enum 
Blokování přepínání žádané hodnoty. Nechtěné 
a náhodné zásahy do procesu obsluhou jsou 
zablokovány. 

r/w  0  

  Block all Přepnutí na jinou žádanou hodnotu z ovládací 
stránky je zablokováno.   0  

  Block SPe 

Přepínání mezi interní a externí žádanou 
hodnotou je zablokováno (obousměrně), 
přepnutí na druhou žádanou hodontu SP2 a 
zpět je možné. 

  1  

  Block SP2 
Přepínání mezi interní a externí žádanou 
hodnotou je možné, přepnutí na druhou 
žádanou hodontu SP2 je zablokováno. 

  2  

  Enabled Žádné blokování. Přepínání mezi interní, externí 
a druhou žádanou hodnotou je možné.   3  

ImodePiP 
Přepínání 

PI/P Enum 
Volba chování integrační složky při přepnutí 
PI/P. I-složka může být vypnuta, zmrazena nebo 
postupně snížena na nulu. 

r/w  0  

  Off 
Vypnutí. Akční veličina se skokem změní o 
hodnotu , kterou měla integrační složka před 
vypnutím. 

  0  

  Freeze Zmrazení. Integrace se zastaví, akční veličina 
de dále mění jen podle P- a D-složek.   1  

  Pull down Snížení. Integrační složka se postupně podle 
integrační časové konstanty snižuje na nulu.   2  

  Enabled Žádné blokování. Přepínání mezi interní, externí 
a druhou žádanou hodnotou je možné.   3  

SPlo Min SP Float Dolní mez rozsahu žádané hodnoty, zadaná 
v jednotkách regulované veličiny r/w  0.0  

SPhi Max SP Float Horní mez rozsahu žádané hodnoty, zadaná 
v jednotkách regulované veličiny r/w > 0.0 100.0  

SP2 Druhá SP Float 

Druhá žádaná hodnota, má před ostatními 
žádanými hodnotami přednost. Jestli bude 
použita jako bezpečnostní hodnota, nebo jen 
jako pevná hodnota pro určité provozní stavy, 
závisí na způsobu použití a koncepci aplikace. 

r/w 0.0… 
100.0 100.0  

GrwP Gradient+ Float  

Kladný gradient žádané hodnoty [1/min.]. 
Neplatí pro SP2. Je-li gradient zapnut, mění se 
žádaná hodnota na vyšší nikoli skokem, ale 
postupně zadaným gradientem. 

r/w >0.001 vyp. ano 

GrwM Gradient- Float 

Záporný gradient žádané hodnoty [-1/min.]. 
Neplatí pro SP2. Je-li gradient zapnut, mění se 
žádaná hodnota na nižší nikoli skokem, ale 
postupně zadaným gradientem. 

r/w <-0.001 vyp. ano 

Grw2 
Gradient 

SP2 Float 

Gradient druhé žádané hodnoty [1/min.]. Je-li 
gradient zapnut, mění se druhá žádaná hodnota 
při změně nebo přepnutí na ní nikoli skokem, ale 
postupně zadaným gradientem. 

r/w >0.001 vyp. ano 

N0 PV ofset Float Posuv nuly u poměrové regulace r/w  0.0  

A Faktor Float Faktor a (regulace se 3 vstupy).  r/w -9.99… 
+9.99 1.0  

Xsh 
Neutrální 
pásmo Float 

Neutrální pásmo (3-stavová kroková reg.). 
Doporučuje se zvolit kompromisní hodnotu mezi 
četností buzení servopohonu a citlivostí 
regulace. 

r/w >0.2 0.2  

Tpuls Min. krok Float Minimální délka kroku (3-stavová kroková reg.), 
nejkratší doba sepnutí. r/w 0.1…2.0 0.3  

Tm 
Doba 

přeběhu Float Doba přeběhu pohonu (3-stav. kroková reg.) r/w >5.0 30.0  
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Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Xsd1 
Spínací 

diference Float Spínací diference (reléová regulace) r/w >0.1 1.0  

LW 
Odstup 
spínání Float Odstup spínání přídavného kontaktu 

(reléová regulace) r/w  Vyp. ano 

Xsd2 
Spínací 

diference Float Spínací diference přídavného kontaktu 
(reléová regulace) r/w >0.1 1.0  

Xsh1 
Neutrální 
pásmo Float 

Záporný odstup spínání (PD) (třístavová 
regulace) pro SP-PV<0. Mezi kladnou a 
zápornou mezí neutrálního pásma je regulační 
odchylka nastavena na nulu. 

r/w 0.0… 
1000.0 0.0  

Xsh2 
Neutrální 
pásmo Float 

Kladný odstup spínání (PD) (třístavová 
regulace) pro SP-PV>0. Mezi kladnou a 
zápornou mezí neutrálního pásma je regulační 
odchylka nastavena na nulu. 

r/w 0.0… 
1000.0 0.0  

AV2 AV2 Float 
Bezpečná akční veličina (ne pro 3-stav. 
krokovou regulaci). Pozor, nezaměnit s druhým 
regulačním výstupem. 

r/w -105.0… 
105.0 0.0  

AVlo Min. AV Float Spodní limit akční veličiny [%] 
(ne pro 3-stav. krokovou regulaci) r/w 0.0… 

100.0 0.0  

AVhi Max. AV Float Horní limit akční veličiny [%] 
(ne pro 3-stav. krokovou regulaci) r/w 0.0… 

105.0 100.0  

AV0 
Pracovní 

bod Float Pracovní bod akční veličiny [%] 
(ne pro 3-stav. krokovou regulaci) r/w -105.0… 

105.0 0.0  

AVOptm 
Počáteční 
hodnota Float 

Počáteční akční veličina [%] pro 
samooptimalizaci. Při startu optimalizace 
z automatické regulace se nastaví tato hodnota 
akční veličiny a čeká se na ustálený stav. 

r/w -105.0… 
105.0 0.0  

dAVopt 
Velikost 
skoku Float Velikost skoku [%] při optimalizaci. r/w -105.0… 

105.0 0.0  

Xp1_1 

… 
Xp1_6 

Xp1 Float 

Proporcionální pásmo pro topení v % z rozsahu 
reg. veličiny (PVhi-PVlo). Udává závislost mezi 
akční veličinou a regulační odchylkou. Čím je 
proporcionální pásmo menší, tím silnější je 
odezva regulátoru na regulační odchylku. 

r/w 0.1… 
999.9 100.0  

Xp2_1 

… 
Xp2_6 

Xp2 Float 

Proporcionální pásmo pro chlazení % z rozsahu 
reg. veličiny (PVhi-PVlo). Udává závislost mezi 
akční veličinou a regulační odchylkou. Čím je 
proporcionální pásmo menší, tím silnější je 
odezva regulátoru na regulační odchylku. 

r/w 0.1… 
999.9 100.0  

Tn_1 

… 
Tn_6 

Tn Float 

Integrační časová konstanta (při nastavení Tn = 
0 je I-složka vypnuta pro regulaci i optimalizaci). 
Integrační složka reaguje tím rychleji, čím menší 
je nastavená časová konstanta. 

r/w >0.0 10.0  

Tv_1 

… 
Tv_6 

Tv Float 

Derivační časová konstanta (při nastavení Tv = 
0 je D-složka vypnuta pro regulaci i 
optimalizaci). Derivační složka reaguje tím 
silnějí, čím rychlejší je změna regulované 
veličiny a čím větší je nastavená časová 
konstanta. 

r/w >0.0 10.0  

Tp1_1 

… 
Tp1_6 

Doba cyklu Float 

Spínací cyklus topení [s] (dvou- a třístavová 
regulace). Při příliš velkém spínacím cyklu má 
regulátor tendenci oscilovat. Spínací cyklus 
odpovídá minimální době sepnutí při spínací 
periodě 50%.  

r/w 0.0… 
999.9 5.0  

Tp2_1 

… 
Tp2_6 

Doba cyklu Float 

Spínací cyklus cglazení [s] (třístavová regulace). 
Při příliš velkém spínacím cyklu má regulátor 
tendenci oscilovat. Spínací cyklus odpovídá 
minimální době sepnutí při spínací periodě 50%. 

r/w 0.0… 
999.9 5.0  
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Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Cfunc 
Regulační 
algoritmus Enum 

Základní konfigurace regulátoru. Dle dané 
regulační aplikace jsou k dispozici různé 
regulační algoritmy. 

r/w  9  

  Signal 1 Reléový (ON-OFF) regulátor s jedním výstupem.   0  
  Signal 2 Reléový (ON-OFF) regulátor s dvěma výstupy.    1  
  2-point Dvoustavový PID regulátor s jedním výstupem.   2  

  3-point Třístavový PID regulátor s dvěma spínacími 
výstupy pro topení a chlazení   3  

  Cont / 
switching 

Třístavový PID regulátor se spojitým výstupem 
pro topení a spínacím výstupem chlazení   4  

  Switching / 
cont. 

Třístavový PID regulátor se spínacím výstupem 
pro topení a spojitým výstupem chlazení   5  

  Delta-star-
OFF 

Dvoustavový PID regulátor s jedním regulačním 
a jedním pomocným výstupem.   6  

  Stepping Třístavový krokový PID regulátor pro řízení 
servopohonu.    7  

  Stepping + 
PF 

Třístavový krokový PID regulátor pro řízení 
servopohonu s indikací polohy pohonu.    8  

  Continuous Spojitý PID regulátor s analogovým výstupem.   9  

  Split range Spojitý PID regulátor s dvěmi analogovými 
výstupy pro topení a chlazení.   10  

  Continuous 
+ PF 

Spojitý PID regulátor s analogovým výstupem a 
signálem polohy akčního členu (servopohonu).   11  

CType 
Typ 

regulátoru Enum Typ regulátoru – standardní, poměrový nebo se 
třemi vstupy. r/w  0  

  Standard Standardní regulátor, regulovanou veličinou je 
signál analogového vstupu PV_1.   0  

  Ratio Poměrový regulátor, regulovanou veličinou je 
poměr dvou analogových vstupů.   1  

  3-element 
Regulátor se třemi vstupy, regulovaná veliřčina 
je stanovena rovnicí 
PVeff = PV_1 + A*(PV_2/PV_3). 

  2  

SPfunc 
SP interní / 

externí Enum Volba zda bude používána jen interní SP, nebo 
bude možné přepínání na externí SPext. r/w  0  

  Set-point Žádaná hodnota je fixně určena interní žádanou 
hodnotou SP.   0  

  Set-point/ 
Cascade 

Přepínání mezi interní SP a externí SPext je 
povoleno. Přepínat lze tlačítky displeje, binárním 
vstupem SPe_SP, nebo po komunikační lince. 
Pokud je binární vstup nezapojen nebo ve stavu 
log. 0, je efektivní žádanou hodnotou signál 
z analogového vstupu externí žádané hodnoty 
SPext. Pokud jsou binární vstup SPe_SP i 
analogový vstup SPext nezapojeny, je regulátor 
přepnut na interní žádanou hodnotu SP. 

  1  

CMode 
Smysl 

působení Enum 
Smysl působení regulátoru. Při zvětšování reg. 
veličiny akční veličina klesá (inverzní regulace, 
např. topení), nebo stoupá (přímá regulace). 

r/w  0  

  Inverse Inverzní regulace, při poklesu reg. veličiny bude 
akční veličina zvýšena, při nárůstu snížena.   0  

  Direct Přímá regulace, při poklesu reg. veličiny bude 
akční veličina snížena, při nárůstu zvýšena..   1  
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Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

CDiff 

Reakce 
derivační 

složky 
Enum 

Reakce derivační složky na změnu regulované 
veličiny (kladen důraz na odregulování poruch) 
nebo na změnu regulační odchylky 
(oderegulování poruch a vyrovnání na žádané 
hodnotě mají stejnou důležitost) 

r/w  0  

  Acts on DV 
Derivační složka reaguje na změnu regulační 
odchylky (tedy na poruchu i na změnu žádané 
hodnoty). (tedy jen na poruchu). 

  0  

  Acts on PV Derivační složka reaguje na změnu regulované 
veličiny (tedy jen na poruchu).   1  

CFail 

Reakce na 
poruchu 

čidla 
Enum 

Zde se zadává, jak bude regulátor reagovat na 
poruchu čidla, aby byl zachován bezpečný stav 
technologie  

r/w  0  

  Neutral Vypnutí výstupů, 0%. U třístavové krokové 
regulace zůstává servo v okamžité poloze.    0  

  Minimum 
AV 

Výstup 0%. U třístavové krokové regulace 
servopohon zavře.    1  

  Maximum 
AV 

Výstup 100%. U třístavové krokové regulace 
servopohon otevře.    2  

  AV2 
Pevná „druhá“ akční veličina, nelze ji měnit (ani 
v provozu na ruku). U třístavové krokové 
regulace nelze tuto reakci na poruchu zvolit. 

  3  

  AV2 / 
AVman 

Pevná „druhá“ akční veličina, v provozu na ruku 
ji lze měnit. U třístavové krokové regulace nelze 
tuto reakci na poruchu zvolit. 

  4  

COVC 
Omezení 
výstupu Enum 

Omezení výstupní akční veličiny podle hodnoty 
analogových signálů zhora, zdola nebo z obou 
směrů. 

r/w  0  

  Off Vypnuto. Žádné omezení akční veličiny.   0  

  Maximum 
via OVCP 

Omezení výstupní akční veličiny zhora podle 
hodnoty analogového vstupu OVCP. Přechod je 
beznárazový. 

  1  

  Minimum 
via OVCM 

Omezení výstupní akční veličiny zdola podle 
hodnoty analogového vstupu OVCM. Přechod je 
beznárazový. 

  2  

  Max / min 
via OVC 

Omezení výstupní akční veličiny zhora i zdola 
podle hodnoty analogových vstupů OVCP a 
OVCM. Přechod je beznárazový. 

  3  

SPtrac 

Sledování 
žádané 
hodnoty 

Enum 

Sledování žádané hodnoty. Zabraňuje rázům při 
přepínání iz externí na interní žádanou hodnotu. 
Jako interní žádaná hodnota je převzata 
okamžitá úroveň externí žádané hodnoty.  

r/w  0  

  Off 
Vypnuto. Žádné sledování, při přepnutí externí 
žádané hodnoty na interní je postupováno dle 
standardních pravidel. 

  0  

  SP follows 
SPe 

Sledování žádané hodnoty. Při přepnutí z SPe 
na SP je jako interní žádaná hodnota převzata 
okamžitá úroveň externí žádané hodnoty. Při 
přepnutí zpět z SP na SPe se žádaná hodnota 
mění podle nastavených gradientů GrwM a 
GrwP. Používá se k odstranění skokových změn 
při přepínání žádaných hodnot. 

  1  

  SP follows 
PV 

Sledování regulované veličiny. Při přepnutí 
z SPe na SP je jako interní žádaná hodnota 
převzata okamžitá úroveň regulované veličiny 
PV. Při přepnutí zpět z SP na SPe se žádaná 
hodnota mění podle nastavených gradientů 
GrwM a GrwP. Používá se k odstranění 
skokových změn při přepínání žádaných hodnot 
např. při náběhu regulace, kdy je žádaná 
hodnota velmi vzdálena okamžité hodnotě 
regulované veličiny.. 

  2  
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Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Ratio 

Typ 
poměrové 
regulace 

Enum Volba vzorce pro výpočet regulované veličiny u 
poměrové regulace. r/w  0  

  Type 1 
Regulovaná veličina je vypočítána z hodnoty 
dvou vstupů PV1 a PV2 podle vzorce 
(PV1 + N0) / PV2 

  0  

  Type 2 
Regulovaná veličina je vypočítána z hodnoty 
dvou vstupů PV1 a PV2 podle vzorce 
(PV1 + N0) / PV1 + PV2. 

  1  

  Type 3 
Regulovaná veličina je vypočítána z hodnoty 
dvou vstupů PV1 a PV2 podle vzorce 
(PV2 - PV1 + N0) / PV2. 

  2  

Dp 

Počet 
desetinnýc

h míst 
Int 

Počet desetinných míst zobrazení hodnoty 
regulované veličiny PV. Platí i pro zobrazení 
žádané hodnoty. 

r/w 0…3 0  

Disp 
Sloupcový 

graf Enum 

Hodnota zobrazená sloupcovým grafem: Akční 
veličina, regulační odchylka nebo regulovaná 
veličina. U kaskádní regulace má sloupcový graf 
jiné vlastnosti. 

r/w  0  

  Control 
output AV 

Na sloupcovém grafu je zobrazena akční 
veličina AV, okamžitá hodnota a meze. (Na 
stránce podřízeného regulátoru u kaskády vždy 
zobrazení akční veličiny podřízeného 
regulátoru). 

  0  

  Deviation 
DV 

Na sloupcovém grafu je zobrazena regulační 
odchylka DV, její okamžitá hodnota a meze. (Na 
stránce podřízeného regulátoru u kaskády reg. 
odchylka hlavního regulátoru při uzavřené 
kaskádě, reg. odchylka podřízeného regulátoru 
při otevřené kaskádě). 

  1  

  Process 
value PVeff 

Na sloupcovém grafu je zobrazena regulovaná 
veličina PV, její okamžitá hodnota a meze. (Na 
stránce podřízeného regulátoru u kaskády reg. 
veličina hlavního regulátoru při uzavřené 
kaskádě, podřízeného regulátoru při otevřené 
kaskádě). 

  1  

OMode 

Režim 
samoopti-
malizace 

Enum Jen standardní r/w  0  

  Standard Nelze změnit.   0  

OCond 
Proces v 

klidu Enum Způsob detekce ustáleného stavu procesu pro 
optimalizaci. r/w  0  

  PV = 
constant 

„Proces v klidu“ je detekován při ustálené 
regulované veličině, PV musí být v pásmu ≤ 1% 
z regulačního rozsahu (PVhi-PVlo). 

  0  

  
PV – drift 
< 0 nebo 

> 0 

„Proces v klidu“ je detekován, pokud u inverzní 
regulace regulovaná veličina plynule klesá, nebo 
u přímé regulace plynule narůstá. 

  1  

  PV – drift 
= constant 

„Proces v klidu“ je detekován, pokud se 
regulovaná veličina plynule mění. Změna musí 
být konstantní během celého identifikačního 
procesu optimalizace. 

  2  

PVlo 

Počátek 
regul. 

rozsahu 
Float 

Počátek regulačního rozsahu, důležité pro 
stanovení pásma proporcionality (Xp) a při 
optimalizaci. 

r/w  0  

PVhi 

Konec 
regul. 

rozsahu 
Float 

Konec regulačního rozsahu, důležité pro 
stanovení pásma proporcionality (Xp) a při 
optimalizaci. 

r/w > 0.0 100  

SFac 
Stechiom. 
konstanta Float Stechiometrická konstanta poměrové regulace. r/w 0.01… 

99.9 1  

Unit_PV Fyz. jedn. Text Fyz. jednotka regulované veličiny. r/w  PV_Unit  
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III-15.3 PIDMA (regulátor se speciální optimalizací regulačních parametrů – č.93) 
 

Regulační blok PIDMA je zejména vhodný pro obtížně regulovatelné procesy (vyššího řádu nebo s dominantním 
dopravním zpožděním). Blok PIDMA se od bloku CONTROL liší svou strukturou a speciálním optimalizačním 
algoritmem. Další funkce, jako např. gradient žádané hodnoty, přepínání žádaných hodnot, regulace s omezením 
akční veličiny, s dopřednou zpětnou vazbou atd. jsou stejné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nejdůležitější rozdíly v porovnání s bloky CONTROL a CONTROLP: 
• V regulačním bloku je integrovaný expertní samooptimalizační algoritmus PMA Tune. Umožňuje úspěšnou 

optimalizaci regulačních parametrů i u obtížně regulovatelných procesů s poměrem Tg/Tu < 3. 
• Paralelní regulační struktura bloku (ostatní regulační bloky PMA mají strukturu sériovou). 
• Možnost použití regulace „s dvěma stupni volnosti“ s rozdílnou reakcí regulátoru na změnu žádané hodnoty 

a na změnu regulované veličiny (poruchu). Nastavitelnými faktory lze snížit působení proporcionální (P) a 
derivační (D) složky při změně žádané hodnoty. 

• Nastavitelné zesílení derivační složky VD, které se automaticky při optimalizaci přizpůsobí dynamice 
regulovaného procesu. Zesílení VD se pohybuje v rozmezí 2…10, u ostatních regulátorů PMA je pevně 
nastaveno na hodnotu 4 (empirická hodnota pro regulátory se sériovou strukturou). 
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Použití bloku PIDMA je vhodné zejména tam, kde standardní optimalizační metoda PMA nevede k úspěchům. Blok 
by neměl být používán u procesů, u nichž standardní metoda PMA je bezkonkurenční: 
• Procesy s poměrem Tg / Tu > 10 
• Procesy do 2. řádu s dvěma (třemi) „zásobníky“ energie. 
To jsou většinou aplikace v plastikářském průmyslu, u extruderů, kde použití bloku PIDMA nepřináší žádné zlepšení 
chování regulace při rychlém náběhu bez překmitu, s výjimkou případů, kdy je požadována robustní regulace se 
stabilním chováním i při změnách dynamiky procesu a nelineárním průběhu. 
 
Tato kapitola neobsahuje popis jednotlivých regulačních funkcí, protože ty jsou totožné s funkcemi bloků 
CONTROL a CONTROLP. Pouze je nutné brát zřetel na dále uvedené pro blok PIDMA specifické parametry. 
Na rozdíl od bloků CONTROL a CONTROLP: 
• Blok PIDMA neumožňuje volbu funkcí reléového regulátoru. 
• U regulačních funkcí spojitý regulátor s rozděleným rozsahem (split range) a třístavový regulátor blok PIDMA 

nerozlišuje regulační parametry pro topení a chlazení. 
 
Ovládací stránka bloku PIDMA 
Funkční blok PIDMA má ovládací stránku, kterou lze zvolit ze seznamu ovládacích stránek hlavního menu. Stránku 
lze skrýt přivedením log. 1 na vstup hide. 
Další informace k ovládání stránky jsou uvedeny o kapitole I-5.7.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovládací stránka samooptimalizace 
Na ovládací stránce samooptimalizace jsou další dvě tlačítka: 
13 Start a stop optimaslizace 
14 Tlačítko přepínání zdroje žádané hodnoty (toto tlačítko je 

i na hlavní ovládací stránce regulátoru, pokud je v 
nastavení parametrů přepínání obsluze povoleno). 

 
Pole Popis 
PV Regulovaná veličina („Process variable“) 
SP Interní žádaná hodnota („Setpoint“) 
AV Akční veličina („Actuating variable“) 
SPeff Efektivní žádaná hodnota 
Status Informace o stavu optmalizačního procesu 
Ores Výsledek optimalizace topení / chlazení 
Kp / Tn / Tv Regulační parametry 
Orun Symbol Orun pokud optimalizace probíhá, 

OErr pokud byla ukončena s chybou 
 

Vstupy a výstupy 
 

Název Typ Popis 

PV_1 Float Regulovaná veličina PV1 
PV_2 Float Pomocný vstup PV2 (např. pro poměrovou regulaci) 
PV_3 Float Pomocný vstup PV3 (např. pro regulaci se třemi vstupy) 
SPext Float Externí žádaná hodnota 
OVCP Float Omezení akční veličiny shora (nikoli vyšší než AVhi) 
OVCM Float Omezení akční veličiny zdola (nikoli vyšší než AVhi) 
PF Float Poloha akčního členu (bez vlivu na PID algoritmus) 

1 Název regulátoru 
2 Displej a zadávací pole žádané hodnoty SP 
3 Sloupkový graf akční veličiny (AV), 

regulační odchylky (DV) nebo regulované 
veličiny (PV) 

4 Tlačítko opuštění stránky 
5 Tlačítko přechodu na stránku alarmů 
6 Displej regulované veličiny (PV) 
7 Tlačítko přechodu na stránku parametrů 
8 Tlačítko přechodu na stránku 

samooptimalizace 
9 Displej akční veličiny (AV) 
10 Tlačítko přepínání ruka-automat 
11 Displej a zadávací pole sady regulačních 

parametrů (jen u bloku CONTROLP) 
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Název Typ Popis 

AVhn Float Akční veličina (%) pro "hard manual" 
AVadd Float Přídavná akční veličina (viz regulace s dopřednou vazbou) 
Casc Float Výstup pro zapojení bloků regulátorů do kaskády 
SP Float Přestavení interní žádané hodnoty 
hide Bool Potlačení displeje, = 1 → ovládací stránka se nezobrazuje 
lock Bool Zamknutí displeje, = 1 → hodnoty nelze měnit 
inc Bool Inkrement při manuálním nastavování (zvýšení o 1) 
dec Bool Dekrement při manuálním nastavování (snížení o 1) 
PV_fail Bool Porucha čidla PV1...PV3 
PF_fail Bool porucha čidla Yp (poloha akčního členu) 
a_m Bool Přepínání ruka / automat: = 0 → provoz v automatu, = 1 → ruční ovládání 
SP_SP2 Bool Přepínání žádaných hodnot: = 0 → interní/externí žádaná hodnota, = 1 → žádaná hodnota w2 
SPe_SPi Bool Přepínání žádaných hodnot: = 0 → interní žádaná hodnota, = 1 → externí žádaná hodnota 
track Bool = 1 → funkce beznárazového přepínání SPe ↔ SPi aktivována 
AV_AV2 Bool Přepnutí na pevnou akční veličinu: = 0 → regulační akční veličina AV1, = 1 → parametr AV2 
off Bool Vypnutí regulace: = 0 → regulátor zapnut, = 1 → regulátor vypnut 

sm_hm Bool = 0 → soft manual (přepnutí na ruku a ruční ovládání z tlačítek), 
= 1 → hard manual (výstup akční veličiny určen vstupem AVhm) 

ostart Bool = 1 → start samooptimalizace 
SP_stop Bool = 1 → 'zmrazení' okamžité žádané hodnoty (využití např. při hlídání pásma) 
g_off Bool Vypnutí gradientu: = 1 → omezení rychlosti změny žádané hodnoty gradienty je neúčinné 

rstart Bool = 1 → start náběhu → žádaná hodnota přejde na hodnotu regulované veličiny a v mezích daných 
gradienty přechází na nastavenou hodnotu. Start náběžnou hranou vstupu (0→1). 

o_hide Bool = 1 → potlačené zobrazení ovládací stránky samooptimalizace 
oplock Bool Blokování tlačítka H. Při oplock = 1 není přepnutí na ruku tlačítkem možné. 

 

Název Typ Popis 

SPeff Float 
Efektivná žádaná hodnota, platná po zpracování (SP2, externí žádaná hodnota, gradienty, 
omezení). Tato hodnota je porovnávána s efektivní regulovanou veličinou a na základě rozdílu je 
vyhodnocena regulační odchylka a příslušná reakce regulátoru. 

PV Float Efektivní (výsledná) regulovaná veličina 
AV Float Efektivní (výsledná) akční veličina 
DV Float Regulační odchylka 
SP Float Interní žádaná hodnota 
AVout1 Float Regulační spojitý výstup AVout1 (topení) 

AVout2 Float 
Regulační spojitý výstup AVout2 (chlazení, pouze u spojité regulace nebo regulace s rozděleným 
rozsahem → CFunc = SplitRange) 

Bl_No Float Číslo bloku. 
AV1 Bool Stav spínacího výstupu AV1: = 0 → vypnut, = 1 → sepnut 
AV2 Bool Stav spínacího výstupu AV2: = 0 → vypnut, = 1 → sepnut 
c_fail Bool = 1 → regulátor ve stavu poruchy 
off Bool = 0 → regulátor zapnut, = 1 → regulátor vypnut 
a_m Bool = 0 → provoz v automatu, = 1 → ruční ovládání 
AV_AV2 Bool = 0 → regulační akční veličina AV1, = 1 → druhá akční veličina (parametr AV2) 
SPe_SPi  = 0 → interní žádaná hodnota, = 1 → externí žádaná hodnota 
o_run  = 1 → probíhá samooptimalizace 
o_err  = 1 → chyba při samooptimalizaci 

DV_sup  = 1 → potlačení alarmu při změně žádané hodnoty 
          (po zapojení na vstup Stop bloku ALARM) 
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Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

PType 
Typ 

procesu Enum Typ procesu musí být zadán uživatelem. Na 
zadaném typu závisí způsob optimalizace. r/w  1  

  
With 

compen- 
sation 

Proces s vyrovnáním. Hodnotě akční veličiny 
odpovídá hodnota regulované veličiny   1  

  Integral 
Proces bez vyrovnání, s integračním chováním. 
S konstantní akční veličinou (nenulovou) se 
regulovaná veličina mění (např. hladina). 

  2  

Drift 
Kompen-

zace driftu Enum 

Detekce a kompenzace driftu na začátku 
optimalizace. Rovnoměrný nárůst nebo pokles 
regulované veličiny je rozpoznán a při 
optimalizaci s ním počítáno. 

r/w  0  

  off Vypnuto, bez detekce driftu.   0  

  on Zapnuto. Drift je na počátku optimalizace 
detekován a dále je s ním počítáno.   2  

CSpeed 
Dynamika 
regulace Enum 

Určuje se, zda v následném provozu má být 
vyrovnání na žádanou hodnotu rychlé s možným 
překmitem nebo pomalejší bez překmitu. 

r/w  1  

  Slow Regulační parametry pro pomalé vyrovnání na 
žádanou hodnotu bez překmitu.   1  

  Normal Regulační parametry pro optimální kompromis 
mezi rychlostí náběhu a velikostí překmitu.   2  

  Fast Regulační parametry pro rychlé vyrovnání na 
žádanou hodnotu s přípustným překmitem.   3  

SPblock 
Přepínání 

SP Enum 
Blokování přepínání žádané hodnoty. Nechtěné 
a náhodné zásahy do procesu obsluhou jsou 
zablokovány. 

r/w  0  

  Block all Přepnutí na jinou žádanou hodnotu z ovládací 
stránky je zablokováno.   0  

  Block SPe 

Přepínání mezi interní a externí žádanou 
hodnotou je zablokováno (obousměrně), 
přepnutí na druhou žádanou hodontu SP2 a 
zpět je možné. 

  1  

  Block SP2 
Přepínání mezi interní a externí žádanou 
hodnotou je možné, přepnutí na druhou 
žádanou hodontu SP2 je zablokováno. 

  2  

  Enabled Žádné blokování. Přepínání mezi interní, externí 
a druhou žádanou hodnotou je možné.   3  

SPlo Min SP Float Dolní mez rozsahu žádané hodnoty, zadaná 
v jednotkách regulované veličiny r/w  0.0  

SPhi Max SP Float Horní mez rozsahu žádané hodnoty, zadaná 
v jednotkách regulované veličiny r/w > 0.0 100.0  

SP2 Druhá SP Float 

Druhá žádaná hodnota, má před ostatními 
žádanými hodnotami přednost. Jestli bude 
použita jako bezpečnostní hodnota, nebo jen 
jako pevná hodnota pro určité provozní stavy, 
závisí na způsobu použití a koncepci aplikace. 

r/w 0.0… 
100.0 100.0  

GrwP Gradient+ Float  

Kladný gradient žádané hodnoty [1/min.]. 
Neplatí pro SP2. Je-li gradient zapnut, mění se 
žádaná hodnota na vyšší nikoli skokem, ale 
postupně zadaným gradientem. 

r/w >0.001 vyp. ano 

GrwM Gradient- Float 

Záporný gradient žádané hodnoty [-1/min.]. 
Neplatí pro SP2. Je-li gradient zapnut, mění se 
žádaná hodnota na nižší nikoli skokem, ale 
postupně zadaným gradientem. 

r/w <-0.001 vyp. ano 

Grw2 
Gradient 

SP2 Float 

Gradient druhé žádané hodnoty [1/min.]. Je-li 
gradient zapnut, mění se druhá žádaná hodnota 
při změně nebo přepnutí na ní nikoli skokem, ale 
postupně zadaným gradientem. 

r/w >0.001 vyp. ano 
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Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

N0 PV ofset Float Posuv nuly u poměrové regulace r/w  0.0  

A Faktor Float Faktor a (regulace se 3 vstupy).  r/w -9.99… 
+9.99 1.0  

Tpause 
Min. 

prodleva Float Minimální délka prodlevy [s] u 3-stavové krokové 
regulace r/w > 0.1 0.1  

Tpuls Min. krok Float Minimální délka kroku (3-stavová kroková reg.), 
nejkratší doba sepnutí. r/w 0.1…2.0 0.3  

Tm 
Doba 

přeběhu Float Doba přeběhu pohonu (3-stav. kroková reg.) r/w >5.0 30.0  

Thron 
Mez 

spínání Float Neúčinné. r/w 0.2… 
100.0 0.2  

Throff 
Mez 

spínání Float Neúčinné. r/w 0.2… 
100.0 0.2  

AV2 AV2 Float 
Bezpečná akční veličina (ne pro 3-stav. 
krokovou regulaci). Pozor, nezaměnit s druhým 
regulačním výstupem. 

r/w -105.0… 
105.0 0.0  

AVlo Min. AV Float Spodní limit akční veličiny [%] 
(ne pro 3-stav. krokovou regulaci) r/w 0.0… 

100.0 0.0  

AVhi Max. AV Float Horní limit akční veličiny [%] 
(ne pro 3-stav. krokovou regulaci) r/w 0.0… 

105.0 100.0  

AV0 
Pracovní 

bod Float Pracovní bod akční veličiny [%] 
(ne pro 3-stav. krokovou regulaci) r/w -105.0… 

105.0 0.0  

dAVopt 
Velikost 
skoku Float Velikost skoku akční veličiny [%] při optimalizaci. r/w -100.0… 

+100.0 20  

PVlimit Mez PV Float 
Mez nárůstu nebo poklesu reg. veličiny pro 
ukončení skokového impulzu akční veličiny při 
optimalizaci. 

r/w > 0.5 10.0  

Tdrift 

Doba 
detekce 

driftu 
Float 

Doba [s] detekce driftu na počátku optimalizace. 
Podle charakteru procesu je vhodné ji nastavit 
tak dlouhou, aby byla umožněna detekce 
případného driftu nezávisle na možných 
poruchách. 

r/w > 0.0 30.0  

Tnoise 

Doba 
detekce 
šumu 

Float 

Na počátku optimalizace následuje do detekci 
driftu doba [s] detekce čumu v signálu 
regulované veličiny. Podle charakteru signálu je 
vhodné ji nastavit tak dlouhou, aby byla 
umožněna detekce případného šumu nezávisle 
na možných poruchách. 

r/w > 0.0 30.0  

Kp Zesílení Float 
Zesílení regulátoru. Platí pro topení i chlazení a 
definuje zesílení paralelní PID struktury bloku 
PIDMA. 

r/w > 0.001 1.0  

Tn Tn Float 

Integrační časová konstanta (při nastavení Tn = 
0 je I-složka vypnuta pro regulaci i optimalizaci). 
Integrační složka reaguje tím rychleji, čím menší 
je nastavená časová konstanta. 

r/w >0.0 10.0  

Tv Tv Float 

Derivační časová konstanta (při nastavení Tv = 
0 je D-složka vypnuta pro regulaci i 
optimalizaci). Derivační složka reaguje tím 
silnějí, čím rychlejší je změna regulované 
veličiny a čím větší je nastavená časová 
konstanta. 

r/w >0.0 10.0  

Tp1 Doba cyklu Float 

Spínací cyklus topení [s] (dvou- a třístavová 
regulace). Při příliš velkém spínacím cyklu má 
regulátor tendenci oscilovat. Spínací cyklus 
odpovídá minimální době sepnutí při spínací 
periodě 50%.  

r/w 0.0… 
999.9 5.0  

Tp2 Doba cyklu Float 

Spínací cyklus cglazení [s] (třístavová regulace). 
Při příliš velkém spínacím cyklu má regulátor 
tendenci oscilovat. Spínací cyklus odpovídá 
minimální době sepnutí při spínací periodě 50%. 

r/w 0.0… 
999.9 5.0  
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Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

VD 

Zesílení 
derivační 

složky 
Float 

Zesílení derivační složky. Tento parametr se 
určí automaticky při optimalizaci. r/w > 1.0 4.0  

BW_p 

Faktor 
proporc. 
složky 

Float 

Váhový faktor proporcionální složky na změnu 
žádané hodnoty. Používá se k zatlumení reakce 
regulátoru na změnu žádané hodnoty v poměru 
k reakci na změnu regulované veličiny 
(poruchu).  

r/w 0.0…1.0 1.0  

CW_d 

Faktor 
proporc. 
složky 

Float 

Váhový faktor derivační složky na změnu 
žádané hodnoty. Používá se k zatlumení reakce 
regulátoru na změnu žádané hodnoty v poměru 
k reakci na změnu regulované veličiny 
(poruchu).  

r/w 0.0…1.0 1.0  

Tsat 

Saturace 
integr. 
složky 

Float 

Časová konstanta [s] pro saturaci integrační 
složky. Pokud regulační algoritmus stanoví 
hodnotu akční veličiny mimo rozsah AVhi – 
AVlo, je pro návrat akční veličiny do rozsahu 
použita integrační složka s “rychlou” časovou 
konstantou. 

r/w > 1.0 3.0  

Xsh 
Neutální 
pásmo Float 

Neutrální pásmo integrační složky. 
V nastaveném pásmu je integrační složka 
nečinná. Parametr ovlivňuje četnost spínání 
akčního členu. 

r/w ≥ 0.0 0.0  

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Cfunc 
Regulační 
algoritmus Enum 

Základní konfigurace regulátoru. Dle dané 
regulační aplikace jsou k dispozici různé 
regulační algoritmy. 

r/w  9  

  2-point Dvoustavový PID regulátor   2  
  Continuous Spojitý PID regulátor s analogovým výstupem.   9  

  3-point Třístavový PID regulátor s dvěma spínacími 
výstupy pro topení a chlazení   3  

  Cont / 
switching 

Třístavový PID regulátor se spojitým výstupem 
pro topení a spínacím výstupem chlazení   4  

  Switching / 
cont. 

Třístavový PID regulátor se spínacím výstupem 
pro topení a spojitým výstupem chlazení   5  

  Split range Spojitý PID regulátor s dvěmi analogovými 
výstupy pro topení a chlazení.   10  

  Stepping 

Třístavový krokový PID regulátor pro řízení 
servopohonu. Pomocí neutrálního pásma lze 
zvolit vhodný kompromis mezi četností spínání 
reg. výstupů a citlivostí regulace.  

  7  

  Stepping + 
PF 

Třístavový krokový PID regulátor pro řízení 
servopohonu s indikací polohy pohonu. Pomocí 
neutrálního pásma lze zvolit vhodný kompromis 
mezi četností spínání reg. výstupů a citlivostí 
regulace. Signál polohy pohonu je použit jen pro 
indikaci a nemá žádný vliv na regulační 
algoritmus.  

  8  

  Continuous 
+ PF 

Spojitý PID regulátor s analogovým výstupem a 
signálem polohy akčního členu (servopohonu). 
Signál polohy pohonu je použit pro indikaci a má 
vliv i na regulační algoritmus. 

  11  
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Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

CType 
Typ 

regulátoru Enum Typ regulátoru – standardní, poměrový nebo se 
třemi vstupy. r/w  0  

  Standard Standardní regulátor, regulovanou veličinou je 
signál analogového vstupu PV_1.   0  

  Ratio Poměrový regulátor, regulovanou veličinou je 
poměr dvou analogových vstupů.   1  

  3-element 
Regulátor se třemi vstupy, regulovaná veliřčina 
je stanovena rovnicí 
PVeff = PV_1 + A*(PV_2/PV_3). 

  2  

SPfunc 
SP interní / 

externí Enum Volba zda bude používána jen interní SP, nebo 
bude možné přepínání na externí SPext. r/w  0  

  Set-point Žádaná hodnota je fixně určena interní žádanou 
hodnotou SP.   0  

  Set-point/ 
Cascade 

Přepínání mezi interní SP a externí SPext je 
povoleno. Přepínat lze tlačítky displeje, binárním 
vstupem SPe_SP, nebo po komunikační lince. 
Pokud je binární vstup nezapojen nebo ve stavu 
log. 0, je efektivní žádanou hodnotou signál 
z analogového vstupu externí žádané hodnoty 
SPext. Pokud jsou binární vstup SPe_SP i 
analogový vstup SPext nezapojeny, je regulátor 
přepnut na interní žádanou hodnotu SP. 

  1  

CMode 
Smysl 

působení Enum 
Smysl působení regulátoru. Při zvětšování reg. 
veličiny akční veličina klesá (inverzní regulace, 
např. topení), nebo stoupá (přímá regulace). 

r/w  0  

  Inverse Inverzní regulace, při poklesu reg. veličiny bude 
akční veličina zvýšena, při nárůstu snížena.   0  

  Direct Přímá regulace, při poklesu reg. veličiny bude 
akční veličina snížena, při nárůstu zvýšena..   1  

CFail 

Reakce na 
poruchu 

čidla 
Enum 

Zde se zadává, jak bude regulátor reagovat na 
poruchu čidla, aby byl zachován bezpečný stav 
technologie  

r/w  0  

  Neutral Vypnutí výstupů, 0%. U třístavové krokové 
regulace zůstává servo v okamžité poloze.    0  

  Minimum 
AV 

Výstup 0%. U třístavové krokové regulace 
servopohon zavře.    1  

  Maximum 
AV 

Výstup 100%. U třístavové krokové regulace 
servopohon otevře.    2  

  AV2 
Pevná „druhá“ akční veličina, nelze ji měnit (ani 
v provozu na ruku). U třístavové krokové 
regulace nelze tuto reakci na poruchu zvolit. 

  3  

  AV2 / 
AVman 

Pevná „druhá“ akční veličina, v provozu na ruku 
ji lze měnit. U třístavové krokové regulace nelze 
tuto reakci na poruchu zvolit. 

  4  

COVC 
Omezení 
výstupu Enum 

Omezení výstupní akční veličiny podle hodnoty 
analogových signálů zhora, zdola nebo z obou 
směrů. 

r/w  0  

  Off Vypnuto. Žádné omezení akční veličiny.   0  

  Maximum 
via OVCP 

Omezení výstupní akční veličiny zhora podle 
hodnoty analogového vstupu OVCP. Přechod je 
beznárazový. 

  1  

  Minimum 
via OVCM 

Omezení výstupní akční veličiny zdola podle 
hodnoty analogového vstupu OVCM. Přechod je 
beznárazový. 

  2  

  Max / min 
via OVC 

Omezení výstupní akční veličiny zhora i zdola 
podle hodnoty analogových vstupů OVCP a 
OVCM. Přechod je beznárazový. 

  3  
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Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

SPtrac 

Sledování 
žádané 
hodnoty 

Enum 

Sledování žádané hodnoty. Zabraňuje rázům při 
přepínání iz externí na interní žádanou hodnotu. 
Jako interní žádaná hodnota je převzata 
okamžitá úroveň externí žádané hodnoty.  

r/w  0  

  Off 
Vypnuto. Žádné sledování, při přepnutí externí 
žádané hodnoty na interní je postupováno dle 
standardních pravidel. 

  0  

  SP follows 
SPe 

Sledování žádané hodnoty. Při přepnutí z SPe 
na SP je jako interní žádaná hodnota převzata 
okamžitá úroveň externí žádané hodnoty. Při 
přepnutí zpět z SP na SPe se žádaná hodnota 
mění podle nastavených gradientů GrwM a 
GrwP. Používá se k odstranění skokových změn 
při přepínání žádaných hodnot. 

  1  

  SP follows 
PV 

Sledování regulované veličiny. Při přepnutí 
z SPe na SP je jako interní žádaná hodnota 
převzata okamžitá úroveň regulované veličiny 
PV. Při přepnutí zpět z SP na SPe se žádaná 
hodnota mění podle nastavených gradientů 
GrwM a GrwP. Používá se k odstranění 
skokových změn při přepínání žádaných hodnot 
např. při náběhu regulace, kdy je žádaná 
hodnota velmi vzdálena okamžité hodnotě 
regulované veličiny.. 

  2  

Ratio 

Typ 
poměrové 
regulace 

Enum Volba vzorce pro výpočet regulované veličiny u 
poměrové regulace. r/w  0  

  Type 1 
Regulovaná veličina je vypočítána z hodnoty 
dvou vstupů PV1 a PV2 podle vzorce 
(PV1 + N0) / PV2 

  0  

  Type 2 
Regulovaná veličina je vypočítána z hodnoty 
dvou vstupů PV1 a PV2 podle vzorce 
(PV1 + N0) / PV1 + PV2. 

  1  

  Type 3 
Regulovaná veličina je vypočítána z hodnoty 
dvou vstupů PV1 a PV2 podle vzorce 
(PV2 - PV1 + N0) / PV2. 

  2  

Dp 

Počet 
desetinnýc

h míst 
Int 

Počet desetinných míst zobrazení hodnoty 
regulované veličiny PV. Platí i pro zobrazení 
žádané hodnoty. 

r/w 0…3 0  

Disp 
Sloupcový 

graf Enum 

Hodnota zobrazená sloupcovým grafem: Akční 
veličina, regulační odchylka nebo regulovaná 
veličina. U kaskádní regulace má sloupcový graf 
jiné vlastnosti. 

r/w  0  

  Control 
output AV 

Na sloupcovém grafu je zobrazena akční 
veličina AV, okamžitá hodnota a meze. (Na 
stránce podřízeného regulátoru u kaskády vždy 
zobrazení akční veličiny podřízeného 
regulátoru). 

  0  

  Deviation 
DV 

Na sloupcovém grafu je zobrazena regulační 
odchylka DV, její okamžitá hodnota a meze. (Na 
stránce podřízeného regulátoru u kaskády reg. 
odchylka hlavního regulátoru při uzavřené 
kaskádě, reg. odchylka podřízeného regulátoru 
při otevřené kaskádě). 

  1  

  Process 
value PVeff 

Na sloupcovém grafu je zobrazena regulovaná 
veličina PV, její okamžitá hodnota a meze. (Na 
stránce podřízeného regulátoru u kaskády reg. 
veličina hlavního regulátoru při uzavřené 
kaskádě, podřízeného regulátoru při otevřené 
kaskádě). 

  1  
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Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

PVlo 

Počátek 
regul. 

rozsahu 
Float 

Počátek regulačního rozsahu, důležité pro 
stanovení pásma proporcionality (Xp) a při 
optimalizaci. 

r/w  0  

PVhi 

Konec 
regul. 

rozsahu 
Float 

Konec regulačního rozsahu, důležité pro 
stanovení pásma proporcionality (Xp) a při 
optimalizaci. 

r/w > 0.0 100  

SFac 
Stechiom. 
konstanta Float Stechiometrická konstanta poměrové regulace. r/w 0.01… 

99.9 1  

Unit_PV Fyz. jedn. Text Fyz. jednotka regulované veličiny. r/w  PV_Unit  
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III-15.4 Aplikace regulačních funkcí 
 
V této kapitole jsou popsány všeobecné vlastnosti regulačních bloků CONTROL, CONTROLP a PIDMA, týkající se 
jejich zapojení, možností omezení a přepínání žádaných hodnot a akční veličiny a předzpracování signálu regulované 
veličiny. 
 

Ovládání regulátoru z čelního panelu 
 

Blokování přepínání žádaných hodnot 
U mnoha aplikací není vhodné, aby obsluha měla možnost přepínat žádanou hodnotu. Nechtěným nebo náhodným 
zásahům do regulovaného procesu je třeba zabránit a proto je dána možnost přepínání žádaných hodnot z čelního 
panelu zablokovat. 
Blokování se provádí parametrem SP_Block, který umožňuje zablokovat všechna nebo některá přepínání. V 
základním nastavení od výrobce je přepínání blokováno a příslušné zadávací pole nelze navolit. 
 
 

 Upozornění! 
 Přepínání na SPe se blokuje v konfiguraci nastavením SP_Func = Set-point. 
 
 
 
 

 Upozornění! 
 Pokud je blokováno přepínání SP ↔ SP2 a současně parametrem SP_Func i přepínání na SPe, 
 pak nelze zadávací pole nastavit (přeskakuje se). 
 
 
 

Provoz regulátorů v kaskádě 
Kaskádní zapojení je nejčastější regulační strukturou provázaných regulačních smyček. 
Funkční bloky regulátorů jsou vybaveny tak, aby umožňovaly jednoduché zapojení a snadné ovládání kaskádní 
regulace. 
• Kaskáda se skládá minimálně ze dvou regulátorů: Hlavní (master) regulátor, jehož vstupem je hlavní regulovaná 

veličina a podřízený (slave) regulátor, na jehož vstupní veličině je hlavní regulovaná veličiny závislá. 
• Kaskádní zapojení se realizuje propojením výstupu hlavního regulátoru (AVout1) na vstup externí žádané 

hodnoty (SPe) podřízeného regulátoru (případně přes funkci úpravy měřítka SCAL). 
• Blok podřízeného regulátoru získá informaci o svém zapojení v kaskádě přivedením čísla bloku hlavního 

regulátoru na svůj vstup Casc. 
 
 

 Upozornění! 
 Ovládací funkce kaskády hlavního a podřízeného regulátoru jsou umístěny na společné ovládací 
 stránce podřízeného regulátoru. 
 
 
 

Zablokováním možnosti přepínání žádané hodnoty podřízeného regulátoru parametrem SP_Block se zamezí 
otevření kaskády tlačítky čelního panelu! Tímto parametrem lze selektivně blokovat přepínání žádané hodnoty mezi 
SP/SPe/SP2. 
 
Chybné zapojení kaskády 
Pokud je v zapojení regulačních bloků v kaskádě chyba, např. na kaskádní vstup podřízeného regulátoru není 
zapojen výstup Bl-no z hlavního regulátoru, není kaskádní zapojení funkční. 
Na displeji se v tom případě na místě označení kaskády objeví chybový symbol C_Err. 
 
Vícenásobná kaskáda 
Kaskádu lze vytvořit z jednoho hlavního a jednoho nebo několika podřízených regulátorů. Ovládání kaskády se 
provádí z pohledu podřízených regulátorů, přístup k ovládací stránce hlavního regulátoru je vhodné zablokovat 
(hide = 1). 
Ovládací stránka kaskády se vytvoří automaticky u každého regulačního bloku, na jehož vstup Casc je zapojen 
výstup Bl-no jiného regulačního bloku. 
 

iii   

iii   

iii   
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III-15.5 Funkce žádané hodnoty 
 
Terminologie 
SP Interní žádaná hodnota 
SPe Externí žádaná hodnota 
SP2 druhá (interní) žádaná hodnota 
SPeff efektivní (výsledná) žádaná hodnota 
DV regulační odchylka 
 (PV – SP → regulovaná veličina – žádaná hodnota) 
 
Všeobecně 
K dispozici je několik žádaných hodnot. 
Z uvedeného obrázku jsou patrné priority mezi nimi. "Bezpečnostní" druhá žádaná hodnota SP2 má před ostatními 
přednost. Přepínání žádaných hodnot se provádí z ovládací stránky regulátoru, komunikační linkou nebo binárními 
vstupy příslušného funkčního bloku regulátoru. 
Pokud je aktivován gradient, není přechod při přepnutí skokový, ale postupný → viz dále Změna žádané hodnoty 
gradientem. 
Aktivací binárního vstupu SPstop je okamžitá žádaná hodnota "zmrazena". Její změna ani přepnutí na jinou 
žádanou hodnotu není možné. 
 
Interní žádaná hodnota / Interní / externí žádaná hodnota  
Konfiguračním parametrem SPFunc je možné určit, jestli bude vždy platná interní žádaná hodnota nebo bude 
povoleno přepínání mezi interní a externí žádanou hodnotou. 
 
Interní žádaná hodnota (SPFunc = Set-point) 
Výslednou žádanou hodnotou je vždy interní žádaná hodnota SP. 
 
Interní / externí žádaná hodnota (SPFunc = Sp/casc) 
Je možné přepínání mezi interní žádanou hodnotou SP a externí žádanou hodnotou SPe. Přepínání se řídí z ovládací 
stránky, binárním vstupem SPe_SP nebo komunikační linkou. Pokud není binární vstup SPe_SP zapojen nebo je 
ve stavu log. 0, používá se automaticky externí žádaná hodnota. Pokud není zapojen binární vstup SPe_SP ani 
analogový vstup externí žádané hodnoty SPe, používá regulátor interní žádanou hodnotu. 
 
Interní žádaná hodnota 
Interní žádanou hodnota SP je hodnota, kterou může obsluha měnit. Změna hodnoty je možná několika způsoby, 
z hlavní ovládací stránky HMI, z ovládací stránky regulátoru. V obou případech je nastavení hodnota uložena do 
paměti tak, ře po obnovení napájení po výpadku je znovu aktivována. Pokud na vstup SP není přiveden signál různý 
od „0“, je na výstupu SP platná interní žádaná hodnota. Nová interní žádaná hodnota bude převzata ze vstupu SP, 
pokud se na tomto vstupu hodnota změní a bude různá od aktivní žádané hodnoty. Aktuální žádaná hodnota bude 
uložena do paměti, aby po novém zapnutí přístroje byla znovu k dispozici. 
Nádledující obrázek ukazuje jednoduchou aplikaci, v níž je interní žádanou hodnotu možno měnit pomocí 
dispejového zadávacího pole (bloku Rectangle) hlavní ovládací stránky. Možnosti přestavení interní žádané hodnoty 
mají stejnou prioritu, poslední přestavení je platné. 
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Druhá "bezpečná" žádaná hodnota SP2 
Přepnout na druhou žádanou hodnotu SP2 lze kdykoli a přepnutí má vždy nejvyšší prioritu. Přepínat lze z ovládací 
stránky, po komunikační lince nebo binárním vstupem SP_SP2. Při log. 1 na tomto vstupu je přepnuto na SP2, při 
log. 0 je aktivní interní žádaná hodnota. 
Druhé žádané hodnotě se také říká "bezpečná žádaná hodnota" i když rozhodnutí, zda je využívána z důvodů uvedení 
technologie do bezpečného stavu nebo prostě jako předdefinovaná pevná žádaná hodnota, závisí na uživateli 
a jeho regulační koncepci. 
 
Externí žádaná hodnota SPext 
Přepínání mezi interní (SP) a externí žádanou hodnotu (SPe) je možné pouze při nastavení SPFunc na 
Sp/casc. Provádí se z ovládací stránky, komunikační linkou nebo řídícím vstupem SPe_SP. Pro přepnutí na 
interní žádanou hodnotu je nutno přivést na řídící vstup log. 1. Přepnutí na externí žádanou hodnotu se provede 
přivedením log. 0. Pokud není vstup zapojen, je přepnuto na externí žádanou hodnotu. Interní žádaná hodnota má 
přednost. Pokud je zvolena některým prostředkem (kom. linkou nebo příslušným řídícím signálem) není možné 
jiným prostředkem přepnout na externí žádanou hodnotu. 
 
Změna žádané hodnoty s gradientem 
Normálně je přepínání žádaných hodnot skokové. Pokud to není vhodné, lze nastavením parametrů GrwP a GrwM 
resp. Grw2 aktivovat přepínání gradientem. Přepínání je pak v obou směrech vždy beznárazové. Výsledná žádaná 
hodnota SPeff se blíží k změněné cílové žádané hodnotě lineárně a to s nastavitelnými gradienty GrwP a GrwM 
(nesmí být aktivován binární vstup gr_off, který funkci gradientů vypíná). Pro přepínání na druhou žádanou 
hodnotu SP2 se používá samostatný gradient Grw2 a to pro oba směry přepínání. Gradienty GrwP, GrwM a Grw2 
je možno vypnout jejich nastavením na "----" (v ET na off), nebo zablokovat log. 1 na vstupu gr_off. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přepínání žádaných hodnot s gradientem (SP→SP2, SP→SPext, zapnutí regulátoru) 
 
Náběh na novou žádanou hodnotu probíhá lineárně od okamžité hodnoty regulované veličiny. Sklon náběhu je určen 
gradientem GrwP, GrwM resp. Grw2. 
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 Upozornění! 
 Náběh gradientem platí i pro případy, kdy je regulovaná veličina v okamžiku přepnutí mimo hranice 
 rozsahu povolených změn žádané hodnoty SPhi/SPlo (např. při zapnutí regulátoru). 
 
 

 
Ovládání žádané hodnoty 
Binární vstup rstart reaguje na náběžnou hranu a nastavuje žádanou hodnotu na okamžitou hodnotu regulované 
veličiny, regulace na novou žádanou hodnotu tedy začíná z hodnoty PVeff. Tento náběh probíhá pouze pokud jsou 
aktivní gradienty (GrwP, GrwM, Grw2 nesmí být vypnuty a binární vstup gr_off nesmí být aktivován). Binární 
vstup SP_stop zmrazuje efektivní žádanou hodnotu, ta zůstává na své okamžité hodnotě, a to i když zrovna 
nabíhá na svou novou cílovou hodnotu. 
 
Vliv řídících signálů rstart, SP_stop a gr_off na žádanou hodnotu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sledování žádané hodnoty 
Při přepínání z SPe na interní žádanou hodnotu SP může dojít k nežádoucím skokovým změnám. Jejich potlačení 
je možné aktivací funkce sledování (tracking), která zajistí, že při přepnutí z externí na interní žádanou hodnotu 
se okamžitá hodnota SPe uloží do paměti jako interní hodnota SP. Funkce sledování je spouštěna řídícím vstupem 
track. Při zpětném přepnutí (SP → SPe) probíhá změna žádané hodnoty podle gradientů GrwP/GrwM  
Volba chování regulátoru - sledování regulované veličiny nebo žádané hodnoty - se určuje konfiguračním 
parametrem SPtrac. Funkce sledování se aktivuje komunikační linkou nebo z ovládací stránky přepnutím SPe → 
SP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkce sledování má prioritu. Pokud je zvolena komunikační linkou nebo řídícím signálem není její vypnutí jiným 
ovládacím prvkem možné. 

iii   
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Sledování regulované veličiny 
Může se stát, že je žádaná hodnota od okamžité hodnoty regulované veličiny značně vzdálena (např. při startu 
regulace). V tomto případě lze pro potlačení nežádoucích skoků použít funkci sledování regulované veličiny. Tato 
funkce zajistí při přepnutí z SPe na SP převzetí okamžité hodnoty regulované veličiny jako interní žádané hodnoty. 
Při zpětném přepnutí SP → SPe bude nejprve převzata okamžitá hodnota regulované veličiny jako okamžitá žádaná 
hodnota a přechod na SPe probíhá podle gradientů GrwP/GrwM. 
Sledování regulované veličiny nebo žádané hodnoty se volí konfiguračním parametrem SPTrac. 
Funkce sledování je spouštěna řídícím vstupem track. Aktivuje komunikační linkou nebo z ovládací stránky 
přepnutím SPe → SP.Funkce sledování má prioritu. Pokud je zvolena komunikační linkou nebo řídícím signálem 
není její vypnutí jiným ovládacím prvkem možné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chování regulátoru při přepínání žádané hodnoty 
Při přepínání žádané hodnoty má prioritu sledování, resp. náběh žádané hodnoty. PID charakteristiky je nutno 
částečně potlačit. Při změnách žádané hodnoty nemá předchozí historie, důležitá pro působení integrační a zejména 
derivační složky, příliš velký význam, protože došlo k změně cílové žádané hodnoty. 
 
Přepínání ovlivňující chování regulátoru: 

1 Ruka → automat Přepnutí z ručního ovládání do automatické regulace 
2 Regulace vyp → zap Start z off-line (po zapnutí nebo výpadku napájení / po konfiguraci) 
3 SP → SP Změna žádané hodnoty 
4 SP → SP2 Přepnutí na druhou žádanou hodnotu 
5 SP2 → SP Přepnutí z druhé na normální žádanou hodnotu 
6 SPe → SP, bez sledování Přepnutí z externí na interní žádanou hodnotu bez funkce sledování 
7 SP → SPe Přepnutí z interní na externí žádanou hodnotu 
8 SPe → SP, se sledováním Přepnutí z externí na interní žádanou hodnotu s funkcí sledování 

 
Přechod na novou žádanou hodnotu může být ovlivněn následujícími parametry: Parametry GrwP (kladný gradient 
žádané hodnoty), GrwM (záporný gradient žádané hodnoty) a Grw2 (gradient při přechodu na druhou žádanou 
hodnotu W2) lze použít k postupnému přechodu na novou hodnotu po rampě. 
Pokud nejsou parametry gradientů zadány (Grw = off), začíná přechod na novou hodnotu skokem z původní žádané 
hodnoty nebo z okamžité hodnoty regulované veličiny. 
Aby při přepnutí nedocházelo k náhlým změnám akční veličiny, je jakýkoli vliv derivační složky interním opatřením 
v regulátoru potlačen a vliv integrační složky korigován. 
Následující tabulka podává přehled chování regulátoru při přepnutí žádané hodnoty. 
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Chování regulátorů CONTROL, CONTROLP a PIDMA při přepínání žádaných hodnot: 

Přepnutí Bez funkce gradientu S funkcí gradientu 

1 

Beznárazový náběh žádané hodnoty po 
předchozí úpravě akční veličiny potlačením 
zbytkové části derivační složky 

Náběh žádané hodnoty probíhá v pozadí 
regulátoru i v režimu ručního ovládání. Po 
přepnutí se provede úprava akční veličiny 
potlačením zbytkové části derivační složky 
a žádaná hodnota je (beznárazově) nastavena 
na okamžitou hodnotu náběhu.  

2 

Žádaná hodnota je nastavena na hodnotu 
regulované veličiny a po potlačení zbytkové 
části derivační složky je proveden skok na 
cílovou žádanou hodnotu. Při tomto skoku 
platí PID parametry, derivační složka reaguje 
na skokovou změnu. Přechod není 
beznárazový. 

Nejprve je žádaná hodnota nastavena na hodnotu 
regulované veličiny a po potlačení zbytkové části 
derivační složky je proveden náběh zadaným 
gradientem na cílovou žádanou hodnotu. 
Při náběhu platí PID parametry, přechod 
je beznárazový od nuly. 

3 

Po potlačení zbytkové části derivační složky 
je proveden skok z okamžité na cílovou 
žádanou hodnotu. Při tomto skoku platí PID 
parametry, derivační složka reaguje na 
skokovou změnu. Přechod není beznárazový. 

Po potlačení zbytkové části derivační složky 
je proveden přechod z okamžité na cílovou 
žádanou hodnotu zadaným gradientem 
(beznárazově). 

4, 5, 6, 7 

Po potlačení zbytkové části derivační složky 
je proveden skok z okamžité na cílovou 
žádanou hodnotu. Při tomto skoku platí PID 
parametry, derivační složka reaguje na 
skokovou změnu. Přechod není beznárazový. 

Nejprve je žádaná hodnota nastavena na hodnotu 
regulované veličiny a po potlačení derivační 
složky je proveden náběh zadaným gradientem 
na cílovou žádanou hodnotu. Přechod je 
beznárazový. 

8 

Interní žádaná hodnota je nastavena na 
okamžitou hodnotu regulované veličiny 
nebo externí žádané hodnoty. Následně je 
potlačena zbytková derivační složka. Přechod 
je beznárazový. 

Interní žádaná hodnota je nastavena na okamžitou 
hodnotu regulované veličiny nebo externí žádané 
hodnoty. Následně je potlačena zbytková 
derivační složka. Přechod je beznárazový. 

 
Plynulé vyrovnání na žádanou hodnotu 
Při náběhu na žádanou hodnotu gradientem může dojít na samém konci náběhu k překmitu regulované veličiny. 
Při náběhu vlivem neustálé diference mezi žádanou hodnotou a regulovanou veličinou narůstá integrační složka a na 
konci náběhu je nutno ji odstranit. Čím je náběh delší, tím více může integrační složka narůst. Čím přesněji sleduje 
regulovaná hodnota žádanou hodnotu, tím více se zvyšuje pravděpodobnost, že na konci náběhu způsobí integrační 
složka překmit. Funkce plynulého vyrovnání na cílovou žádanou hodnotu provádí v určitém nastavitelném předstihu 
před cílovou žádanou hodnotou vyrovnání integrační složky s PD složkou, vynulování derivační složky a nastavení 
žádané hodnoty na hodnotu cílovou. Poté je dynamika regulace restartována s touto novou cílovou hodnotou.  
Vzdálenost před cílovou žádanou hodnotou, při níž má dojít k skokovému nastavení cílové žádané hodnoty, lze 
nastavit parametrem A. Funkce plynulého vyrovnání na cílovou žádanou hodnotu se aktivuje za těchto podmínek: 
1. SP < SPcílová 
2. SP > SPcílová - 2A 
3. PV > SPcílová - A 
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Omezení: 
U interní žádané hodnoty regulátor cílovou žádanou hodnotu zná. Pokud se náběh gradientem používá u externí 
žádané hodnoty (např. programátor), je nutno hodnotu cílové žádané hodnoty přivést do regulačního bloku na vstup 
PV_3. Tato hodnota platí pouze pro náběh u externí žádané hodnoty, při přepnutí na interní žádanou hodnotu je 
uvažována interní cílová hodnota a vstup PV_3 nemá význam.  
Funkce plynulého vyrovnání je aktivována pouze v případě, že externí žádaná hodnota narůstá plynule.  
Funkci lze použít při nastavení vlivnosti derivační složky od regulační odchylky (DV) i od regulované veličiny (PV). 
U regulace se třemi vstupy nelze funkci použít. Význam parametru A je jiný a koncovou žádanou hodnotu na vstup 
PV_3 připojit nelze. 
U poměrové regulace je vzdálenost před cílovou žádanou hodnotou nastavena fixně na 1 (ve fyz. jednotkách 
regulované veličiny), význam parametru A je jiný. 
 
 
 
 

III-15.6 Zpracování regulované veličiny 
 
Standartní regulátor  
Jako regulovaná veličina je použit analogový signál 
ze vstupu PV_1. 
 
Poměrový regulátor 
Častou úlohou je regulace mísení dvou komponentů na výsledný produkt. Oba komponenty je nutno smísit v určitém 
poměru. Množství jedné složky je měřeno a použito jako referenční hodnota druhé složky. Při zvětšení množství 
první složky se i množství druhé složky musí v daném poměru zvětšit. Regulovaná veličina x, použitá v tomto 
případě je tedy poměrem dvou vstupních signálů. 
Pro optimální spalování je nutno regulovat poměr palivo-vzduch. Stechiometrické spalování vyžaduje určitý poměr 
obou složek, aby spaliny neobsahovaly přebytečnou část některé složky. V takovém případě je jako regulovaná 
veličina použit nikoli fyzikální, ale relativní poměr a žádaná hodnota se označuje λ . Při stechiometrickém spalování 
dochází při poměru λ = 1 ke zcela bezezbytkovému spalování. Při hodnotě regulované veličiny 1,05 je podíl 
přebytečného vzduchu 5%. Množství vzduchu potřebného k dokonalému promísení je uvažován konstantou N0. 
Poměrový regulátor se volí konfiguračním parametrem CType=Ratio a druh poměrové regulace parametrem 
Ratio. 
 
 

 Upozornění! 
 Parametry PVlo a PVhi musí být u poměrové regulace nastaveny na měřící rozsah vstupu PV_1.  
  
 
 

 
 
Příklad standardní poměrové regulace 
Příklad standardní poměrové regulace u 
stechiometrického spalování: Analogový vstup je 
konfigurován pro 4...20 mA s fyzikální jednotkou m3/h 
(vzduch). Vstupu 4 mA a 20 mA jsou přiřazeny 
hodnoty 0 (PVlo) a 1000 (PVhi). Mísící vzduch N0 je k 
tomuto vstupu přičten. 
Druhý vstup se nakonfiguruje na 4...20 mA a m3/h 
(plyn). Vstupu 4 mA a 20 mA se přiřadí hodnoty 0 
(PVlo) a 100 (PVhi). 
 
 
 
 
Výsledná žádaná hodnota SPeff je jako relativní poměr vynásobena stochiometrickým parametrem SFac (např. SFac 
= 10), takže tento "stechiometrický" poměr je možno použít pro stanovení regulační odchylky. Okamžitá hodnota 
regulované veličiny je stanovena z fyzikálního poměru, vynásobeného 1/SFac a takto jako relativní poměr zobrazena. 

iii   



 303 KS 108 easy  Příručka uživatele 

 
Dávkování a míchání materiálů 
Následující příklady ukazují další možnosti a varianty poměrové regulace. Mnohdy není možné množství některého 
komponentu měřit vzhledem k jeho charakteru nebo konzistenci (např. těsto). V jiných případech se vyžaduje 
regulovat množství komponentu relativně k výsledné směsi a nikoli k druhému komponentu. 
Ratio = Type 1 
 
 
První příklad je zcela zřejmý, téměř každý zná postup při 
vaření piva. Do mladiny (PV_2) se přimíchávají v přesně 
daném poměru kvasnice (PV_1). Žádaná hodnota je 
nastavena na "% kvasnic", např. 3%. Oba poměrové vstupy 
jsou upraveny na stejnou fyzikální jednotku. Regulační 
odchylka je vynásobena "SFac = 0,01" a stanovena podle 
vztahu 
DV = (PV1 + N0) - 0,03 * PV2, 
takže při regulační odchylce DV = 0 je přimícháváno přesně 
3% kvasnic. 
Zobrazení regulované veličiny je rovněž v %. Konstanta N0 
se neuplatňuje (N0 = 0). 
 
Ratio = Type 2 
 
 
U tohoto příkladu se voda (PV_1) přimíchává v určitém poměru 
k výslednému množství těsta (PV_1 + PV_2). Protože množství 
těsta není jako signál přímo k dispozici, vypočítává se z 
množství vody a mouky (PV_1 + PV_2). 
Rovněž v tomto případě se konstanta N0 neuplatňuje (N0 = 0). 
 
 
Ratio = Type 3  
 
 
Na rozdíl od předchozího příkladu, zde je měřeno množství 
jogurtu (PV_2) a výsledného produktu (PV_1). 
 
 
 
 
 
 
Regulace se třemi vstupy  
U regulace se třemi vstupy se regulovaná 
veličina stanovuje podle rovnice PVeff = 
PV1 + a(PV2 - PV3) kde výraz (PV2 - PV3) 
je rozdíl mezi množstvím vody a páry.  
 
Regulátor s třemi vstupy se zvolí 
konfiguračním parametrem CFunc = 3-
elem. 
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III-15.7 Zpracování akční veličiny 
Následující popis zpracování akční veličiny se týká spojitých, dvoustavových, třístavových a třístavových krokových 
regulátorů. Blokové schéma znázorňuje funkce zpracování akční veličiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při nastavvování akční veličiny z ovládací stránky tlačítky               nebo řídicími vstupy „inc“ a „dec“ je akční 
veličina měněna po skocích 0,1%. Rychlost změny je 1%/s. 
 
Druhá akční veličina 
Tak jako u žádané hodnoty, i u akční veličiny je možno přepnout na druhou přednastavenou akční veličinu AV2. 
Přepínání se aktivuje binárním vstupem AV/AV2.  
Rozhodnutí, zda AV2 bude využívána z důvodů uvedení technologie do bezpečného stavu nebo prostě jako 
předdefinovaná pevná akční veličina, závisí na uživateli a jeho regulační koncepci. 
 
 

 Upozornění! 
 Druhá akční veličina AV2 má prioritu. Pokud je zvolena komunikační linkou nebo řídícím signálem 
  AV/AV2, není její vypnutí jiným ovládacím prvkem možné. 
 

 
Meze akční veličiny Pevné meze 
Parametry AVlo a AVhi určují pevné meze 
akční veličiny v jejím rozsahu 0...100%. U 
třístavového a spojitého regulátoru s rozděleným 
rozsahem (split range) je rozsah akční veličiny –
100% až +100%.  
Parametry AVlo a AVhi zadané meze akční 
veličiny jsou pevné. 
 
 
 
 
Externí omezení akční veličiny Omezení shora 
Akční veličinu je možno omezit i externím 
analogovým signálem a to buď zdola (OVCM), 
shora (OVCP) nebo v obou směrech 
(OVCP/OVCM). Takovéto řízené omezení akční 
veličiny se používá tam, kde je nutné v okamžiku 
dosažení určitých provozních podmínek 
beznárazové přepnutí na jiný regulátor. Základním 
principem je působení dvou regulátorů na stejný 
akční orgán. 
 
 Omezení zdola Omezení shora i zdola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii   



 305 KS 108 easy  Příručka uživatele 

Regulace s omezením akční veličiny 
 
Omezení spojitým výstupem. 
Regulaci s omezením akční veličiny u třístavového krokového výstupu lze realizovat zapojením výstupu spojitého 
regulátoru na vstup OVC- krokového regulátoru. 
 
Regulace s omezením akční veličiny je možná i u klasického třístavového krokového regulátoru. Rozhodnutí, který 
ze dvou regulátorů působí na akční člen, je provedeno v logice ovládaného regulátoru. První zavírací impuls z 
omezujícího regulátoru přepíná na regulaci s omezením akční veličiny. Omezovaný regulátor přebírá řízení až poté, 
co se poprvé pokusí znovu přivřít pohon. 
 
Beznárazové přepínání automat / ruční ovládání 
Náhlý zásah do regulovaného procesu při přepnutí režimu provozu obvykle není žádoucí, s výjimkou úmyslného 
přepnutí AV → AV2. 
Přepínání z automatického provozu na ruční ovládání je vždy beznárazové, poslední hodnota akční veličiny je 
zachována a dále je možno ji měnit ručně. U přepínání z ručního ovládání na automat je tomu jinak. Diference akční 
veličiny se kompenzuje takto: Při přepnutí na automat je integrační složka regulátoru nastavena na  poslední ruční 
akční veličinu plus proporcionální a derivační část v pozadí probíhající automatické regulace (AVi = AVm + AVpd). 
Dál je v činnosti pouze integrační část regulátoru, která pomalu mění akční veličinu na hodnotu odpovídající 
skutečné regulační odchylce. 
 
Beznárazové přepínání 
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III-15.8 Malé ABC regulační techniky 
 

Dále budou popsány některé regulační pojmy a principy, které regulační bloky v sobě obsahují, nebo které lze 
realizovat při vytváření struktury přístroje KS 108. 
 

 Anti-reset-wind-up 
Regulační princip, který zabraňuje saturaci integrační složky regulátoru. 
 

 Pracovní bod (AV0) 
Hodnota výstupní akční veličiny, při níž je regulovaná veličina rovna žádané hodnotě. I když je zadání hodnoty 
pracovního bodu důležité pouze u P nebo PD regulátorů, může být vhodné i u regulátorů s integrační složkou 
(stanovení výchozí hodnoty akční veličiny po zapnutí regulace). 
 

 Automat / automatický provoz 
Normální provozní režim, kdy regulátor reguluje proces podle zadaných regulačních parametrů.  
Regulátor je v automatu, když jsou současně binární vstup a_m nezapojen nebo ve stavu log, 0, automatický provoz 
navolen z ovládací stránky a vstup sm_hm nezapojen nebo ve stavu log. 0. 
Opačný režim: Ruční provoz / ovládání na ruku. 
 
Cutback 
Vypnutí integrační složky krátce před dosažením cílové žádané hodnoty (při náběhu žádané hodnoty gradientem). 
 

 Doba cyklu 
Doba cyklu spínání (impuls a prodleva) pro 50% výkon akčního členu (topení) u dvoustavové PID regulace. 
 

 Plynulé vyrovnání na cílovou hodnotu 
Včasným přepnutím na cílovou žádanou hodnotu (při náběhu žádané hodnoty gradientem) se dosáhne plynulejšího 
náběhu regulované veličiny na cílovou hodnotu. 
 

 Regulace se zadanou šířkou pásma 
Při programové regulaci nebo regulaci se zadaným gradientem může zejména u pomalých regulačních soustav 
docházet k značným regulačním odchylkám. Tomu lze zabránit přidáním funkčního bloku, který hlídá regulační 
odchylku a při překročení určitého tolerančního pásma zablokuje změnu žádané hodnoty (aktivací vstupu  
sp_stop u bloku regulátoru nebo vstupem halt u programátoru). 
 

 Regulace se třemi vstupy 
Regulace se třemi vstupy je zejména vhodná u regulačních soustav, kde by změna odběru byla detekována příliš 
pozdě (např. při regulaci hladiny u parních kotlů). Používají se přídavné poruchové vstupy (množství odběrové páry, 
množství napájecí vody), které jsou po zpracování hmotové bilance (úpravě měřítka, odečtení, event. derivaci) 
přičteny k hodnotě regulované veličiny. 
 

 Regulace s dopřednou vazbou (feed-forward control) 
Uplatní se zejména u regulačních soustav s velkou dobou zpoždění, např. u regulace pH. Používá se poruchový 
vstup, který je po úpravě měřítka, derivaci nebo zpoždění přiveden na analogový vstup AVadd regulátoru a tím 
se přímo přičítá k hodnotě výstupní akční veličiny. 
 

 Regulace se zadaným gradientem 
Tento regulační princip se používá zejména u procesů, které nesnesou velké výkonové rázy nebo rychlé změny 
žádané hodnoty. Při změně žádané hodnoty se tato nemění skokem, ale plynule podle zadaného gradientu GrwP 
nebo GrwM. U druhé žádané hodnoty SP2 se gradient zadává parametrem Grw2 a působí v obou směrech.  
 

 Ruční provoz / ovládání na ruku  
Při přepnutí do ručního provozu je automatická regulace regulačního obvodu přerušena. Rozeznává se režim soft 
manual a hard manual. Přepínání mezi ručním a automatickým provozem a naopak je beznárazové. Přepnutí na ruční 
provoz se provádí log. 1 na vstupu a_m, nebo zvolením ručního provozu z ovládací stránky, nebo log. 1 na vstupu 
sm_hm (hard manual). 
Opačný režim: Automat / automatický provoz 
 
 

 Upozornění! 
 Po návratu log. 0 na vstupu a_m regulátor přechází do automatu, pokud není ovládání na ruku  
 zvoleno ještě tlačítkem H. Je-li tlačítkem zvoleno ruční ovládání, zůstává regulátor v tomto režimu 
 dál i po změně vstupu a_m na log. 0. 
 

 
 Hard manual (sm/hm) 

Umožňuje nastavit výstupní akční veličinu na provozně bezpečnou hodnotu, danou analogovým vstupem AVhm. 
Přepnutí do ručního provozu je po aktivaci signálu (sm_hm) okamžité. Nastavení akční veličiny z ovládací stránky 
není možné. Zpětné přepnutí do automatického provozu je beznárazové. 

iii   
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 Regulace v kaskádě 

Uplatní se zejména při regulaci teploty, např. u parních kotlů. Výstup řídícího spojitého regulátoru je použit jako 
externí žádaná hodnota pro podřízený regulátor, který ovládá akční orgán. 
 

 Regulace s omezením akční veličiny (Override control – OVC) 
Výstupní akční veličina regulátoru je shora i zdola omezena analogovými signály OVCP a OVCM. Tento režim 
se používá např. při působení dvou regulátorů na stejný akční člen, kdy jeden regulátor přebírá regulační funkci 
od druhého při splnění určitých provozních podmínek. Přepínání mezi provozem s omezením akční veličiny 
a bez omezení je beznárazové. 
 

 Programová regulace - programátor 
Žádaná hodnota regulátoru sleduje časový profil, zadávaný programátorem (A_PROG s datovými bloky 
A_PROG_D). Výstup programátoru je zapojen na vstup SPe regulátoru. V konfiguraci regulátoru musí být 
SPFunc = Sp/casc a binární vstup regulátoru SPe_SP ve stavu log. 0. 
 

 Ustálený proces 
Pro úspěšnou samooptimalizaci regulačních parametrů musí být regulovaný proces ustálený. Pro detekci ustáleného 
procesu lze zvolit několik kritérií: 
 

Chování procesu při konstantní akční 
veličině 

Doporučené 
nastavení 

Ustálený proces PIR_H dosažen, pokud 

Regulovaná veličina se ustálí poměrně 
rychle (standartní proces) 

grad=0 
je regulovaná veličina konstantní po dobu 1 min. 

Regulovaná veličina se ustálí po delší 
době (pomalý proces) 

grad<0/>0 

regulovaná veličina plynule klesá (inverzní 
regulace) nebo stoupá (přímá regulace) po dobu 1 
min. 

Proces je ovlivňován vnějšími vlivy grad<>0 
trend změny reg. veličiny je po dobu 1 minuty 
konstantní. Smysl změny není uvažován. 

 
 Funkce náběhu 

Změny žádané hodnoty probíhají plynule a nikoli skokem. Viz rovněž regulace se zadaným gradientem. 
 

 Regulační parametry 
Regulačními parametry se regulátor optimalizuje k regulovanému procesu ( viz optimalizační pomůcka, 
samooptimalizace). Regulační parametry: Xp1, Tn, Tv, AV0 a dále podle druhu regulačního algoritmu Tp1 
(2-stavový a 3-stavový regulátor), Xp2 a Tp2 (3-stavový regulátor), Xsh, Tpuls a Tm (3-stavový krokový 
regulátor). 
 

 Chování regulované soustavy 
Všeobecným požadavkem na chování regulované soustavy je rychlý náběh na žádanou hodnotu bez překmitu. Podle 
charakteru regulovaného procesu se rozeznává 
• snadno regulovatelný proces (k < 10%) – lze regulovat PD regulátorem, 
• středně regulovatelný proces (k = 10...22%) – lze regulovat PID regulátorem, 
• obtížně regulovatelný proces (k > 22%) – lze regulovat PI regulátorem. 
 

 Vypnutí regulátoru 
Při vypnutí regulátoru přivedením log. 1 na vstup off spínací výstupy vypnou a spojitý výstup přejde do stavu 0%. 
 

 Samooptimalizace regulačních parametrů 
Regulátor se k regulovanému procesu přizpůsobuje optimálním nastavením regulačních parametrů. 
Čas, potřebný pro nalezení optimálních parametrů lze podstatně snížit pomocí samooptimalizace. 
Při samooptimalizaci se regulátor pokouší na základě odezvy regulovaného procesu na skokovou změnu akční 
veličiny nastavit nejlepší regulační parametry s cílem rychlého vyrovnání na žádané hodnotě bez překmitu. 
 
Soft manual 
Běžný režim ručního ovládání. Při přepnutí z automatu do ručního ovládání je okamžitá hodnota akční veličiny 
zachována a lze ji měnit tlačítky z ovládací stránky. Přepínání automat → ruční ovládání a naopak je beznárazové. 
 
Přepínání žádané hodnoty  
Rozeznáváme několik žádaných hodnot, mezi nimiž lze přepínat: Interní žádaná hodnota SPi (zadávaná tlačítky 
z ovládací stránky), druhá žádaná hodnota SP2 (zadávaná parametrem) a externí žádaná hodnota SPe (zadávaná 
analogovým vstupem). U programové regulace se využívá externí žádaná hodnota, ovládaná analogovým signálem 
z programátoru A_PROG, přivedeným na vstup SPe. 
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Zpětná vazba od polohy ventilu 
Tento regulační princip se používá zejména u procesů, u nichž by změny odběru způsobovaly velké výkyvy akční 
veličiny. V závislosti na odběru (poloze akčního členu) je prováděna korekce žádané hodnoty (event. regulované 
veličiny). Korekce žádané hodnoty upraveným a filtrovaným signálem polohy akčního členu je prováděna 
samostatným funkčním blokem a výsledná žádaná hodnota přivedena na vstup SPe (regulátor přepnut na externí 
žádanou hodnotu). 
 
Vypínání integrační složky (PI/P) 
Při optimalizaci pomalých procesů, např. u velkých pecí, může integrační složka regulátoru působit potíže: 
Při optimálním náběhu dochází k pomalému vyrovnání, při optimální reakci na poruchy dochází k podstatným 
překmitům. Tomu lze zabránit odpínáním integrační složky regulátoru při náběhu nebo při velkých regulačních 
odchylkách (např. pomocí mezního kontaktu na regulační odchylce). Při snížení regulační odchylky se I složka opět 
zapne. Mez regulační odchylky nutno zvolit tak, aby nereagovala na běžné změny. 
 
Sledování  
Při přepínání mezi externí nebo programovou žádanou hodnotou a interní žádanou hodnotou může docházet 
k skokovým změnám. S použitím funkce sledování je přepínání beznárazové. 
• Sledování regulované veličiny: Při přepnutí je jako interní žádaná hodnota použita okamžitá hodnota regulované 

veličiny. 
• Sledování žádané hodnoty: Při přepnutí je jako interní žádaná hodnota použita okamžitá hodnota externí nebo 

programové žádané hodnoty. 
 
Chování při poruše Fail (konfiguruje ce púomocí PV_fail, Cfail) 
 

Zvolená reakce Chování 3-stavového krokového regulátoru Chování u ostatních regulátorů 
Neutral Ventil zůstane v okamžité poloze Spínací výstupy v klidu, spojitý na 0% 
AVlo Ventil zavřen Spodní mez AVlo 
AVhi Ventil otevřen horní mez AVhi 
AV2 Nelze zvolit AV2 (při ručním ovládání nelze změnit) 
AV2/AVman Nelze zvolit AV2 (při ručním ovládání lze měnit) 

 
Poměrová regulace 
Používá se pro regulaci mísení směsí nebo poměrů, např. poměru palivo – vzduch pro optimální nebo 
stechiometrické spalování.  
 
Derivace regulované veličiny / regulační odchylky (PV/DV) 
Regulovaný proces je ovlivňován změnami regulované veličiny a žádané hodnoty rozdílně. 
• Při změnách regulované veličiny (poruchách) se dosáhne lepšího chování regulace, pokud derivační složka 

regulátoru pracuje s regulovanou veličinou. 
• Při změnách regulované veličiny i žádané hodnoty se lepšího chování regulace dosáhne, pokud derivační složka 

regulátoru pracuje s regulační odchylkou. 
 
Regulační funkce 
Regulační funkce pro P nebo PD regulátor s nastavitelným pracovním bodem AV0. U regulátorů s I složkou 
je pracovní bod automaticky posunut. 
U výstupů (Â ) je označeno h (topení), c (chlazení), "otevírání" a "zavírání". 
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III-15.9 Regulační funkce 
 

V této kapitole jsou popsány regulační funkce, které lze u regulačního bloku volit pomocí konfiguračního parametru 
CFunc a to včetně funkci příslušných parametrů. 
Všechny parametry regulačního bloku lze nastavit pomocí inženýrského programu, bohužel nelze v něm rozeznat, 
které parametry se týkají které regulační funkce. 
V popisu jsou u každé regulační funkce v tabulce uvedeny jen ty parametry, které mají pro danou regulační funkci 
význam. Parametry, které určují regulační chování příslušné funkce, jsou v tabulce zvýrazněny. 
 
Reléový regulátor s jedním výstupem 
 

Je vhodný pro procesy s krátkou dobou průtahu Tu a malou rychlostí změny Vmax. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výhodou je malá četnost spínání. K sepnutí výstupu dochází vždy na pevné hodnotě pod žádanou hodnotou 
a k rozepnutí na pevné hodnotě nad žádanou hodnotou. Regulovaná veličina osciluje okolo žádané hodnoty o X0: 
 
 
 
 
Funkce odpovídá limitnímu kontaktu, kde žádaná hodnota představuje nastavenou mez. Spínací body jsou k žádané 
hodnotě symetrické, spínací diference Xsd1 je nastavitelná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konfigurace Parametry platné pro reléový regulátor s jedním výstupem 

CFunc = 
Signal 1 

Reléový 
regulátor s 

jedním 
výstupem 

SPlo   
1)
 Dolní mez rozsahu žádané hodnoty (SPeff) -29 999...999 999 

SPhi0  
1)
 Horní mez rozsahu žádané hodnoty (SPeff) -29 999...999 999 

SP2    
1)
 Druhá žádaná hodnota -29 999...999 999 

GrwP   
2) Kladný gradient žádané hodnoty off/0,001...999 999 

GrwM   
2)
 Kladný gradient žádané hodnoty off/0,001...999 999 

Grw2   
2)
 Gradient žádané hodnoty W2 off/0,001...999 999 

N0 Posuv nuly (jen u poměrové regulace) -29 999...999 999 
A Faktor a (jen u regulace se 3 vstupy) -9,99...99,99 
Xsd1   

1)
 Spínací diference (reléová regulace) 0,1...999 999 

Title Název ovládací stránky displeje 16 znaků 
UnitPV Fyzikální jednotka regulované veličiny (displej) 6 znaků 

1) Zadává se ve fyzikálních jednotkách regulované veličiny (°C, bar, %, apod.). 
2) Zadává se v jednotkách za min. (např. °C/min) → viz regulace se zadaným gradientem. 

 

XSdTuvXSd
Tg

Tu
XX +⋅=+⋅= maxmax0
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Reléový regulátor s dvěma výstupy 
 

Je vhodný pro procesy s krátkou dobou průtahu Tu a malou rychlostí změny Vmax. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výhodou je malá četnost spínání. K sepnutí výstupu dochází vždy na pevné hodnotě pod žádanou hodnotou 
a k rozepnutí na pevné hodnotě nad žádanou hodnotou. Regulovaná veličina osciluje okolo žádané hodnoty o X0: 
 
 
 
 
Funkce odpovídá limitnímu kontaktu, kde žádaná hodnota představuje nastavenou mez. Spínací body jsou k žádané 
hodnotě symetrické, spínací diference Xsd1 je nastavitelná. Reléový regulátor s dvěma výstupy má přídavný kontakt, 
jehož odstup spínání od žádané hodnoty lze nastavit parametrem LW (včetně znaménka). 
 
 
V uvedeném příkladu má LW 
záporné znaménko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konfigurace Parametry platné pro reléový regulátor s dvěma výstupy 

CFunc = 
Signal 2 

Reléový 
regulátor s 

dvěma výstupy 

SPlo   
1)
 Dolní mez rozsahu žádané hodnoty (SPeff) -29 999...999 999 

SPhi0  
1)
 Horní mez rozsahu žádané hodnoty (SPeff) -29 999...999 999 

SP2    
1)
 Druhá žádaná hodnota -29 999...999 999 

GrwP   
2) Kladný gradient žádané hodnoty off/0,001...999 999 

GrwM   
2)
 Kladný gradient žádané hodnoty off/0,001...999 999 

Grw2   
2)
 Gradient žádané hodnoty W2 off/0,001...999 999 

N0 Posuv nuly (jen u poměrové regulace) -29 999...999 999 
A Faktor a (jen u regulace se 3 vstupy) -9,99...99,99 
Xsd1   

1)
 Spínací diference (reléová regulace) 0,1...999 999 

LW     
1)
 Odstup spínání přídavného kontaktu -29 999...999 999 

-32 000 = vyp. 
Xsd2   

1)
 Spínací diference přídavného kontaktu 0,1...999 999 

Title Název ovládací stránky displeje 16 znaků 
UnitPV Fyzikální jednotka regulované veličiny (displej) 6 znaků 

1) Zadává se ve fyzikálních jednotkách regulované veličiny (°C, bar, %, apod.). 
2) Zadává se v jednotkách za min. (např. °C/min) → viz regulace se zadaným gradientem. 
 

XSdTuvXSd
Tg

Tu
XX +⋅=+⋅= maxmax0



 311 KS 108 easy  Příručka uživatele 

 

Dvoustavový regulátor 
 

Tento spínací PID regulátor zná dva stavy výstupu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Topení sepnuto → výstup Y1 = 1 
2. Topení vypnuto → výstup Y1 = 0 
např. pro regulaci teploty elektrickým topením (inverzní) nebo chlazením (přímý). 
 

Dobu cyklu Tp1 nutno nastavit takto: 
 

Při větším Tp1 mohou nastat oscilace. Tp1 odpovídá minimální době cyklu při 50% výkonu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulační algoritmus PD (Tn = 0 tj. integrační složka vypnuta Tn = ∞): 
Při 50% výkonu (rel. spínacím cyklu) leží pracovní bod uprostřed proporcionálního pásma Xp1. Pro udržování 
regulované veličiny na žádané hodnotě je potřebné určité množství energie. To způsobuje trvalou regulační 
odchylku, která se při větším Xp1 rovněž zvětšuje. 
 

Regulační algoritmus DPID: 
Pomocí integrační složky dochází k vyrovnání bez regulační odchylky. Statická charakteristika dvoustavového 
regulátoru je stejná jako u regulátoru spojitého. Místo lineárně proměnného proudového výstupu je však na výstupu 
binární signál (kontakt relé, logický výstup 0/20 mA nebo 0/24V) s proměnným spínacím cyklem (šířkově 
modulovaným). 
Pracovní bod AV0 a dobu cyklu pro 50% výkonu lze nastavit. Nejkratší spínací resp. vypínací impuls je 100 ms. 

TuTp ⋅≤ 25,01
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Konfigurace Parametry platné pro dvoustavový regulátor 

CFunc =  
2-point 

Dvoustavový 
regulátor 

Popt 
Číslo sady parametrů pro optimalizaci (pouze u 
CONTROLP) 1...6 

SPlo   
1)
 Dolní mez rozsahu žádané hodnoty (SPeff) -29 999...999 999 

SPhi0  
1)
 Horní mez rozsahu žádané hodnoty (SPeff) -29 999...999 999 

SP2    
1)
 Druhá žádaná hodnota -29 999...999 999 

GrwP   
2) Kladný gradient žádané hodnoty off/0,001...999 999 

GrwM   
2)
 Kladný gradient žádané hodnoty off/0,001...999 999 

Grw2   
2)
 Gradient žádané hodnoty W2 off/0,001...999 999 

N0 Posuv nuly (jen u poměrové regulace) -29 999...999 999 
A Faktor a (jen u regulace se 3 vstupy) -9,99...99,99 
AV2 Bezpečná akční veličina  0...100 (%) 
AVlo Spodní limit akční veličiny 0...100 (%) 
AVhi Horní limit akční veličiny 0...100 (%) 
AV0 Pracovní bod akční veličiny (počáteční bod) 0...100 (%) 
AVOptm Akční veličina pro ustálený stav (optimalizace) 0...100 (%) 
dAVOpt Velikost skoku při optimalizaci 5...100 (%) 
Xp1(1..6)3)

 Proporcionální pásmo 1 0,1...999,9 (%) 
Tn1(1..6) Integrační časová konstanta 0,0...999 999 (s) 
Tv1(1..6) Derivační časová konstanta 0,0...999 999 (s) 
Tp1(1..6) Spínací perioda topení (třístavová regulace) 0,4...999,9 (s) 
Title Název ovládací stránky displeje 16 znaků 
UnitPV Fyzikální jednotka regulované veličiny (displej) 6 znaků 

1) Zadává se ve fyzikálních jednotkách regulované veličiny (°C, bar, %, apod.). 
2) Zadává se v jednotkách za min. (např. °C/min) → viz regulace se zadaným gradientem. 
3) Údaje v % se vztahují na měřící rozsah PVhi – PVlo. Není zde žádná vazba na hodnoty SPlo a SPhi. 
 Indexy (1…6) označují šest sad parametrů u CONTROLP. 
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Třístavový regulátor 
Tento spínací PID regulátor má tři stavy výstupů: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Topení sepnuto  → výstupy AV1 = 1; AV2 = 0 
2. Topení i chlazení vypnuto  → výstupy AV1 = 0; AV2 = 0 
3. Chlazení sepnuto  → výstupy AV1 = 0; AV2 = 1 
např. pro regulaci teploty elektrickým topením a chlazením. 
 

Doby cyklu Tp1 a Tp2 je nutno nastavit takto: 
 
 
Při větších Tp1 a Tp2 mohou nastat oscilace. Tp1 a Tp2 odpovídají minimálním dobám cyklu při 50% výkonu 
topení resp. chlazení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulační algoritmus PD/PD (Tn = 0 tj. integrační složka vypnuta Tn = ∞): 
Rozsah akční veličiny je od 100% topení po 100% chlazení. Pásma proporcionality musí být přizpůsobena rozdílným 
výkonům topení a chlazení. Pro udržování regulované veličiny na žádané hodnotě je potřebné určité množství energie. 
To způsobuje trvalou regulační odchylku, která se při větších Xp1, Xp2 rovněž zvětšuje. 
 

Regulační algoritmus DPID/DPID: 
Pomocí integrační složky dochází k vyrovnání bez regulační odchylky. Pásma proporcionality musí být přizpůsobena 
rozdílným výkonům topení a chlazení. Znázorněná statická charakteristika třístavového regulátoru odpovídá 
inverznímu režimu. Přímý režim je totožný, pouze výstupy pro topení a chlazení jsou zaměněny. Výrazy "topení" 
a "chlazení" reprezentují všechny technologicky podobné procesy (např. při regulaci pH dávkování kyseliny / zásady 
apod.). Neutrální pásma Xsh1 a Xsh2 se nastavují samostatně a nemusí tedy být symetrické k žádané hodnotě. 
Druh výstupních signálů lze zvolit: 
CFunc = 3-point topení spínací, chlazení spínací 
CFunc = Cont/swi topení spojitý, chlazení spínací 
CFunc = Swi/Cont topení spínací, chlazení spojitý 
Kombinace topení spojitý a chlazení spojitý je zajištěna spojitým regulátorem s rozděleným rozsahem. 

)(25,01 topeníTuTp ⋅≤ )(25,02 chlazeníTuTp ⋅≤
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Konfigurace Parametry platné pro třístavový regulátor 

CFunc = 
3-point 
Třístavový 
regulátor 

Popt 
Číslo sady parametrů pro optimalizaci (pouze u 
CONTROLP) 1...6 

SPlo   
1)
 Dolní mez rozsahu žádané hodnoty (SPeff) -29 999...999 999 

SPhi0  
1)
 Horní mez rozsahu žádané hodnoty (SPeff) -29 999...999 999 

SP2    
1)
 Druhá žádaná hodnota -29 999...999 999 

GrwP   
2) Kladný gradient žádané hodnoty off/0,001...999 999 

GrwM   
2)
 Kladný gradient žádané hodnoty off/0,001...999 999 

Grw2   
2)
 Gradient žádané hodnoty W2 off/0,001...999 999 

N0 Posuv nuly (jen u poměrové regulace) -29 999...999 999 
A Faktor a (jen u regulace se 3 vstupy) -9,99...99,99 
Xsh1    

3)
 Neutrální pásmo (DV > 0) 0,0...1000,0 (%) 

Xsh2    
3)
 Neutrální pásmo (DV < 0) 0,0...1000,0 (%) 

AV2 Bezpečná akční veličina  0...100 (%) 
AVlo Spodní limit akční veličiny 0...100 (%) 
AVhi Horní limit akční veličiny 0...100 (%) 
AV0 Pracovní bod akční veličiny (počáteční bod) 0...100 (%) 
AVOptm Akční veličina pro ustálený stav (optimalizace) 0...100 (%) 
dAVOpt Velikost skoku při optimalizaci 5...100 (%) 
Xp1(1..6)3)

 Proporcionální pásmo 1 (topení) 0,1...999,9 (%) 
Xp2(1..6)3)

 Proporcionální pásmo 2 (chlazení) 0,1...999,9 (%) 
Tn1(1..6) Integrační časová konstanta 0,0...999 999 (s) 
Tv1(1..6) Derivační časová konstanta 0,0...999 999 (s) 
Tp1 1..6 Spínací perioda topení (třístavová regulace) 0,4...999,9 (s) 
Title Název ovládací stránky displeje 16 znaků 
UnitPV Fyzikální jednotka regulované veličiny (displej) 6 znaků 

1) Zadává se ve fyzikálních jednotkách regulované veličiny (°C, bar, %, apod.). 
2) Zadává se v jednotkách za min. (např. °C/min) → viz regulace se zadaným gradientem. 
3) Údaje v % se vztahují na měřící rozsah PVhi – PVlo. Není zde žádná vazba na hodnoty SPlo a SPhi. 
 Indexy (1…6) označují šest sad parametrů u CONTROLP. 
4) Počáteční nastavení AVlo je 0, v tomto případě výstup AV2 nemůže vůbec sepnout! 
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Regulátor "trojúhelník" – "hvězda" – vypnuto 
V principu se jedná o dvoustavový PID regulátor s pomocným kontaktem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výstup AV1 spíná topný výkon, např. pro regulaci teploty elektrickým topením (inverzní) nebo chlazením (přímý). 
Výstup AV2 je použit pro přepnutí připojeného výkonového obvodu mezi "trojúhelníkem" a "hvězdou“. 
Dobu cyklu Tp1 nutno nastavit takto: 
 
Při větším Tp1 mohou nastat oscilace. Tp1 odpovídá minimální době cyklu při 50% výkonu (s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulační algoritmus PD (Tn = 0 tj. integrační složka vypnuta Tn = ∞): 
Při 50% výkonu (rel. spínacím cyklu) leží pracovní bod uprostřed proporcionálního pásma Xp1. Pro udržování 
regulované veličiny na žádané hodnotě je potřebné určité množství energie. To způsobuje trvalou regulační 
odchylku, která se při větším Xp1 rovněž zvětšuje. 
 

Regulační algoritmus DPID: 
Pomocí integrační složky dochází k vyrovnání bez regulační odchylky. Statická charakteristika dvoustavového 
regulátoru je stejná jako u regulátoru spojitého. Místo lineárně proměnného proudového výstupu je však na výstupu 
binární signál (kontakt relé, logický výstup 0/20 mA nebo 0/24V) s proměnným spínacím cyklem (šířkově 
modulovaným). 
Pracovní bod AV0 a dobu cyklu pro 50% výkonu lze nastavit. Nejkratší spínací resp. vypínací impuls je 100 ms. 

TuTp ⋅≤ 25,01
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Konfigurace Parametry platné pro regulátor trojúhelník – hvězda - vypnuto 

CFunc =  
Delta-

Star-OFF 
Regulátor 

trojúhelník - 
hvězda - 
vypnuto 

Popt 
Číslo sady parametrů pro optimalizaci (pouze u 
CONTROLP) 1...6 

SPlo   
1)
 Dolní mez rozsahu žádané hodnoty (SPeff) -29 999...999 999 

SPhi0  
1)
 Horní mez rozsahu žádané hodnoty (SPeff) -29 999...999 999 

SP2    
1)
 Druhá žádaná hodnota -29 999...999 999 

GrwP   
2) Kladný gradient žádané hodnoty off/0,001...999 999 

GrwM   
2)
 Kladný gradient žádané hodnoty off/0,001...999 999 

Grw2   
2)
 Gradient žádané hodnoty W2 off/0,001...999 999 

N0 Posuv nuly (jen u poměrové regulace) -29 999...999 999 
A Faktor a (jen u regulace se 3 vstupy) -9,99...99,99 

LW     
1)
 Odstup spínání přídavného kontaktu -29 999...999 999 

-32 000 = vyp. 
Xsd2   

1)
 Spínací diference přídavného kontaktu 0,1...999 999 

AV2 Bezpečná akční veličina  0...100 (%) 
AVlo Spodní limit akční veličiny 0...100 (%) 
AVhi Horní limit akční veličiny 0...100 (%) 
AV0 Pracovní bod akční veličiny (počáteční bod) 0...100 (%) 
AVOptm Akční veličina pro ustálený stav (optimalizace) 0...100 (%) 
dAVOpt Velikost skoku při optimalizaci 5...100 (%) 
Xp1(1..6)3)

 Proporcionální pásmo 0,1...999,9 (%) 
Tn1(1..6) Integrační časová konstanta 0,0...999 999 (s) 
Tv1(1..6) Derivační časová konstanta 0,0...999 999 (s) 

 Tp1 1..6 Spínací perioda topení (třístavová regulace) 0,4...999,9 (s) 
Title Název ovládací stránky displeje 16 znaků 
UnitPV Fyzikální jednotka regulované veličiny (displej) 6 znaků 

1) Zadává se ve fyzikálních jednotkách regulované veličiny (°C, bar, %, apod.). 
2) Zadává se v jednotkách za min. (např. °C/min) → viz regulace se zadaným gradientem. 
3) Údaje v % se vztahují na měřící rozsah PVhi – PVlo. Není zde žádná vazba na hodnoty SPlo a SPhi. 
 Indexy (1…6) označují šest sad parametrů u CONTROLP. 
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Třístavový krokový regulátor 
Spínací PID regulátor pro ovládání servopohonu se třemi stavy výstupů: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Servopohon otevírá  → výstupy AV1 = 1; AV2 = 0 
2. Servopohon v klidu  → výstupy AV1 = 0; AV2 =0 
3. Servopohon zavírá  → výstupy AV1 = 0; AV2 = 1 
Aby platilo zadané pásmo proporcionality Xp1 pro daný servopohon, je nutno zadat jeho dobu přeběhu Tm. 
Nejkratší doba impulsu otvírání nebo zavírání je 100 ms. 
 
 

 Upozornění! 
 U funkčních bloků CONTROL a CONTROLP nemá signál polohy akčního členu žádný vliv 
 na PID regulační algoritmus, u bloku PIDMA ale vliv má! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nastavení neutrálního pásma 
Neutrální pásmo Xsh se z důvodu omezení častého pohybu pohonu zadává co největší, což ale vede k nízké 
citlivosti regulace. Proto je nutno zvolit rozumný kompromis. 
 
Třístavový krokový regulátor je používán bez nebo se zpětnou informací o poloze ventilu. 
Signál polohy ventilu Yp slouží pouze k informaci na displeji, do regulace nezasahuje: 
Stepping 3-stavový krokový regulátor 
Step+PF 3-stavový krokový regulátor se signálem polohy ventilu, signál polohy ventilu není k vlastní regulaci 
u bloků CONTROL a CONROLP využit, blok PIDMA však tento signál využívá. 
Na obrázku nahoře je statická charakteristika třístavového krokového regulátoru. 
Znázorněná hystereze prakticky nemá žádný význam, lze ji však stanovit z nastavitelné minimální délky pulsu Tpuls  
(Ts je doba cyklu, tedy doba cyklu úlohy, v níž je funkční blok regulátoru zařazen). 
 
 
 
 
 

 Upozornění! 
 Při vypnutém parametru Tpuls závisí nejkratší přestavný impuls servopohonu na parametrech  
 Tm, Xsh a Xp. Změnami Xsh lze dosáhnout nastavení požadované hodnoty nejkratšího impulsu: 
 

 
 
 
 
 

Tm

XpTpuls
Xsh ⋅⋅= 1,0

2

iii   

iii   

75,05,12 −⋅⋅=
Tm

Tpuls
XpXsh
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Konfigurace Parametry platné pro třístavový krokový regulátor 

CFunc = 
step 

step+PV 
(Třístavový 

krokový 
regulátor 

 

Popt Číslo sady parametrů pro optimalizaci (jen u CONTROLP 1...6 
SPlo   

1)
 Dolní mez rozsahu žádané hodnoty (SPeff) -29 999...999 999 

SPhi0  
1)
 Horní mez rozsahu žádané hodnoty (SPeff) -29 999...999 999 

SP2    
1)
 Druhá žádaná hodnota -29 999...999 999 

GrwP   
2) Kladný gradient žádané hodnoty off/0,001...999 999 

GrwM   
2)
 Kladný gradient žádané hodnoty off/0,001...999 999 

Grw2   
2)
 Gradient žádané hodnoty W2 off/0,001...999 999 

N0 Posuv nuly (jen u poměrové regulace) -29 999...999 999 
A Faktor a (jen u regulace se 3 vstupy) -9,99...99,99 
Xsh    

3)
 Neutrální pásmo 0,2...20 (%) 

Tpuls Minimální délka kroku 0,1...2,0 (s) 
Tm Doba přeběhu pohonu 5...200 000 (s) 

AV2 
Bezpečná akční veličina (jen u regulátoru se signálem 
polohy ventilu) 0...100 (%) 

AVOptm Akční veličina pro ustálený stav (optimalizace) 0...100 (%) 
dAVopt Velikost skoku při optimalizaci 5...100 (%) 
Xp1(1..6)3)

 Proporcionální pásmo 1 0,1...999,9 (%) 
Tn1(1..6) Integrační časová konstanta 0,0...999 999 (s) 
Tv1(1..6) Derivační časová konstanta 0,0...999 999 (s) 
Title Název ovládací stránky displeje 16 znaků 
Unit PV Fyzikální jednotka regulované veličiny (displej) 6 znaků 

1) Zadává se ve fyzikálních jednotkách regulované veličiny (°C, bar, %, apod.) 
2) Zadává se v jednotkách za min. (např. °C/min) → viz regulace se zadaným gradientem. 
3) Údaje v % se vztahují na měřící rozsah PVhi – PVlo. Není zde žádná vazba na hodnoty SPlo a SPhi. 
 Indexy (1…6) označují šest sad parametrů u CONTROLP. 



 319 KS 108 easy  Příručka uživatele 

 
Spojitý regulátor 
 

Jako výstup akční veličiny výstup je použit analogový výstup AVout1. 
Spojitý regulátor s rozděleným rozsahem je funkčně identický s třístavovým regulátorem. Neutrální zóny Xsh1 a 
Xsh2 lze nastavit samostatně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uvnitř pásem Xsh1 a Xsh2 je regulační odchylka, z níž se stanovuje reakce regulátoru, nastavena na nulu. Čistě 
proporcionální regulátor tedy v tomto pásmu akční veličinu nemění. PID regulátor má ale dynamickou 
charakteristiku, takže ani při nulové regulační odchylce nemusí být jeho výstup neměnný. Derivační a integrační 
složky mohou z důvodu předchozí poruchy nebo změny žádané hodnoty a podle nastavených časových konstant ještě 
působit. To může vést i k opětnému opuštění pásma Xsh1/Xsh2, kdy je opět aktivována i proporcionální složka 
regulátoru a poté následuje konečné dosažení neutrálního pásma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konfigurací CFunc lze zvolit následující regulátory: 
1. Continuous → Spojitý regulátor. 
2. SplitRange → Spojitý regulátor s rozděleným rozsahem. 
   Spojitý výstup je rozdělen na a vyveden na výstupech AVout1 a AVout2. 
3. Continuous+PF → Spojitý regulátor se signálem polohy ventilu. 
   Signál polohy ventilu PF slouží u funkčních bloků CONTROL a CONTROLP pouze k 

informaci na displeji, do regulace nezasahuje, u bloku PIDMA zasahuje do regulačního 
algoritmu.. 

 
Konfigurace Parametry platné pro spojitý regulátor 

CFunc =  
Continuous 

SplitRange 

 Spojitý 
regulátor 

Popt 
Číslo sady parametrů pro optimalizaci (jen u 
CONTROLP 1...6 

SPlo   
1)
 Dolní mez rozsahu žádané hodnoty (SPeff) -29 999...999 999 

SPhi0  
1)
 Horní mez rozsahu žádané hodnoty (SPeff) -29 999...999 999 

SP2    
1)
 Druhá žádaná hodnota -29 999...999 999 

GrwP   
2) Kladný gradient žádané hodnoty off/0,001...999 999 

GrwM   
2)
 Kladný gradient žádané hodnoty off/0,001...999 999 

Grw2   
2)
 Gradient žádané hodnoty W2 off/0,001...999 999 

N0 Posuv nuly (jen u poměrové regulace) -29 999...999 999 
A Faktor a (jen u regulace se 3 vstupy) -9,99...99,99 
Xsh1   

3)
 Neutrální pásmo (xw > 0) 0,0...1000,0 (%) 

Xsh2    
3)
 Neutrální pásmo (xw < 0) 0,0...1000,0 (%) 

AV2 Bezpečná akční veličina  0...100 (%) 
AVlo   

4)
 Spodní limit akční veličiny -100...100 (%) 

AVhi Horní limit akční veličiny -100...100 (%) 
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 AV0 Pracovní bod akční veličiny (počáteční bod) -100...100 (%) 

AVOptm 
Akční veličina pro ustálený stav 
(optimalizace) -100...100 (%) 

dAVopt Velikost skoku při optimalizaci 5...100 (%) 
Xp1(1..6)3)

 Proporcionální pásmo 1 0,1...999,9 (%) 

Xp2(1..6)3)
 
Proporcionální pásmo 2 (jen u regulátoru s 
rozděleným rozsahem) 

0,1...999,9 (%) 

Tn1(1..6) Integrační časová konstanta 0,0...999 999 (s) 
Tv1(1..6) Derivační časová konstanta 0,0...999 999 (s) 
Title Název ovládací stránky displeje 16 znaků 

Unit.PV 
Fyzikální jednotka regulované veličiny 
(displej) 6 znaků 

1) Zadává se ve fyzikálních jednotkách regulované veličiny (°C, bar, %, apod.) 
2) Zadává se v jednotkách za min. (např. °C/min) → viz regulace se zadaným gradientem. 
3) Údaje v % se vztahují na měřící rozsah PVhi – PVlo. Není zde žádná vazba na hodnoty SPlo a SPhi. 
 Indexy (1…6) označují šest sad parametrů u CONTROLP. 
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III-16. Procesní výstup 
 

III-16.1 OUT (procesní výstup – č. 116) 
 
 
 
 
 
 
 

Funkční blok OUT slouží k zpracování výstupního signálu. Spínací signál je zkonvertován na analogový signál 
s rozsahem 0...100%, spojitý signál je zkonvertován na spínací signál. 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

X_1 Float Zdroj spojitého analogového signálu. 
d_1 Bool Zdroj binárního signálu, pro 0 je výstup > 0, pro 1 je výstup > 100. 

 

Název Typ Popis 

Y_1 Float Výstupní analogový signál v %. 
z_1 Bool Výstup digitalizovaného analogového signálu; 0 = 49,5%; 1 = 50,5%. 

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Src 
Zdroj 

signálu Enum Zdroj signálu. r/w  0  

  Digital Vstupní signále je přiveden na binární vstup d_1. r/w  0  

  Analog Vstupní signále je přiveden na analogový vstup 
X_1. r/w  1  

Mode 
Smysl 

výstupu Enum Smysl výstupu. r/w  0  

  Direct Přímý, normálně rozpojený. Při vzrůstajícím 
vstupním signálu stoupá i výstupní signál. r/w  0  

  Inverse Inverzní, normálně sepnutý. Při vzrůstajícím 
vstupním signálu výstupní signál klesá. r/w  1  

Type 
Chování 
výstupu Enum Funkce spojitého výstupu. r/w  0  

  Continuous 
0...100% 

Spojitý 0...100%. Výstup se spojitě mění mezi 0 a 
100%. r/w  0  

  Logic 
0 / 100% 

Logický 0 a 100%. Výstup se přepíná mezi 0% a 
100%. r/w  1  

X0 
Počátek 
rozsahu Float Hodnota analogového vstupu pro 0%. r/w  0.0  

X100 
Konec 

rozsahu Float Hodnota analogového vstupu pro 100%. r/w  100.0  
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III-17. I/O moduly vario 
 

Systém decentralizovaných vstupů a výstupů se skládá z komunikačního modulu a jednoho nebo několika modulů 
vstupů a/nebo výstupů. Sezazením vario modulů na liště dojde k jejich vzájemnímu elektrickému propojení. 
Podobným způsobem se V/V vario systém sestaví i z funkčních bloků. 

 
Přehled I/O vario modulů a jejich příslušných funkčních bloků: 
Funkční blok Hardware 
AI_2_SF VARIO AI 2/SF 
AI_8_SF VARIO AI 2/SF 
AO_1_SF VARIO AO 1/SF 
AO_2_U_BP VARIO AO 2/4/BP 
KS108_DI_2 VARIO DI 2/24 
KS108_DI_4 VARIO DI 4/24 
KS108_DI_8 VARIO DI 8/24 
KS108_DI_16 VARIO DI 16/24 
KS108_DO_2 VARIO DO 2/24 
KS108_DO_4 VARIO DO 4/24 
KS108_DO_8 VARIO DO 8/24 
KS108_DO_16 VARIO DO 16/24 
KS108_DO_1_230 VARIO DO 1/230 
KS108_DO_4_230 VARIO DO 4/230 
RTD_2 VARIO RTD 2 
RTD_6 VARIO RTD 6-DO6 
RTD_6_HC (při využití hlídání topného proudu) VARIO RTD 6-DO6 
UTH_2 VARIO UTH 2 
UTH_4 VARIO UTH 4-DO8 
UTH_4_HC (při využití hlídání topného proudu) VARIO UTH 4-DO8 
UTH_8 VARIO UTH 8-DO8 
UTH_8_HC (při využití hlídání topného proudu) VARIO UTH 8-DO8 
VARIO_BK_ETH VARIO BK ETH 

 
Všechny funkční bloky vstupů a výstupů vario mají výstup 
Slot, který musí být propojen s příslušným vstupem Slot 
komunikačního funkčního bloku. 
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III-17.4 VARIO_BK_ETH (Vario komunikační modul Ethernet – č. 150) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok je použit pro komunikaci s Vario komunikačním blokem Ethernet. 
K bloku je možno připojit až 20 V/V modulů. 
Vstupy Slot_1 až Slot_20 se propojí s výstupy Slot funkčních bloků použitých V/V modulů. 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v samostatném návodu komunikačního modulu Ethernet. 
 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 
Slot1 

... 
Slot20 

Float 1. až 20. modul systému. 

Reset Bool Reset komunikace a poruchy. 
NoWrite Bool Data nejsou přenášena. 

 

Název Typ Popis 

IO_Error Float Druh poruchy komunikace. 
error Bool Porucha komunikace. 

 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Timeout 
Časový 

limit Int Časový linit pro detekci poruchy systému vario 
[ms]. r/w 10... 

30000 1000  

IP_Adr 
IP 

adresa Text IP adresa r/w  0.0.0.0  

 
Kódování výstupu IO_error 

 

Označení Chyba Popis 

NO_ERROR 0 Žádná chyba 
NO_SOCKET 1 Chyba inicializace 
NO_RESPONSE 2 Při inicializaci nebyla přijata žádná odpověď ze systému vario 
FRAME_SIZE 3 Chybná délka přijaté zprávy 
NOT_ACKNOWLEDGED 4 Přijatá data jsou chybná, není správné ID 
DATA_SIZE 5 Chybná délka přijatých dat 
DATA_ERROR 6 Při komunikaci došlo k ztrátě dat 
CONFIG_ERROR 7 Konfigurovaný systém nesouhlasí s připojeným systémem (co do 

pořadí nebo počtu). 
NO_CONFIG 8 V projektu KS1x8 nejsou konfigurovány žádné moduly 
BK_ERR 9 Přijadata nelze strávně interpretovat. 
CONFIG_ERROR 700 Počet připojených modulů neodpovídá. 
CONFIG_ERROR 7xy Modul xy se liší od konfigurace v projektu. 

iii   
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III-17.5 AI_2_SF (Modul s dvěma analogovými vstupy - č. 165) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok slouží ke konfiguraci a parametrizaci modulu s dvěma analogovými vstupy. 
Na jeho výstupech jsou zpracované měřené hodnoty vstupů a signály o stavu vstupů. 
Výstup Slot musí být zapojen na vstup komunikačního funkčního bloku. 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v samostatném návodu VARIO AI 2/SF. 
 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Slot Float Vlastní číslo bloku. 
Y_1 Float Zpracovaná měřená hodnota 1. 
Y_2 Float Zpracovaná měřená hodnota 2. 
fail_1 Bool Porucha čidla vstupu 1 (zkrat, přepólování,...) 
fail_2 Bool Porucha čidla vstupu 2 (zkrat, přepólování,...) 
valid Bool Komuniace s modulem funkční. Měřená data jsou platná. 

 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

X0_1 

Počátek 
rozsahu 
vstupu 1 

Float Fyzikální hodnota pro 0% r/w  0.0  

X100_1 

Konec 
rozsahu 
vstupu 1 

Float Fyzikální hodnota pro 100% r/w  100.0  

Xfail_1 

Náhradní 
hodnota 
vstupu 1 

Float Náhradní hodnota při poruše čidla. r/w  9999.0  

Tfm_1 
Čas. konst. 

filtru [s] Float Časová konstanta filtru [s]. r/w >0.0 0.5  

X0_2 

Počátek 
rozsahu 
vstupu 2 

Float Fyzikální hodnota pro 0% r/w  0.0  

X100_2 

Konec 
rozsahu 
vstupu 2 

Float Fyzikální hodnota pro 100% r/w  100.0  

Xfail_2 

Náhradní 
hodnota 
vstupu 2 

Float Náhradní hodnota při poruše čidla. r/w  9999.0  

Tfm_2 
Čas. konst. 

filtru [s] Float Časová konstanta filtru [s]. r/w >0.0 0.5  

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Typ_1 Typ čidla 1 Enum Typ čidla r/w  0  
  Nepoužit Vstup není použit r/w  0  
  0...20mA Proud 0...20 mA r/w  30  
  -20.+20mA Proud -20...20 mA r/w  31  
  4...20mA Proud 4...20 mA r/w  32  
  0...10V Napětí 0...10 V r/w  42  
  -10.+10V Napětí -10...10 V r/w  43  

iii   
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Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Fail_1 
Porucha 
čidla 1 Enum Chování při poruše čidla r/w  0  

  Disabled Vypnuto, Inp = 0. 
Při poruše je vstup nastaven na 0. r/w  0  

  Substitute 
value 

Náhradní hodnota Inp = Xfail. 
Při poruše je použita náhradní hodnota. r/w  1  

Typ_2 Typ čidla 2 Enum Typ čidla r/w  0  
  Nepoužit Vstup není použit r/w  0  
  0...20mA Proud 0...20 mA r/w  30  
  -20.+20mA Proud -20...20 mA r/w  31  
  4...20mA Proud 4...20 mA r/w  32  
  0...10V Napětí 0...10 V r/w  42  
  -10.+10V Napětí -10...10 V r/w  43  

Fail_2 
Porucha 
čidla 2 Enum Chování při poruše čidla r/w  0  

  Disabled Vypnuto, Inp = 0. 
Při poruše je vstup nastaven na 0. r/w  0  

  Substitute 
value 

Náhradní hodnota Inp = Xfail. 
Při poruše je použita náhradní hodnota. r/w  1  

 
 

III-17.6 AI_8_SF (Modul s osmi analogovými vstupy - č. 166) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok slouží ke konfiguraci a parametrizaci modulu s osmi analogovými vstupy. 
Na jeho výstupech jsou zpracované měřené hodnoty vstupů a signály o stavu vstupů. 
Výstup Slot musí být zapojen na vstup komunikačního funkčního bloku. 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v samostatném návodu VARIO AI 8/SF. 
 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Slot Float Vlastní číslo bloku. 
Y_1...Y_8 Float Zpracovaná měřená hodnota vstupů 1...8. 
fail_1 

... 
fail_8 

Bool Porucha čidla vstupů 1...8 (zkrat, přepólování,...) 

valid Bool Komuniace s modulem funkční. Měřená data jsou platná. 
 

Parametry 
 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

X0_1... 
X0_8 

Počátek 
rozsahu Float Fyzikální hodnota pro 0% vstupů 1...8 r/w  0.0  

X100_1...
X100_8 

Konec 
rozsahu Float Fyzikální hodnota pro 100% vstupů 1...8 r/w  100.0  

 

iii   
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Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 
Xfail_1 

... 
Xfail_8 

Náhradní 
hodnota  Float Náhradní hodnota při poruše čidla vstupů 1...8. r/w  9999.0  

Tfm_1...T
fm_8 

Čas. konst. 
filtru [s] Float Časová konstanta filtru [s] vstupů 1...8. r/w >0.0 0.5  

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Typ_1... 
Typ_8 

Typ čidla Enum Typ čidla vstupů 1...8 r/w  0  

  Nepoužit Vstup není použit r/w  0  
  0...20mA Proud 0...20 mA r/w  30  
  -20.+20mA Proud -20...20 mA r/w  31  
  4...20mA Proud 4...20 mA r/w  32  
  0...40mA Proud 0...40 mA r/w  33  
  -40.+40mA Proud -40...40 mA r/w  34  
  0...5V Napětí 0...5 V r/w  40  
  -5.+5V Napětí -5...5 V r/w  41  
  0...10V Napětí 0...10 V r/w  42  
  -10.+10V Napětí -10...10 V r/w  43  
  0...25V Napětí 0...25 V r/w  44  
  -25.+25V Napětí -25...25 V r/w  45  
  0...50V Napětí 0...50 V r/w  46  

Fail_1...
Fail_8 

Porucha 
čidla  Enum Chování při poruše čidla vstupů 1...8. r/w  0  

  Disabled Vypnuto, Inp = 0. 
Při poruše je vstup nastaven na 0. r/w  0  

  Substitute 
value 

Náhradní hodnota Inp = Xfail. 
Při poruše je použita náhradní hodnota. r/w  1  

 
 

III-17.7 AO_1_SF (Modul s jedním analogovým výstupem - č. 155) 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok slouží ke konfiguraci a parametrizaci modulu s jedním analogovým výstupem. 
Hodnota výstupu musí být přivedena na vstup bloku Outp. 
Výstup Slot musí být zapojen na vstup komunikačního funkčního bloku. 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v samostatném návodu VARIO AO 1/SF. 
 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Outp Float Hodnota výstupu 0...100%. 
 
 

Název Typ Popis 

Slot Float Vlastní číslo bloku. 
valid Bool Komuniace s modulem funkční. 

iii   
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III-17.8 AO_2_U_BP (Modul s dvěma analogovými výstupy - č. 156) 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok slouží ke konfiguraci a parametrizaci modulu s dvěma analogovými výstupy. 
Hodnota výstupů musí být přivedena na vstupy bloku Outp_1 a Outp_2. 
Výstup Slot musí být zapojen na vstup komunikačního funkčního bloku. 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v samostatném návodu VARIO AO 2/U/BP. 
 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Outp_1 Float Hodnota 1. výstupu 0...100%. 
Outp_2 Float Hodnota 2. výstupu 0...100%. 
 
 

Název Typ Popis 

Slot Float Vlastní číslo bloku. 
valid Bool Komuniace s modulem funkční. 

 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Typ_1 
Chování 

výstupu 1 Enum Funkce spojitého výstupu 1 r/w  0  

  0...10V Spojitý výstup se mění v rozsahu 0...10V. r/w  0  
  -10...10V Spojitý výstup se mění v rozsahu -10...10V. r/w  1  

Typ_2 
Chování 

výstupu 2 Enum Funkce spojitého výstupu 2 r/w  0  

  0...10V Spojitý výstup se mění v rozsahu 0...10V. r/w  0  
  -10...10V Spojitý výstup se mění v rozsahu -10...10V. r/w  1  

 
 

III-17.9 DI_2 (Modul s dvěma binárními vstupy - č. 181) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok slouží ke konfiguraci a parametrizaci modulu s dvěma binárními vstupy. 
Na jeho výstupech jsou hodnoty vstupů. 
Výstup Slot musí být zapojen na vstup komunikačního funkčního bloku. 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v samostatném návodu VARIO DI 2/24. 
 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

inp_1 Bool Signál na vstupu 1. 
inp_2 Bool Signál na vstupu 2. 
valid Bool Komuniace s modulem funkční. Měřená data jsou platná. 
Slot Float Vlastní číslo bloku. 

iii   

iii   
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III-17.10 DI_4 (Modul se čtyřmi binárními vstupy - č. 182) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok slouží ke konfiguraci a parametrizaci modulu se čtyřmi binárními vstupy. 
Na jeho výstupech jsou hodnoty vstupů. 
Výstup Slot musí být zapojen na vstup komunikačního funkčního bloku. 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v samostatném návodu VARIO DI 4/24. 
 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

inp_1... 
inp4 

Bool Signál na vstupech 1...4. 

valid Bool Komuniace s modulem funkční. Měřená data jsou platná. 
Slot Float Vlastní číslo bloku. 

 
 
III-17.11 DI_8 (Modul s osmi binárními vstupy - č. 183) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok slouží ke konfiguraci a parametrizaci modulu s osmi binárními vstupy. 
Na jeho výstupech jsou hodnoty vstupů. 
Výstup Slot musí být zapojen na vstup komunikačního funkčního bloku. 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v samostatném návodu VARIO DI 8/24. 
 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

inp_1... 
inp8 

Bool Signál na vstupech 1...8. 

valid Bool Komuniace s modulem funkční. Měřená data jsou platná. 
Slot Float Vlastní číslo bloku. 
 
 

III-17.12 DI_16 (Modul s šestnácti binárními vstupy - č. 184) 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok slouží ke konfiguraci a parametrizaci modulu s šestnácti binárními vstupy. 
Na jeho výstupech jsou hodnoty vstupů. 
Výstup Slot musí být zapojen na vstup komunikačního funkčního bloku. 

iii   

iii   
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 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v samostatném návodu VARIO DI 16/24. 
 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

inp_1... 
inp16 

Bool Signál na vstupech 1...16. 

valid Bool Komuniace s modulem funkční. Měřená data jsou platná. 
Slot Float Vlastní číslo bloku. 

 
 
III-17.13 DO_2 (Modul s dvěma binárními výstupy - č. 170) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok slouží ke konfiguraci a parametrizaci modulu s dvěma binárními výstupy. 
Hodnota výstupů musí být přivedena na vstupy bloku outp_1 a outp_2. 
Výstup Slot musí být zapojen na vstup komunikačního funkčního bloku. 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v samostatném návodu VARIO DO 2/24. 
 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

outp_1 Bool Hodnota 1. výstupu. 
outp_2 Bool Hodnota 2. výstupu. 
 
 

Název Typ Popis 

Slot Float Vlastní číslo bloku. 
valid Bool Komuniace s modulem funkční. 

 
 
III-17.14 DO_4 (Modul se čtyřmi binárními výstupy - č. 171) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok slouží ke konfiguraci a parametrizaci modulu se čtyřmi binárními výstupy. 
Hodnota výstupů musí být přivedena na vstupy bloku outp_1...outp_4. 
Výstup Slot musí být zapojen na vstup komunikačního funkčního bloku. 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v samostatném návodu VARIO DO 4/24. 
 

iii   

iii   

iii   
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Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

outp_1...
outp_4 

Bool Hodnota výstupů 1...4. 

 
 

Název Typ Popis 

Slot Float Vlastní číslo bloku. 
valid Bool Komuniace s modulem funkční. 
 
 

III-17.15 DO_8 (Modul s osmi binárními výstupy - č. 172) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok slouží ke konfiguraci a parametrizaci modulu s osmi binárními výstupy. 
Hodnota výstupů musí být přivedena na vstupy bloku outp_1...outp_8. 
Výstup Slot musí být zapojen na vstup komunikačního funkčního bloku. 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v samostatném návodu VARIO DO 8/24. 
 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

outp_1...
outp_8 

Bool Hodnota výstupů 1...8. 

 
 

Název Typ Popis 

Slot Float Vlastní číslo bloku. 
valid Bool Komuniace s modulem funkční. 
 
 

III-17.16 DO_16 (Modul se šestnácti binárními výstupy - č. 173) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok slouží ke konfiguraci a parametrizaci modulu se šestnácti binárními výstupy. 
Hodnota výstupů musí být přivedena na vstupy bloku outp_1...outp_16. 
Výstup Slot musí být zapojen na vstup komunikačního funkčního bloku. 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v samostatném návodu VARIO DO 16/24. 
 

iii   

iii   
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Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

outp_1...
outp_16 

Bool Hodnota výstupů 1...16. 

 
 

Název Typ Popis 

Slot Float Vlastní číslo bloku. 
valid Bool Komuniace s modulem funkční. 
 
 

III-17.17 DO_1_230 (Modul s jedním binárním reléovým výstupem - č. 174) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok slouží ke konfiguraci a parametrizaci modulu s jedním reléovým výstupem. 
Hodnota výstupu musí být přivedena na vstup bloku outp. 
Výstup Slot musí být zapojen na vstup komunikačního funkčního bloku. 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

outp Bool Hodnota výstupu 1. 
 
 

Název Typ Popis 

Slot Float Vlastní číslo bloku. 
valid Bool Komuniace s modulem funkční. 
 
 

III-17.18 DO_4_230 (Modul se čtyřmi binárními reléovými výstupy - č. 175) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok slouží ke konfiguraci a parametrizaci modulu se čtyřmi reléovými výstupy. 
Hodnoty výstupů musí být přivedeny na vstupy bloku outp_1...outp_4. 
Výstup Slot musí být zapojen na vstup komunikačního funkčního bloku. 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

outp_1...
outp_4 

Bool Hodnota výstupů 1...4. 

 
 

Název Typ Popis 

Slot Float Vlastní číslo bloku. 
valid Bool Komuniace s modulem funkční. 
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III-17.19 RTD_2 (Modul s dvěma analogovými vstupy - č. 163) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok slouží ke konfiguraci a parametrizaci modulu s dvěma analogovými vstupy pro odporová čidla teploty. 
Na jeho výstupech jsou zpracované měřené hodnoty vstupů a signály o stavu vstupů. 
Výstup Slot musí být zapojen na vstup komunikačního funkčního bloku. 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v samostatném návodu VARIO RTD 2. 
 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Slot Float Vlastní číslo bloku. 
Y_1 Float Zpracovaná měřená hodnota 1. 
Y_2 Float Zpracovaná měřená hodnota 2. 
fail_1 Bool Porucha čidla vstupu 1 (zkrat, přepólování,...) 
fail_2 Bool Porucha čidla vstupu 2 (zkrat, přepólování,...) 
valid Bool Komuniace s modulem funkční. Měřená data jsou platná. 

 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

X0_1 

Počátek 
rozsahu 
vstupu 1 

Float Fyzikální hodnota pro 0% r/w  0.0  

X100_1 

Konec 
rozsahu 
vstupu 1 

Float Fyzikální hodnota pro 100% r/w  100.0  

Xfail_1 

Náhradní 
hodnota 
vstupu 1 

Float Náhradní hodnota při poruše čidla. r/w  9999.0  

Tfm_1 
Čas. konst. 

filtru [s] Float Časová konstanta filtru [s]. r/w >0.0 0.5  

X0_2 

Počátek 
rozsahu 
vstupu 2 

Float Fyzikální hodnota pro 0% r/w  0.0  

X100_2 

Konec 
rozsahu 
vstupu 2 

Float Fyzikální hodnota pro 100% r/w  100.0  

Xfail_2 

Náhradní 
hodnota 
vstupu 2 

Float Náhradní hodnota při poruše čidla. r/w  9999.0  

Tfm_2 
Čas. konst. 

filtru [s] Float Časová konstanta filtru [s]. r/w >0.0 0.5  

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Unit Jednotka Enum Fyzikální jednotka. r/w  0  
  °C Fyzikální jednotka stupně Celsia. r/w  0  
  °F Fyzikální jednotka stupně Fahrenheita. r/w  1  

 

iii   
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Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Typ_1 Typ čidla 1 Enum Typ čidla r/w  0  
  Nepoužit Vstup není použit r/w  0  
  Pt100 Pt100 (-200...850°C) r/w  20  
  Pt1000 Pt1000 (-200...850°C) r/w  21  
  Ni100 Ni100 (-60...180°C) r/w  22  
  Ni1000 Ni1000 (-60...180°C) r/w  23  
  KTY81-110 KTY81-110 (-55...150°C) r/w  24  
  KTY84 KTY84 (-40...300°C) r/w  25  
  400Ω Odpor (0...400Ω) r/w  26  
  4000Ω Odpor (0...4000Ω) r/w  28  

Fail_1 
Porucha 
čidla 1 Enum Chování při poruše čidla r/w  1  

  Disabled Vypnuto, Inp = 0. 
Při poruše je vstup nastaven na 0. r/w  0  

  Substitute 
value 

Náhradní hodnota Inp = Xfail. 
Při poruše je použita náhradní hodnota. r/w  1  

Typ_2 Typ čidla 2 Enum Typ čidla r/w  0  
  Nepoužit Vstup není použit r/w  0  
  Pt100 Pt100 (-200...850°C) r/w  20  
  Pt1000 Pt1000 (-200...850°C) r/w  21  
  Ni100 Ni100 (-60...180°C) r/w  22  
  Ni1000 Ni1000 (-60...180°C) r/w  23  
  KTY81-110 KTY81-110 (-55...150°C) r/w  24  
  KTY84 KTY84 (-40...300°C) r/w  25  
  400Ω Odpor (0...400Ω) r/w  26  
  4000Ω Odpor (0...4000Ω) r/w  28  

Fail_2 
Porucha 
čidla 2 Enum Chování při poruše čidla r/w  1  

  Disabled Vypnuto, Inp = 0. 
Při poruše je vstup nastaven na 0. r/w  0  

  Substitute 
value 

Náhradní hodnota Inp = Xfail. 
Při poruše je použita náhradní hodnota. r/w  1  

 
 

III-17.20 RTD_6 (Modul se šesti analogovými vstupy a výstupy - č. 169) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok slouží ke konfiguraci a parametrizaci modulu se šesti analogovými vstupy pro odporová čidla teploty a 
šesti binárními výstupy. 
Na výstupech bloku jsou zpracované měřené hodnoty vstupů a signály o stavu vstupů. Na vstupy lze přivést hodnoty 
pro výstupy. 
Výstup Slot musí být zapojen na vstup komunikačního funkčního bloku. 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

outp_1...
outp_6 

Bool Signály pro výstupy z modulu. 
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Název Typ Popis 

Slot Float Vlastní číslo bloku. 
Y_1...Y_6 Float Zpracované měřené hodnoty 1...6. 
fail_1...
fail_6 

Bool Porucha čidla vstupů 1...6 (zkrat, přepólování,...) 

valid Bool Komuniace s modulem funkční. Měřená data jsou platná. 
 

Parametry 
 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

X0_1... 
X0_6 

Počátek 
rozsahu  Float Fyzikální hodnota pro 0% vstupu 1...6 r/w  0.0  

X100_1... 
X100_6 

Konec 
rozsahu  Float Fyzikální hodnota pro 100% vstupu 1...6 r/w  100.0  

Xfail_1 

... 
Xfail_6 

Náhradní 
hodnota 
vstupu 1 

Float Náhradní hodnota při poruše čidla vstupu 1...6. r/w  9999.0  

Tfm_1... 
Tfm_6 

Čas. konst. 
filtru [s] Float Časová konstanta filtru [s] vstupu 1...6. r/w >0.0 0.5  

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Unit Jednotka Enum Fyzikální jednotka. r/w  0  
  °C Fyzikální jednotka stupně Celsia. r/w  0  
  °F Fyzikální jednotka stupně Fahrenheita. r/w  1  

Typ_1... 
Typ_6 

Typ čidla Enum Typ čidla r/w  0  

  Nepoužit Vstup není použit r/w  0  
  Pt100 Pt100 (-200...850°C) r/w  20  
  450Ω Odpor (0...450Ω) r/w  27  

Fail_1...
Fail_6 

Porucha 
čidla Enum Chování při poruše čidla r/w  1  

  Disabled Vypnuto, Inp = 0. 
Při poruše je vstup nastaven na 0. r/w  0  

  Substitute 
value 

Náhradní hodnota Inp = Xfail. 
Při poruše je použita náhradní hodnota. r/w  1  

 
 

III-17.21 RTD_6_HC 
  (Modul se šesti analogovými vstupy a výstupy a hlídáním topných proudů - č. 162) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok slouží ke konfiguraci a parametrizaci modulu se šesti analogovými vstupy pro odporová čidla teploty, 
šesti binárními výstupy a jedním vstupem pro monitorování topných proudů pomocí součtového proudového 
transformátoru. 
Na výstupech bloku jsou zpracované měřené hodnoty vstupů a signály o stavu vstupů. Na vstupy lze přivést hodnoty 
pro výstupy. 
Výstup Slot musí být zapojen na vstup komunikačního funkčního bloku. 
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Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Phase_1 Float Signál 1. fáze z proudového trafa  
Phase_2 Float Signál 2. fáze z proudového trafa  
Phase_3 Float Signál 3. fáze z proudového trafa  
F_Pha_1 Bool Porucha signálu 1. fáze 
F_Pha_2 Bool Porucha signálu 2. fáze 
F_Pha_3 Bool Porucha signálu 3. fáze 
outp_1...o
utp_6 

Bool Signály pro výstupy z modulu. 

HC_en_1 

... 
HC_en_6 

Bool Aktivace hlídání topného proudu u jednotlivých kanálů. 

 
 

Název Typ Popis 

Slot Float Vlastní číslo bloku. 
Y_1...Y_6 Float Zpracované měřené hodnoty 1...6. 
HC_val_1 

... 
HC_val_6 

Float Hodnota topného proudu. 

fail_1...f
ail_6 

Bool Porucha čidla vstupů 1...6 (zkrat, přepólování,...) 

HC_Al_1 

... 
HC_Al_6 

Bool Alarm topného proudu. 

SSR_Al_1 

... 
SSR_Al_6 

Bool Alarm – zkrat SSR. 

valid Bool Komuniace s modulem funkční. Měřená data jsou platná. 
 

Parametry 
 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

X0_1... 
X0_6 

Počátek 
rozsahu  Float Fyzikální hodnota pro 0% vstupu 1...6 r/w  0.0  

X100_1... 
X100_6 

Konec 
rozsahu  Float Fyzikální hodnota pro 100% vstupu 1...6 r/w  100.0  

Xfail_1 

... 
Xfail_6 

Náhradní 
hodnota 
vstupu 1 

Float Náhradní hodnota při poruše čidla vstupu 1...6. r/w  9999.0  

Tfm_1... 
Tfm_6 

Čas. konst. 
filtru [s] Float Časová konstanta filtru [s] vstupu 1...6. r/w >0.0 0.5  

HC_Lim_1 

... 
HC_Lim_6 

Mez 
topného 
proudu 

Float Mez topného proudu [A], (hodnota vypnutí –32000) r/w 1.5...50 vyp. ano 

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Unit Jednotka Enum Fyzikální jednotka. r/w  0  
  °C Fyzikální jednotka stupně Celsia. r/w  0  
  °F Fyzikální jednotka stupně Fahrenheita. r/w  1  

Hc_Cy HC cykl Int Doba cyklu monitorování topného proudu [s] r/w 1...3000 10  

Hc_Ti HC test Int Cykly spínání pro monitorování topného proudu 
[n*100ms] r/w 2...255 2  

U_norm 
Jmenovité 

napětí Int Jmenovité napětí [V] r/w 1... 
32000 230  
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Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Typ_1... 
Typ_6 

Typ čidla Enum Typ čidla r/w  0  

  Nepoužit Vstup není použit r/w  0  
  Pt100 Pt100 (-200...850°C) r/w  20  
  450Ω Odpor (0...450Ω) r/w  27  

Fail_1...F
ail_6 

Porucha 
čidla Enum Chování při poruše čidla r/w  1  

  Disabled Vypnuto, Inp = 0. 
Při poruše je vstup nastaven na 0. r/w  0  

  Substitute 
value 

Náhradní hodnota Inp = Xfail. 
Při poruše je použita náhradní hodnota. r/w  1  

Hc_Aim_1 

... 
Hc_Aim_6 

Typ HC 
alarmu Enum Typ alarmu topného proudu. r/w  1  

  Max+ short 
circuit 

Hlídání přerušení a zkratu. Přerušení je 
indikováno při proudu menším, než mez 
topného proudu. 

r/w  0  

  Min+ short 
circuit 

Hlídání přetížení a zkratu. Přetížením se rozumí 
překročení meze topného proudu. r/w  1  

Phase_1 

... 
Phase_6 

Fáze Enum Použitá fáze. r/w  0  

  --- Není aktivní r/w  0  
  phase 1 Topení je napojeno na 1. fázi. r/w  1  
  phase 2 Topení je napojeno na 2. fázi. r/w  2  
  phase 3 Topení je napojeno na 3. fázi. r/w  3  

Tr_Rat_1..
... 

Tr_Rat_6 

Převodní 
poměr Int Převodní poměr proudového trafa. r/w 1... 

30000 1000  

 
 

III-17.22 UTH_2 (Modul s dvěma analogovými vstupy - č. 161) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok slouží ke konfiguraci a parametrizaci modulu s dvěma analogovými vstupy pro termočlánky. 
Na jeho výstupech jsou zpracované měřené hodnoty vstupů a signály o stavu vstupů. 
Výstup Slot musí být zapojen na vstup komunikačního funkčního bloku. 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v samostatném návodu VARIO UTH 2. 
 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Slot Float Vlastní číslo bloku. 
Y_1 Float Zpracovaná měřená hodnota 1. 
Y_2 Float Zpracovaná měřená hodnota 2. 
fail_1 Bool Porucha čidla vstupu 1 (zkrat, přepólování,...) 
fail_2 Bool Porucha čidla vstupu 2 (zkrat, přepólování,...) 
valid Bool Komuniace s modulem funkční. Měřená data jsou platná. 

iii   
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Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

X0_1 

Počátek 
rozsahu 
vstupu 1 

Float Fyzikální hodnota pro 0% r/w  0.0  

X100_1 

Konec 
rozsahu 
vstupu 1 

Float Fyzikální hodnota pro 100% r/w  100.0  

Xfail_1 

Náhradní 
hodnota 
vstupu 1 

Float Náhradní hodnota při poruše čidla. r/w  9999.0  

Tfm_1 
Čas. konst. 

filtru [s] Float Časová konstanta filtru [s]. r/w >0.0 0.5  

X0_2 

Počátek 
rozsahu 
vstupu 2 

Float Fyzikální hodnota pro 0% r/w  0.0  

X100_2 

Konec 
rozsahu 
vstupu 2 

Float Fyzikální hodnota pro 100% r/w  100.0  

Xfail_2 

Náhradní 
hodnota 
vstupu 2 

Float Náhradní hodnota při poruše čidla. r/w  9999.0  

Tfm_2 
Čas. konst. 

filtru [s] Float Časová konstanta filtru [s]. r/w >0.0 0.5  

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Unit Jednotka Enum Fyzikální jednotka. r/w  0  
  °C Fyzikální jednotka stupně Celsia. r/w  0  
  °F Fyzikální jednotka stupně Fahrenheita. r/w  1  

Typ_1 Typ čidla 1 Enum Typ čidla r/w  0  
  Nepoužit Vstup není použit r/w  0  
  Typ L Typ L (-100...900°C), Fe-CuNi r/w  1  
  Typ J Typ J (-100...900°C), Fe-CuNi r/w  2  
  Typ K Typ K (-100...1350°C), NiCr-Ni r/w  3  
  Typ N Typ N (-100...1300°C), Nicrosil_Nisil r/w  4  
  Typ S Typ S (0...1760°C), PtRh-Pt10% r/w  5  
  Typ R Typ R (-100...1300°C), PtRh-Pt13% r/w  6  
  Typ T Typ T (-200...400°C), Cu-CuNi r/w  7  
  Typ C Typ C (0...2315°C), W5%Re-W26%Re r/w  8  
  Typ E Typ E (-100...1000°C), NiCr-CuNi r/w  10  
  Typ B Typ B (0/100...1820°C), PtRh-Pt6% r/w  11  
  Typ W Typ W (0...2315°C) r/w  12  
  -15...85mV Napětí: -15...+85 mV r/w  48  

Fail_1 
Porucha 
čidla 1 Enum Chování při poruše čidla r/w  1  

  Disabled Vypnuto, Inp = 0. 
Při poruše je vstup nastaven na 0. r/w  0  

  Substitute 
value 

Náhradní hodnota Inp = Xfail. 
Při poruše je použita náhradní hodnota. r/w  1  
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Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Typ_2 Typ čidla 2 Enum Typ čidla r/w  0  
  Nepoužit Vstup není použit r/w  0  
  Typ L Typ L (-100...900°C), Fe-CuNi r/w  1  
  Typ J Typ J (-100...900°C), Fe-CuNi r/w  2  
  Typ K Typ K (-100...1350°C), NiCr-Ni r/w  3  
  Typ N Typ N (-100...1300°C), Nicrosil_Nisil r/w  4  
  Typ S Typ S (0...1760°C), PtRh-Pt10% r/w  5  
  Typ R Typ R (-100...1300°C), PtRh-Pt13% r/w  6  
  Typ T Typ T (-200...400°C), Cu-CuNi r/w  7  
  Typ C Typ C (0...2315°C), W5%Re-W26%Re r/w  8  
  Typ E Typ E (-100...1000°C), NiCr-CuNi r/w  10  
  Typ B Typ B (0/100...1820°C), PtRh-Pt6% r/w  11  
  Typ W Typ W (0...2315°C) r/w  12  
  -15...85mV Napětí: -15...+85 mV r/w  48  

Fail_2 
Porucha 
čidla 2 Enum Chování při poruše čidla r/w  1  

  Disabled Vypnuto, Inp = 0. 
Při poruše je vstup nastaven na 0. r/w  0  

  Substitute 
value 

Náhradní hodnota Inp = Xfail. 
Při poruše je použita náhradní hodnota. r/w  1  

 
 

III-17.23 UTH_4 (Modul se čtyřmi analogovými vstupy a osmi binárními výstupy- č. 168) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok slouží ke konfiguraci a parametrizaci modulu se čtyřmi analogovými vstupy pro termočlánky a osmi 
binárními výstupy. 
Na jeho výstupech jsou zpracované měřené hodnoty vstupů a signály o stavu vstupů. Hodnoty binárních výstupů 
musí být přivedeny na vstupy bloku outp_1...outp_8. 
Výstup Slot musí být zapojen na vstup komunikačního funkčního bloku. 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Ext_TC Float Teplota externí kompenzace studeného konce. 
F_Ext_TC Bool Prucha signálu externí kompenzace studeného konce. 
outp_1 

... 
outp_8 

Bool Hodnoty binárních výstupů. 

 
Název Typ Popis 

Slot Float Vlastní číslo bloku. 
Y_1...Y_4 Float Zpracované měřené hodnoty. 
fail_1 

... 
fail_4 

Bool Porucha čidla vstupu (zkrat, přepólování,...) 

valid Bool Komuniace s modulem funkční. Měřená data jsou platná. 
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Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

X0_1... 
X0_4 

Počátek 
rozsahu 
vstupu 

Float Fyzikální hodnota pro 0% r/w  0.0  

X100_1... 
X100_4 

Konec 
rozsahu 
vstupu 

Float Fyzikální hodnota pro 100% r/w  100.0  

Xfail_1 

... 
Xfail_4 

Náhradní 
hodnota 
vstupu 

Float Náhradní hodnota při poruše čidla. r/w  9999.0  

Tfm_1... 
Tfm_4 

Čas. konst. 
filtru [s] Float Časová konstanta filtru [s]. r/w >0.0 0.5  

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Unit Jednotka Enum Fyzikální jednotka. r/w  0  
  °C Fyzikální jednotka stupně Celsia. r/w  0  
  °F Fyzikální jednotka stupně Fahrenheita. r/w  1  

Typ_1... 
Typ_4 

Typ čidla Enum Typ čidla r/w  0  

  Nepoužit Vstup není použit r/w  0  
  Typ L Typ L (-100...900°C), Fe-CuNi r/w  1  
  Typ J Typ J (-100...900°C), Fe-CuNi r/w  2  
  Typ K Typ K (-100...1350°C), NiCr-Ni r/w  3  
  Typ N Typ N (-100...1300°C), Nicrosil_Nisil r/w  4  
  Typ S Typ S (0...1760°C), PtRh-Pt10% r/w  5  
  Typ R Typ R (-100...1300°C), PtRh-Pt13% r/w  6  
  Typ T Typ T (-200...400°C), Cu-CuNi r/w  7  
  Typ C Typ C (0...2315°C), W5%Re-W26%Re r/w  8  
  Typ D Typ D (0...2315°C), W3%Re-W25%Re r/w  9  
  Typ E Typ E (-100...1000°C), NiCr-CuNi r/w  10  
  Typ B Typ B (0/100...1820°C), PtRh-Pt6% r/w  11  
  0...75mV Napětí: 0...+75 mV r/w  47  

Fail_1...
Fail_4 

Porucha 
čidla Enum Chování při poruše čidla r/w  1  

  Disabled Vypnuto, Inp = 0. 
Při poruše je vstup nastaven na 0. r/w  0  

  Substitute 
value 

Náhradní hodnota Inp = Xfail. 
Při poruše je použita náhradní hodnota. r/w  1  

STK_1... 
STK_4 

Tepl. 
kompen-

zace 
Enum Způsob teplotní kompenzace studeného konce. r/w  0  

  Internal 
CJC Interní kompenzace studeného konce. r/w  0  

  External 
CJC Externí kompenzace studeného konce. r/w  1  
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III-17.24 UTH_4_HC (Modul s čtyřmi analogovými vstupy, osmi binárními výstupy a hlídáním 
topných proudů - č. 164) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok slouží ke konfiguraci a parametrizaci modulu s čtyřmi analogovými vstupy pro termočlánky, osmi 
binárními výstupy a jedním vstupem pro monitorování topných proudů pomocí součtového proudového 
transformátoru. 
Na výstupech bloku jsou zpracované měřené hodnoty vstupů a signály o stavu vstupů. Hodnoty binárních výstupů 
musí být přivedeny na vstupy bloku outp_1...outp_8. 
Výstup Slot musí být zapojen na vstup komunikačního funkčního bloku. 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Ext_TC Float Teplota externí kompenzace studeného konce. 
Phase_1 Float Signál 1. fáze z proudového trafa  
Phase_2 Float Signál 2. fáze z proudového trafa  
Phase_3 Float Signál 3. fáze z proudového trafa  
F_Ext_TC Bool Prucha signálu externí kompenzace studeného konce. 
F_Pha_1 Bool Porucha signálu 1. fáze 
F_Pha_2 Bool Porucha signálu 2. fáze 
F_Pha_3 Bool Porucha signálu 3. fáze 
outp_1... 
outp_8 

Bool Signály pro výstupy z modulu. 

HC_en_1 

... 
HC_en_8 

Bool Aktivace hlídání topného proudu u jednotlivých kanálů. 

 
 

Název Typ Popis 

Slot Float Vlastní číslo bloku. 
Y_1...Y_4 Float Zpracované měřené hodnoty 1...4. 
HC_val_1 

... 
HC_val_8 

Float Hodnota topného proudu. 

fail_1... 
fail_4 

Bool Porucha čidla vstupů 1...4 (zkrat, přepólování,...) 

HC_Al_1 

... 
HC_Al_8 

Bool Alarm topného proudu. 

SSR_Al_1 

... 
SSR_Al_8 

Bool Alarm – zkrat SSR. 

valid Bool Komuniace s modulem funkční. Měřená data jsou platná. 
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Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

X0_1... 
X0_4 

Počátek 
rozsahu  Float Fyzikální hodnota pro 0% vstupu 1...4 r/w  0.0  

X100_1... 
X100_4 

Konec 
rozsahu  Float Fyzikální hodnota pro 100% vstupu 1...4 r/w  100.0  

Xfail_1 

... 
Xfail_4 

Náhradní 
hodnota 
vstupu 1 

Float Náhradní hodnota při poruše čidla vstupu 1...4. r/w  9999.0  

Tfm_1... 
Tfm_4 

Čas. konst. 
filtru [s] Float Časová konstanta filtru [s] vstupu 1...4. r/w >0.0 0.5  

HC_Lim_1 

... 
HC_Lim_8 

Mez 
topného 
proudu 

Float Mez topného proudu [A], (hodnota vypnutí –32000) r/w 1.5...50 vyp. ano 

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Unit Jednotka Enum Fyzikální jednotka. r/w  0  
  °C Fyzikální jednotka stupně Celsia. r/w  0  
  °F Fyzikální jednotka stupně Fahrenheita. r/w  1  

Hc_Cy HC cykl Int Doba cyklu monitorování topného proudu [s] r/w 1...3000 10  

Hc_Ti HC test Int Cykly spínání pro monitorování topného proudu 
[n*100ms] r/w 2...255 2  

U_norm 
Jmen. 
napětí Int Jmenovité napětí [V] r/w 1... 

32000 230  

Typ_1... 
Typ_4 

Typ čidla Enum Typ čidla r/w  0  

  Nepoužit Vstup není použit r/w  0  
  Typ L Typ L (-100...900°C), Fe-CuNi r/w  1  
  Typ J Typ J (-100...900°C), Fe-CuNi r/w  2  
  Typ K Typ K (-100...1350°C), NiCr-Ni r/w  3  
  Typ N Typ N (-100...1300°C), Nicrosil_Nisil r/w  4  
  Typ S Typ S (0...1760°C), PtRh-Pt10% r/w  5  
  Typ R Typ R (-100...1300°C), PtRh-Pt13% r/w  6  
  Typ T Typ T (-200...400°C), Cu-CuNi r/w  7  
  Typ C Typ C (0...2315°C), W5%Re-W26%Re r/w  8  
  Typ D Typ D (0...2315°C), W3%Re-W25%Re r/w  9  
  Typ E Typ E (-100...1000°C), NiCr-CuNi r/w  10  
  Typ B Typ B (0/100...1820°C), PtRh-Pt6% r/w  11  
  0...75mV Napětí: 0...+75 mV r/w  47  

Fail_1... 
Fail_4 

Porucha 
čidla Enum Chování při poruše čidla r/w  1  

  Disabled Vypnuto, Inp = 0. 
Při poruše je vstup nastaven na 0. r/w  0  

  Substitut
e value 

Náhradní hodnota Inp = Xfail. 
Při poruše je použita náhradní hodnota. r/w  1  

STK_1... 
STK_4 

Tepl. 
kompen-

zace 
Enum Způsob teplotní kompenzace studeného konce. r/w  0  

  Internal 
CJC Interní kompenzace studeného konce. r/w  0  

  External 
CJC Externí kompenzace studeného konce. r/w  1  
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Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 
Hc_Aim_1 

... 
Hc_Aim_8 

Typ HC 
alarmu Enum Typ alarmu topného proudu. r/w  1  

  
Max+ 
short 
circuit 

Hlídání přerušení a zkratu. Přerušení je indikováno 
při proudu menším, než mez topného proudu. r/w  0  

  
Min+ 
short 
circuit 

Hlídání přetížení a zkratu. Přetížením se rozumí 
překročení meze topného proudu. r/w  1  

Phase_1 

... 
Phase_8 

Fáze Enum Použitá fáze. r/w  0  

  --- Není aktivní r/w  0  
  phase 1 Topení je napojeno na 1. fázi. r/w  1  
  phase 2 Topení je napojeno na 2. fázi. r/w  2  
  phase 3 Topení je napojeno na 3. fázi. r/w  3  

Tr_Rat_1..
... 

Tr_Rat_8 

Převodní 
poměr Int Převodní poměr proudového trafa. r/w 1... 

30000 1000  

 
 

III-17.25 UTH_8 (Modul s osmi analogovými vstupy a osmi binárními výstupy - č. 167) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok slouží ke konfiguraci a parametrizaci modulu s osmi analogovými vstupy pro termočlánky a osmi 
binárními výstupy. 
Na výstupech bloku jsou zpracované měřené hodnoty vstupů a signály o stavu vstupů. Hodnoty binárních výstupů 
musí být přivedeny na vstupy bloku outp_1...outp_8. 
Výstup Slot musí být zapojen na vstup komunikačního funkčního bloku. 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Ext_TC Float Teplota externí kompenzace studeného konce. 
F_Ext_TC Bool Prucha signálu externí kompenzace studeného konce. 
outp_1... 
outp_8 

Bool Signály pro výstupy z modulu. 

 
 

Název Typ Popis 

Slot Float Vlastní číslo bloku. 
Y_1...Y_8 Float Zpracované měřené hodnoty 1...8. 
fail_1... 
fail_8 

Bool Porucha čidla vstupů 1...8 (zkrat, přepólování,...) 

valid Bool Komuniace s modulem funkční. Měřená data jsou platná. 
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Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

X0_1... 
X0_8 

Počátek 
rozsahu  Float Fyzikální hodnota pro 0% vstupu 1...8 r/w  0.0  

X100_1... 
X100_8 

Konec 
rozsahu  Float Fyzikální hodnota pro 100% vstupu 1...8 r/w  100.0  

Xfail_1 

... 
Xfail_8 

Náhradní 
hodnota 
vstupu 1 

Float Náhradní hodnota při poruše čidla vstupu 1...8. r/w  9999.0  

Tfm_1... 
Tfm_8 

Čas. konst. 
filtru [s] Float Časová konstanta filtru [s] vstupu 1...8. r/w >0.0 0.5  

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Unit Jednotka Enum Fyzikální jednotka. r/w  0  
  °C Fyzikální jednotka stupně Celsia. r/w  0  
  °F Fyzikální jednotka stupně Fahrenheita. r/w  1  

Typ_1... 
Typ_8 

Typ čidla Enum Typ čidla r/w  0  

  Nepoužit Vstup není použit r/w  0  
  Typ L Typ L (-100...900°C), Fe-CuNi r/w  1  
  Typ J Typ J (-100...900°C), Fe-CuNi r/w  2  
  Typ K Typ K (-100...1350°C), NiCr-Ni r/w  3  
  Typ N Typ N (-100...1300°C), Nicrosil_Nisil r/w  4  
  Typ S Typ S (0...1760°C), PtRh-Pt10% r/w  5  
  Typ R Typ R (-100...1300°C), PtRh-Pt13% r/w  6  
  Typ T Typ T (-200...400°C), Cu-CuNi r/w  7  
  Typ C Typ C (0...2315°C), W5%Re-W26%Re r/w  8  
  Typ D Typ D (0...2315°C), W3%Re-W25%Re r/w  9  
  Typ E Typ E (-100...1000°C), NiCr-CuNi r/w  10  
  Typ B Typ B (0/100...1820°C), PtRh-Pt6% r/w  11  
  0...75mV Napětí: 0...+75 mV r/w  47  

Fail_1... 
Fail_8 

Porucha 
čidla Enum Chování při poruše čidla r/w  1  

  Disabled Vypnuto, Inp = 0. 
Při poruše je vstup nastaven na 0. r/w  0  

  Substitut
e value 

Náhradní hodnota Inp = Xfail. 
Při poruše je použita náhradní hodnota. r/w  1  

STK_1... 
STK_8 

Tepl. 
kompen-

zace 
Enum Způsob teplotní kompenzace studeného konce. r/w  0  

  Internal 
CJC Interní kompenzace studeného konce. r/w  0  

  External 
CJC Externí kompenzace studeného konce. r/w  1  
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III-17.26 UTH_8_HC (Modul s osmi analogovými vstupy, osmi binárními výstupy a hlídáním 
topných proudů - č. 160) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok slouží ke konfiguraci a parametrizaci modulu s osmi analogovými vstupy pro termočlánky, osmi 
binárními výstupy a jedním vstupem pro monitorování topných proudů pomocí součtového proudového 
transformátoru. 
Na výstupech bloku jsou zpracované měřené hodnoty vstupů a signály o stavu vstupů. Hodnoty binárních výstupů 
musí být přivedeny na vstupy bloku outp_1...outp_8. 
Výstup Slot musí být zapojen na vstup komunikačního funkčního bloku. 
 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Ext_TC Float Teplota externí kompenzace studeného konce. 
Phase_1 Float Signál 1. fáze z proudového trafa  
Phase_2 Float Signál 2. fáze z proudového trafa  
Phase_3 Float Signál 3. fáze z proudového trafa  
F_Ext_TC Bool Prucha signálu externí kompenzace studeného konce. 
F_Pha_1 Bool Porucha signálu 1. fáze 
F_Pha_2 Bool Porucha signálu 2. fáze 
F_Pha_3 Bool Porucha signálu 3. fáze 
outp_1... 
outp_8 

Bool Signály pro výstupy z modulu. 

HC_en_1 

... 
HC_en_8 

Bool Aktivace hlídání topného proudu u jednotlivých kanálů. 

 
 

Název Typ Popis 

Slot Float Vlastní číslo bloku. 
Y_1...Y_8 Float Zpracované měřené hodnoty 1...8. 
HC_val_1 

... 
HC_val_8 

Float Hodnota topného proudu. 

fail_1... 
fail_8 

Bool Porucha čidla vstupů 1...8 (zkrat, přepólování,...) 

HC_Al_1 

... 
HC_Al_8 

Bool Alarm topného proudu. 

SSR_Al_1 

... 
SSR_Al_8 

Bool Alarm – zkrat SSR. 

valid Bool Komuniace s modulem funkční. Měřená data jsou platná. 
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Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

X0_1... 
X0_8 

Počátek 
rozsahu  Float Fyzikální hodnota pro 0% vstupu 1...8 r/w  0.0  

X100_1... 
X100_8 

Konec 
rozsahu  Float Fyzikální hodnota pro 100% vstupu 1...8 r/w  100.0  

Xfail_1 

... 
Xfail_8 

Náhradní 
hodnota 
vstupu 1 

Float Náhradní hodnota při poruše čidla vstupu 1...8. r/w  9999.0  

Tfm_1... 
Tfm_8 

Čas. konst. 
filtru [s] Float Časová konstanta filtru [s] vstupu 1...8. r/w >0.0 0.5  

HC_Lim_1 

... 
HC_Lim_8 

Mez 
topného 
proudu 

Float Mez topného proudu [A], (hodnota vypnutí –32000) r/w 1.5...50 vyp. ano 

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Unit Jednotka Enum Fyzikální jednotka. r/w  0  
  °C Fyzikální jednotka stupně Celsia. r/w  0  
  °F Fyzikální jednotka stupně Fahrenheita. r/w  1  

Hc_Cy HC cykl Int Doba cyklu monitorování topného proudu [s] r/w 1...3000 10  

Hc_Ti HC test Int Cykly spínání pro monitorování topného proudu 
[n*100ms] r/w 2...255 2  

U_norm 
Jmen. 
napětí Int Jmenovité napětí [V] r/w 1... 

32000 230  

Typ_1... 
Typ_8 

Typ čidla Enum Typ čidla r/w  0  

  Nepoužit Vstup není použit r/w  0  
  Typ L Typ L (-100...900°C), Fe-CuNi r/w  1  
  Typ J Typ J (-100...900°C), Fe-CuNi r/w  2  
  Typ K Typ K (-100...1350°C), NiCr-Ni r/w  3  
  Typ N Typ N (-100...1300°C), Nicrosil_Nisil r/w  4  
  Typ S Typ S (0...1760°C), PtRh-Pt10% r/w  5  
  Typ R Typ R (-100...1300°C), PtRh-Pt13% r/w  6  
  Typ T Typ T (-200...400°C), Cu-CuNi r/w  7  
  Typ C Typ C (0...2315°C), W5%Re-W26%Re r/w  8  
  Typ D Typ D (0...2315°C), W3%Re-W25%Re r/w  9  
  Typ E Typ E (-100...1000°C), NiCr-CuNi r/w  10  
  Typ B Typ B (0/100...1820°C), PtRh-Pt6% r/w  11  
  0...75mV Napětí: 0...+75 mV r/w  47  

Fail_1... 
Fail_8 

Porucha 
čidla Enum Chování při poruše čidla r/w  1  

  Disabled Vypnuto, Inp = 0. 
Při poruše je vstup nastaven na 0. r/w  0  

  Substitut
e value 

Náhradní hodnota Inp = Xfail. 
Při poruše je použita náhradní hodnota. r/w  1  

STK_1... 
STK_8 

Tepl. 
kompen-

zace 
Enum Způsob teplotní kompenzace studeného konce. r/w  0  

  Internal 
CJC Interní kompenzace studeného konce. r/w  0  

  External 
CJC Externí kompenzace studeného konce. r/w  1  



  KS 108 easy   Příručka uživatele 346 

 
Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 
Hc_Aim_1 

... 
Hc_Aim_8 

Typ HC 
alarmu Enum Typ alarmu topného proudu. r/w  1  

  
Max+ 
short 
circuit 

Hlídání přerušení a zkratu. Přerušení je indikováno 
při proudu menším, než mez topného proudu. r/w  0  

  
Min+ 
short 
circuit 

Hlídání přetížení a zkratu. Přetížením se rozumí 
překročení meze topného proudu. r/w  1  

Phase_1 

... 
Phase_8 

Fáze Enum Použitá fáze. r/w  0  

  --- Není aktivní r/w  0  
  phase 1 Topení je napojeno na 1. fázi. r/w  1  
  phase 2 Topení je napojeno na 2. fázi. r/w  2  
  phase 3 Topení je napojeno na 3. fázi. r/w  3  

Tr_Rat_1..
... 

Tr_Rat_8 

Převodní 
poměr Int Převodní poměr proudového trafa. r/w 1... 

30000 1000  
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III-18. I/O moduly rail line 
 

III-18.1 Všeobecně 
 

Systém decentralizovaných vstupů a výstupů reil line RL 400 se skládá z komunikačního modulu a jednoho nebo 
několika modulů vstupů a/nebo výstupů. Sezazením modulů systému rail line na liště dojde k jejich vzájemnímu 
elektrickému propojení. Podobným způsobem se V/V rail line systém sestaví i z funkčních bloků. 

 
Přehled V/V rail line modulů a jejich příslušných funkčních bloků: 
Funkční blok Hardware Poznámka 
RAIL_BK_CAN_10, 
RAIL_BK_CAN_20, 
RAIL_BK_CAN_40, 
RAIL_BK_CAN_62 

RL40-CANopen DeviceNet na vyžádání 

R_422 RL 422-0 Analogové vstupy, 4xI/U/zdroj/Odp.vys., univerzální modul, 16 bitů 
RL_423-0 RL 423-0 Analogové vstupy, 4x Pt100, galvanicky oddělené 
RL_423-1 RL 423-1 Analogové vstupy, 4x Pt1000, galvanicky oddělené 
RL_423-2 RL 423-2 Analogové vstupy, 4x Pt100/Pt1000, galvanicky oddělené 
RL_424-0 RL 424-0 Analogové vstupy, 2x termočlánek, galvanicky oddělené 
RL_424-1 RL 424-1 Analogové vstupy, 2x termočlánek / O2 (mV), galvanicky oddělené 
RL_424-2 RL 424-2 Analogové vstupy, 4x termočlánek, galvanicky oddělené 2/2 
RL_461 RL 461-0 Kombi modul, 2x analogový vstup (±U/±I, 16 bitů), 

2x analogový výstup (±U/±I, 12 bitů) 
RL_442 RL 442-0 Binární vstupy, 2x4x24V (pnp) 
RL_442 RL 442-1 Binární vstupy, 2x4x24V (npn) 
RL_442 RL 442-2 Binární vstupy, 2x4xkontakt (bezpotenciálový) 
RL_443 RL 443-0 4x relé (115/230/400 Vac) 
RL_451 RL 451-0 Binární výstupy, 2x4x24V / 2A 
RL_451 RL 451-1 Binární výstupy, 2x4x24V / 2A (nulová dioda) 
RL_452 RL 452-0 Reléové výstupy, 4 x 230 V / 5A 
CI45 CI45 Převodník UNIFLEX CI 45 
KS45 KS45 Univerzální regulátor KS 45 
TB45 TB45 Omezovač teploty TB 45 

 
Všechny funkční bloky vstupů a výstupů rail line mají výstup 
Slot, který musí být propojen s příslušným vstupem Slot 
komunikačního funkčního bloku. 

 
III-18.2 Kódování chybového výstupu 
 

Na výstupu IO_Error je u všech funkčních bloků k dispozici informace o stavu bloku: 
0 Žádní porucha 
1 Inicializace 
2 Výpadek spojení, komunikační modul neodpovídá 
3 Modul není do systému zasunut 
4 V systému je zasunut nesprávný modul 
200 Počet připojených modulů neodpovídá 
2xy Modul xy se liší od konfigurace v projektu 
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III-18.5 Rail line CI 45 (Univerzální převodník – č. 285) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok je použit pro připojení modulu univerzálního převodníku. 
Konfigurace aparametrizace převodníku je rozsáhlá, provádí se pomocí programu BlueControl. 
 
Na vstupy BWr_1 až BWr_15 se přivádí data, která jsou dále přenášena do převodníku. V konfiguraci převodníku, 
prováděné programem BlueControl, se určuje význam dat 1 a ž 15 (v menu „zápis dat po komunikaci“, „Bus data 
write“). 
Na výstupech BRd_1 až BRd_15 jsou k dispozici data, přijatá z převodníku CI45. Význam dat se určuje 
v konfiguraci převodníku, prováděné programem BlueControl (v menu „čtení dat po komunikaci“, „Bus data read“). 
 
Na výstupu Status je k dispozici stavová informace modulu. Je platná jen pokud na výstupu IO_error není indikována 
žádná porucha. Pouze v tomto případě dochází k přenosu dat mezi funkčním blokem a modulem systému rail line. 
Stavová informace má tento význam: 
Bit 0  Alarm 1 
Bit 1  Alarm 2 
Bit 2  vnitřní chyba modulu 
Bit 3  chyba naposledy přenášeného parametru – překročení rozsahu. 
 
Výstup Slot musí být propojen se vstupem příslušného komunikačního modulu (RL_BK_CAN). 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v samostatném návodu převodníku Uniflex CI 45. 
 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

BWr_1... 
BWr_15 

Float 1. až 15. hodnota zapsaná po komunikační lince. 

 
Název Typ Popis 

BWd_1... 
BWd_15 

Float 1. až 15. hodnota načtená po komunikační lince. 

IO_Error Float Chyba komunikace k modulu systému rail line. 
Slot Float Vlastní číslo bloku. 
Status Float Stavová informace modulu. 
valid Bool Komuniace s modulem funkční. Měřená data jsou platná. 

 

iii   
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Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

ErrBeh 

Chování 
při 

poruše 
Enum Chování při poruše r/w  0  

  Last value Chování při poruše: Je používána poslední platná 
hodnota. r/w  0  

  Zero Chování při poruše: Hodnota je nastavena na „0“. r/w  1  
 
 
III-18.6 Rail line KS 45 (Univerzální regulátor – č. 286) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok je použit pro připojení modulu univerzálního regulátoru. 
Konfigurace aparametrizace regulátoru je rozsáhlá, provádí se pomocí programu BlueControl. 
 
Na vstupy BWr_1 až BWr_15 se přivádí data, která jsou dále přenášena do regulátoru. V konfiguraci regulátoru, 
prováděné programem BlueControl, se určuje význam dat 1 a ž 15 (v menu „zápis dat po komunikaci“, „Bus data 
write“). 
Na výstupech BRd_1 až BRd_15 jsou k dispozici data, přijatá z regulátoru KS45. Význam dat se určuje 
v konfiguraci regulátoru, prováděné programem BlueControl (v menu „čtení dat po komunikaci“, „Bus data read“). 
 
Na výstupu Status je k dispozici stavová informace modulu. Je platná jen pokud na výstupu IO_error není indikována 
žádná porucha. Pouze v tomto případě dochází k přenosu dat mezi funkčním blokem a modulem systému rail line. 
Stavová informace má tento význam: 
Bit 0  Alarm 1 
Bit 1  Alarm 2 
Bit 2  vnitřní chyba modulu 
Bit 3  chyba naposledy přenášeného parametru – překročení rozsahu. 
 
Výstup Slot musí být propojen se vstupem příslušného komunikačního modulu (RL_BK_CAN). 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v samostatném návodu regulátoru KS 45. 
 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

BWr_1... 
BWr_15 

Float 1. až 15. hodnota zapsaná po komunikační lince. 

 

iii   
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Název Typ Popis 

BWd_1... 
BWd_15 

Float 1. až 15. hodnota načtená po komunikační lince. 

IO_Error Float Chyba komunikace k modulu systému rail line. 
Slot Float Vlastní číslo bloku. 
Status Float Stavová informace modulu. 
valid Bool Komuniace s modulem funkční. Měřená data jsou platná. 

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

ErrBeh 

Chování 
při 

poruše 
Enum Chování při poruše r/w  0  

  Last value Chování při poruše: Je používána poslední platná 
hodnota. r/w  0  

  Zero Chování při poruše: Hodnota je nastavena na „0“. r/w  1  
 
 

III-18.7 Rail line TB 45 (Omezovač teploty – č. 287) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok je použit pro připojení modulu omezovače teploty. 
Konfigurace aparametrizace omezovače je rozsáhlá, provádí se pomocí programu BlueControl. 
 
Na vstupy BWr_1 až BWr_15 se přivádí data, která jsou dále přenášena do omezovače teploty. V konfiguraci 
omezovače, prováděné programem BlueControl, se určuje význam dat 1 a ž 15 (v menu „zápis dat po komunikaci“, 
„Bus data write“). 
Na výstupech BRd_1 až BRd_15 jsou k dispozici data, přijatá z omezovače teploty TB45. Význam dat se určuje 
v konfiguraci omezovače, prováděné programem BlueControl (v menu „čtení dat po komunikaci“, „Bus data read“). 
 
Na výstupu Status je k dispozici stavová informace modulu. Je platná jen pokud na výstupu IO_error není indikována 
žádná porucha. Pouze v tomto případě dochází k přenosu dat mezi funkčním blokem a modulem systému rail line. 
Stavová informace má tento význam: 
Bit 0  Alarm 1 
Bit 1  Alarm 2 
Bit 2  vnitřní chyba modulu 
Bit 3  chyba naposledy přenášeného parametru – překročení rozsahu. 
 
Výstup Slot musí být propojen se vstupem příslušného komunikačního modulu (RL_BK_CAN). 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v samostatném návodu omezovače teploty TB 45. 
 
 

iii   
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Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

BWr_1... 
BWr_15 

Float 1. až 15. hodnota zapsaná po komunikační lince. 

 
 

Název Typ Popis 

BWd_1... 
BWd_15 

Float 1. až 15. hodnota načtená po komunikační lince. 

IO_Error Float Chyba komunikace k modulu systému rail line. 
Slot Float Vlastní číslo bloku. 
Status Float Stavová informace modulu. 
valid Bool Komuniace s modulem funkční. Měřená data jsou platná. 

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

ErrBeh 

Chování 
při 

poruše 
Enum Chování při poruše r/w  0  

  Last value Chování při poruše: Je používána poslední platná 
hodnota. r/w  0  

  Zero Chování při poruše: Hodnota je nastavena na „0“. r/w  1  
 
 

III-18.9 Rail line BK CAN 10 (Komunikační modul CAN – č. 280) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok je použit pro konfiguraci a nastavení parametrů komunikačního modulu RL 40 CANopen systému rail 
line. Ke komunikačnímu modulu lze připojit až 10 V/V modulů rail line. 
 
Vstupy Slot_1 až Slot_10 musí být propojeny s výstupy Slot V/V modulů. Pořadí vstupů Slot_1 až 
Slot_10 musí být stejné, jako fyzická poloha modulů v systému na liště. 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace viz dokumentace k modulu RL 40-CANopen systému rail line. 
 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Slot_1 Float 1. modul v systému. 
Slot_2... 
Slot_10 

Float 2. až 10 modul v systému. 

Config Bool Konfigurace všech modulů. 
Reset Bool Reset komunikace a poruchy. 
NoWrite Bool Data nebudou zapisována. 

 

iii   
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Název Typ Popis 

IO_Error Float Chyba komunikace k modulu systému rail line. 
Workload Float Vytížení bloku v %. Nemělo by trvale překračovat 90%. 
error Float Chyba komunikace k modulu systému rail line. 

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

RailAdr 
Adresa 

uzlu Int Adresa CAN uzlu na sběrnici. r/w 1...127 127  

Baudrate Rychlost Enum Rychlost komunikace na sběrnici. r/w  3  
  20 kBit Přenodová rychlost je 20 kbitů. r/w  0  
  50 kBit Přenodová rychlost je 50 kbitů. r/w  1  
  100 kBit Přenodová rychlost je 100 kbitů. r/w  2  
  125 kBit Přenodová rychlost je 125 kbitů. r/w  3  
  250 kBit Přenodová rychlost je 250 kbitů. r/w  4  
  500 kBit Přenodová rychlost je 500 kbitů. r/w  5  
  800 kBit Přenodová rychlost je 800 kbitů. r/w  6  
  1000 kBit Přenodová rychlost je 1000 kbitů. r/w  7  

Cobld. 

RPDO 

COB-ID 
přijaté 
PDO 

Int COB-ID přijaté PDO. Pokud je hodnota vypnuta, 
jsou pro PDO použity předdefinované hodnoty. r/w 385... 

1407 vyp. ano 

Cobld. 

TPDO 

COB-ID 
vyslané 

PDO 
Int 

COB-ID vyslané PDO. Pokud je hodnota vypnuta, 
jsou pro PDO použity předdefinované hodnoty. 
Ty jsou: 
1. Vyslaná PDO 0x180 + Can adresa 
2. Vyslaná PDO 0x280 + Can adresa 
3. Vyslaná PDO 0x380 + Can adresa 
4. Vyslaná PDO 0x480 + Can adresa 

r/w 385... 
1407 vyp. ano 

Typ. 

TPDO 

Typ 
vyslané 

PDO 
Enum Nastavení synchronní nebo asynchronní PDO. r/w  0  

  
Synchro-

nous 
TPDO 

Synchronní TPDO. Možné nastavení 1...240 r/w  0  

  
Asynchro-

nous 
TPDO 

Asynchronní TPDO. Nastavení fixní 255 r/w  1  

STyp. 

TPDO 

Typ 
synchr. 
PDO 

Int Zadání, po kolika SYNC zprávách má být 
gegenována synchronní PDO r/w 1...240 240  

Inhibit.

TPDO 

Doba 
blokace Int 

Zadání, po jaké min. době může být opět 
generována asynchronní PDO. Hodnota je 
násobkem 0,1 ms. 

r/w 0... 
30000 0  

Guard 

Time 

Doba 
cyklu Int Doba cyklu životnosti rail line [ms]. r/w 100... 

30000 2000 ano 
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III-18.10 Rail line BK CAN 20 (Komunikační modul CAN – č. 281) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok je použit pro konfiguraci a nastavení parametrů komunikačního modulu RL 40 CANopen systému rail 
line. Ke komunikačnímu modulu lze připojit až 20 V/V modulů rail line. 
 
Vstupy Slot_1 až Slot_20 musí být propojeny s výstupy Slot V/V modulů. Pořadí vstupů Slot_1 až 
Slot_20 musí být stejné, jako fyzická poloha modulů v systému na liště. 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace viz dokumentace k modulu RL 40-CANopen systému rail line. 
 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Slot_1 Float 1. modul v systému. 
Slot_2... 
Slot_20 

Float 2. až 20 modul v systému. 

Config Bool Konfigurace všech modulů. 
Reset Bool Reset komunikace a poruchy. 
NoWrite Bool Data nebudou zapisována. 

 
 

Název Typ Popis 

IO_Error Float Chyba komunikace k modulu systému rail line. 
Workload Float Vytížení bloku v %. Nemělo by trvale překračovat 90%. 
error Float Chyba komunikace k modulu systému rail line. 

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

RailAdr 
Adresa 

uzlu Int Adresa CAN uzlu na sběrnici. r/w 1...127 127  

Baudrate Rychlost Enum Rychlost komunikace na sběrnici. r/w  3  
  20 kBit Přenodová rychlost je 20 kbitů. r/w  0  
  50 kBit Přenodová rychlost je 50 kbitů. r/w  1  
  100 kBit Přenodová rychlost je 100 kbitů. r/w  2  
  125 kBit Přenodová rychlost je 125 kbitů. r/w  3  
  250 kBit Přenodová rychlost je 250 kbitů. r/w  4  
  500 kBit Přenodová rychlost je 500 kbitů. r/w  5  
  800 kBit Přenodová rychlost je 800 kbitů. r/w  6  
  1000 kBit Přenodová rychlost je 1000 kbitů. r/w  7  

Cobld. 

RPDO 

COB-ID 
přijaté 
PDO 

Int COB-ID přijaté PDO. Pokud je hodnota vypnuta, 
jsou pro PDO použity předdefinované hodnoty. r/w 385... 

1407 vyp. ano 

Cobld. COB-ID Int COB-ID vyslané PDO. Pokud je hodnota vypnuta, r/w 385... vyp. ano 

iii   
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TPDO vyslané 
PDO 

jsou pro PDO použity předdefinované hodnoty. 
Ty jsou: 
1. Vyslaná PDO 0x180 + Can adresa 
2. Vyslaná PDO 0x280 + Can adresa 
3. Vyslaná PDO 0x380 + Can adresa 
4. Vyslaná PDO 0x480 + Can adresa 

1407 

Typ. 

TPDO 

Typ 
vyslané 

PDO 
Enum Nastavení synchronní nebo asynchronní PDO. r/w  0  

  
Synchro-

nous 
TPDO 

Synchronní TPDO. Možné nastavení 1...240 r/w  0  

  
Asynchro-

nous 
TPDO 

Asynchronní TPDO. Nastavení fixní 255 r/w  1  

STyp. 

TPDO 

Typ 
synchr. 
PDO 

Int Zadání, po kolika SYNC zprávách má být 
gegenována synchronní PDO r/w 1...240 240  

Inhibit.

TPDO 

Doba 
blokace Int 

Zadání, po jaké min. době může být opět 
generována asynchronní PDO. Hodnota je 
násobkem 0,1 ms. 

r/w 0... 
30000 0  

Guard 

Time 

Doba 
cyklu Int Doba cyklu životnosti rail line [ms]. r/w 100... 

30000 2000 ano 

 
 

III-18.11 Rail line BK CAN 40 (Komunikační modul CAN – č. 282) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok je použit pro konfiguraci a nastavení parametrů komunikačního modulu RL 40 CANopen systému rail 
line. Ke komunikačnímu modulu lze připojit až 40 V/V modulů rail line. 
 
Vstupy Slot_1 až Slot_40 musí být propojeny s výstupy Slot V/V modulů. Pořadí vstupů Slot_1 až 
Slot_40 musí být stejné, jako fyzická poloha modulů v systému na liště. 
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 Upozornění! 
 Další informace viz dokumentace k modulu RL 40-CANopen systému rail line. 
 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Slot_1 Float 1. modul v systému. 
Slot_2... 
Slot_40 

Float 2. až 40 modul v systému. 

Config Bool Konfigurace všech modulů. 
Reset Bool Reset komunikace a poruchy. 
NoWrite Bool Data nebudou zapisována. 

 
 

Název Typ Popis 

IO_Error Float Chyba komunikace k modulu systému rail line. 
Workload Float Vytížení bloku v %. Nemělo by trvale překračovat 90%. 
error Float Chyba komunikace k modulu systému rail line. 

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

RailAdr 
Adresa 

uzlu Int Adresa CAN uzlu na sběrnici. r/w 1...127 127  

Baudrate Rychlost Enum Rychlost komunikace na sběrnici. r/w  3  
  20 kBit Přenodová rychlost je 20 kbitů. r/w  0  
  50 kBit Přenodová rychlost je 50 kbitů. r/w  1  
  100 kBit Přenodová rychlost je 100 kbitů. r/w  2  
  125 kBit Přenodová rychlost je 125 kbitů. r/w  3  
  250 kBit Přenodová rychlost je 250 kbitů. r/w  4  
  500 kBit Přenodová rychlost je 500 kbitů. r/w  5  
  800 kBit Přenodová rychlost je 800 kbitů. r/w  6  
  1000 kBit Přenodová rychlost je 1000 kbitů. r/w  7  

Cobld. 

RPDO 

COB-ID 
přijaté 
PDO 

Int COB-ID přijaté PDO. Pokud je hodnota vypnuta, 
jsou pro PDO použity předdefinované hodnoty. r/w 385... 

1407 vyp. ano 

Cobld. 

TPDO 

COB-ID 
vyslané 

PDO 
Int 

COB-ID vyslané PDO. Pokud je hodnota vypnuta, 
jsou pro PDO použity předdefinované hodnoty. 
Ty jsou: 
1. Vyslaná PDO 0x180 + Can adresa 
2. Vyslaná PDO 0x280 + Can adresa 
3. Vyslaná PDO 0x380 + Can adresa 
4. Vyslaná PDO 0x480 + Can adresa 

r/w 385... 
1407 vyp. ano 

Typ. 

TPDO 

Typ 
vyslané 

PDO 
Enum Nastavení synchronní nebo asynchronní PDO. r/w  0  

  
Synchro-

nous 
TPDO 

Synchronní TPDO. Možné nastavení 1...240 r/w  0  

  
Asynchro-

nous 
TPDO 

Asynchronní TPDO. Nastavení fixní 255 r/w  1  

STyp. 

TPDO 

Typ 
synchr. 
PDO 

Int Zadání, po kolika SYNC zprávách má být 
gegenována synchronní PDO r/w 1...240 240  

Inhibit.

TPDO 

Doba 
blokace Int 

Zadání, po jaké min. době může být opět 
generována asynchronní PDO. Hodnota je 
násobkem 0,1 ms. 

r/w 0... 
30000 0  

Guard 

Time 

Doba 
cyklu Int Doba cyklu životnosti rail line [ms]. r/w 100... 

30000 2000 ano 
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III-18.12 Rail line BK CAN 62 (Komunikační modul CAN – č. 283) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok je použit pro konfiguraci a nastavení parametrů komunikačního modulu RL 40 CANopen systému rail 
line. Ke komunikačnímu modulu lze připojit až 62 V/V modulů rail line. 
 
Vstupy Slot_1 až Slot_62 musí být propojeny s výstupy Slot V/V modulů. Pořadí vstupů Slot_1 až 
Slot_62 musí být stejné, jako fyzická poloha modulů v systému na liště. 
 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace viz dokumentace k modulu RL 40-CANopen systému rail line. 
 
 

iii   
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Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Slot_1 Float 1. modul v systému. 
Slot_2... 
Slot_62 

Float 2. až 40 modul v systému. 

Config Bool Konfigurace všech modulů. 
Reset Bool Reset komunikace a poruchy. 
NoWrite Bool Data nebudou zapisována. 

 
 

Název Typ Popis 

IO_Error Float Chyba komunikace k modulu systému rail line. 
Workload Float Vytížení bloku v %. Nemělo by trvale překračovat 90%. 
error Float Chyba komunikace k modulu systému rail line. 

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

RailAdr 
Adresa 

uzlu Int Adresa CAN uzlu na sběrnici. r/w 1...127 127  

Baudrate Rychlost Enum Rychlost komunikace na sběrnici. r/w  3  
  20 kBit Přenodová rychlost je 20 kbitů. r/w  0  
  50 kBit Přenodová rychlost je 50 kbitů. r/w  1  
  100 kBit Přenodová rychlost je 100 kbitů. r/w  2  
  125 kBit Přenodová rychlost je 125 kbitů. r/w  3  
  250 kBit Přenodová rychlost je 250 kbitů. r/w  4  
  500 kBit Přenodová rychlost je 500 kbitů. r/w  5  
  800 kBit Přenodová rychlost je 800 kbitů. r/w  6  
  1000 kBit Přenodová rychlost je 1000 kbitů. r/w  7  

Cobld. 

RPDO 

COB-ID 
přijaté 
PDO 

Int COB-ID přijaté PDO. Pokud je hodnota vypnuta, 
jsou pro PDO použity předdefinované hodnoty. r/w 385... 

1407 vyp. ano 

Cobld. 

TPDO 

COB-ID 
vyslané 

PDO 
Int 

COB-ID vyslané PDO. Pokud je hodnota vypnuta, 
jsou pro PDO použity předdefinované hodnoty. 
Ty jsou: 
1. Vyslaná PDO 0x180 + Can adresa 
2. Vyslaná PDO 0x280 + Can adresa 
3. Vyslaná PDO 0x380 + Can adresa 
4. Vyslaná PDO 0x480 + Can adresa 

r/w 385... 
1407 vyp. ano 

Typ. 

TPDO 

Typ 
vyslané 

PDO 
Enum Nastavení synchronní nebo asynchronní PDO. r/w  0  

  
Synchro-

nous 
TPDO 

Synchronní TPDO. Možné nastavení 1...240 r/w  0  

  
Asynchro-

nous 
TPDO 

Asynchronní TPDO. Nastavení fixní 255 r/w  1  

STyp. 

TPDO 

Typ 
synchr. 
PDO 

Int Zadání, po kolika SYNC zprávách má být 
gegenována synchronní PDO r/w 1...240 240  

Inhibit.

TPDO 

Doba 
blokace Int 

Zadání, po jaké min. době může být opět 
generována asynchronní PDO. Hodnota je 
násobkem 0,1 ms. 

r/w 0... 
30000 0  

Guard 

Time 

Doba 
cyklu Int Doba cyklu životnosti rail line [ms]. r/w 100... 

30000 2000 ano 
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III-18.13 Rail line 422 (Modul analogových vstupů – č. 260) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok je použit pro konfiguraci a nastavení parametrů modulu s čtyřmi analogovými vstupy. Zpracované 
změřené hodnoty jsou k dispozici na výstupech bloku. 
 
Výstup Slot musí být propojen se vstupem příslušného komunikačního modulu (RL_BK_CAN). 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v dokumentaci modulu převodníku rail line RL 422. 
 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Inp_1... 
Inp_4 

Float Zpracované změřené hodnoty vstupů. 

Slot Float Vlastní číslo bloku. 
IO_Error Float Chyba komunikace k modulu systému rail line. 
Status Float Stavová informace modulu. 
valid Bool Komuniace s modulem funkční. Měřená data jsou platná. 

 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

FltV_1... 
FltV_4 

Hodnota 
při 

poruše 
Int Náhradní hodnota při poruše čidla [1/10] r/w -30000 

...30000 0  

TFil_1... 
TFil_4 

Konst. 
filtru Int Časová konstanta filtru [1/10s] r/w 0...9999 5  

BFil_1... 
BFil_4 

Šířka 
pásma Int Šířka pásma filtru [1/10] r/w 0...9999 5  

FVMin_1... 
FVMin_4 

Začátek 
rozsahu Int Spodní mez rozsahu vstupního signálu. r/w -30000 

...30000 0  

FVMax_1... 
FVMax_4 

Konec 
rozsahu Int Horní mez rozsahu vstupního signálu. r/w -30000 

...30000 200  

PVMin_1... 
PVMin_4 

Začátek 
rozsahu Int Spodní mez rozsahu fyzikální veličiny. r/w -30000 

...30000 0  

PVMax_1... 
PVMax_4 

Konec 
rozsahu Int Horní mez rozsahu fyzikální veličiny. r/w -30000 

...30000 20000  

SSup_1... 
SSup_4 

Napájení 
čidla Enum Napájení čidla. r/w  0  

  10 V 10 V r/w  0  
  24 V 24 V r/w  2  

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

ErrBeh 

Chování 
při 

poruše 
Enum Chování při poruše r/w  0  

  Last value Chování při poruše: Je používána poslední platná 
hodnota. r/w  0  

  Zero Chování při poruše: Hodnota je nastavena na „0“. r/w  1  

  Error value Chování při poruše: Hodnota je nastavena na 
předdefinovanou hodnotu při poruše. r/w  2  

 

iii   
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Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Enab_1... 
Enab_4 

Aktivace 
vstupu Enum Aktivace vstupu. r/w  0  

  No Vstup vypnut, prevence před generováním signálu 
poruchy. Vstup není použit. r/w  0  

  Yes Vstup zapnut. r/w  1  
InpT_1... 
InpT_4 

Typ 
vstupu Enum Typ čidla r/w  3  

  -10---+10V Napětí: -10...+10 V r/w  0  
  -5---+5V Napětí: -5...+5 V r/w  1  
  -1---+1V Napětí: -1...+1 V r/w  2  
  0---20mA Proud: 0...20 mA r/w  3  

 
 

III-18.14 Rail line 423-0 (Modul analogových vstupů pro odporové teploměry – č. 265) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok je použit pro konfiguraci a nastavení parametrů modulu s čtyřmi vstupy odporových teploměrů. 
Zpracované změřené hodnoty jsou k dispozici na výstupech bloku. 
 
Výstup Slot musí být propojen se vstupem příslušného komunikačního modulu (RL_BK_CAN). 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v dokumentaci modulu převodníku rail line RL 423-X. 
 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Inp_1... 
Inp_4 

Float Zpracované změřené hodnoty vstupů. 

Slot Float Vlastní číslo bloku. 
IO_Error Float Chyba komunikace k modulu systému rail line. 
Status Float Stavová informace modulu. 
valid Bool Komuniace s modulem funkční. Měřená data jsou platná. 

 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Offs_1... 
Offs_4 

Ofset Int Ofset [1/10] r/w -4000 
...4000 0  

FltV_1... 
FltV_4 

Hodnota 
při 

poruše 
Int Náhradní hodnota při poruše čidla [1/10] r/w -2000 

...8500 0  

TFil_1... 
TFil_4 

Konst. 
filtru Int Časová konstanta filtru [1/10s] r/w 0...9999 5  

BFil_1... 
BFil_4 

Šířka 
pásma Int Šířka pásma filtru [1/10] r/w 0...9999 5  

iii   
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Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

ErrBeh 

Chování 
při 

poruše 
Enum Chování při poruše r/w  0  

  Last value Chování při poruše: Je používána poslední platná 
hodnota. r/w  0  

  Zero Chování při poruše: Hodnota je nastavena na „0“. r/w  1  

  Error value Chování při poruše: Hodnota je nastavena na 
předdefinovanou hodnotu při poruše. r/w  2  

Enab_1... 
Enab_4 

Aktivace 
vstupu Enum Aktivace vstupu. r/w  0  

  No Vstup vypnut, prevence před generováním signálu 
poruchy. Vstup není použit. r/w  0  

  Yes Vstup zapnut. r/w  1  
InpT_1... 
InpT_4 

Typ 
vstupu Enum Typ čidla r/w  3  

  Pt100 Pt100 (-200...850°C) r/w  0  
  Ni100 Ni100 (-60...180°C) r/w  1  

Unit-1... 
Unit_4 

Fyz. 
jedn. Enum Fyzikální jednotka. r/w  0  

  °C Fyzikální jednotka stupně Celsia. r/w  0  
  °F Fyzikální jednotka stupně Fahrenheita. r/w  1  

 
 

III-18.15 Rail line 423-1 (Modul analogových vstupů pro odporové teploměry – č. 266) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok je použit pro konfiguraci a nastavení parametrů modulu s čtyřmi vstupy odporových teploměrů. 
Zpracované změřené hodnoty jsou k dispozici na výstupech bloku. 
 
Výstup Slot musí být propojen se vstupem příslušného komunikačního modulu (RL_BK_CAN). 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v dokumentaci modulu převodníku rail line RL 423-X. 
 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Inp_1... 
Inp_4 

Float Zpracované změřené hodnoty vstupů. 

Slot Float Vlastní číslo bloku. 
IO_Error Float Chyba komunikace k modulu systému rail line. 
Status Float Stavová informace modulu. 
valid Bool Komuniace s modulem funkční. Měřená data jsou platná. 

iii   



 361 KS 108 easy  Příručka uživatele 

 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Offs_1... 
Offs_4 

Ofset Int Ofset [1/10] r/w -4000 
...4000 0  

FltV_1... 
FltV_4 

Hodnota 
při 

poruše 
Int Náhradní hodnota při poruše čidla [1/10] r/w -2000 

...8500 0  

TFil_1... 
TFil_4 

Konst. 
filtru Int Časová konstanta filtru [1/10s] r/w 0...9999 5  

BFil_1... 
BFil_4 

Šířka 
pásma Int Šířka pásma filtru [1/10] r/w 0...9999 5  

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

ErrBeh 

Chování 
při 

poruše 
Enum Chování při poruše r/w  0  

  Last value Chování při poruše: Je používána poslední platná 
hodnota. r/w  0  

  Zero Chování při poruše: Hodnota je nastavena na „0“. r/w  1  

  Error value Chování při poruše: Hodnota je nastavena na 
předdefinovanou hodnotu při poruše. r/w  2  

Enab_1... 
Enab_4 

Aktivace 
vstupu Enum Aktivace vstupu. r/w  0  

  No Vstup vypnut, prevence před generováním signálu 
poruchy. Vstup není použit. r/w  0  

  Yes Vstup zapnut. r/w  1  
InpT_1... 
InpT_4 

Typ 
vstupu Enum Typ čidla r/w  3  

  Pt1000 Pt1000 (-200...850°C) r/w  0  
  Ni1000 Ni1000 (-60...180°C) r/w  1  
  KTY KTY r/w  2  

Unit-1... 
Unit_4 

Fyz. 
jedn. Enum Fyzikální jednotka. r/w  0  

  °C Fyzikální jednotka stupně Celsia. r/w  0  
  °F Fyzikální jednotka stupně Fahrenheita. r/w  1  

 
 

III-18.16 Rail line 423-2 (Modul analogových vstupů pro odporové teploměry – č. 267) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok je použit pro konfiguraci a nastavení parametrů modulu s čtyřmi vstupy odporových teploměrů. 
Zpracované změřené hodnoty jsou k dispozici na výstupech bloku. 
 
Výstup Slot musí být propojen se vstupem příslušného komunikačního modulu (RL_BK_CAN). 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v dokumentaci modulu převodníku rail line RL 423-X. 
 
 

iii   
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Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Inp_1... 
Inp_4 

Float Zpracované změřené hodnoty vstupů. 

Slot Float Vlastní číslo bloku. 
IO_Error Float Chyba komunikace k modulu systému rail line. 
Status Float Stavová informace modulu. 
valid Bool Komuniace s modulem funkční. Měřená data jsou platná. 

 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Offs_1... 
Offs_4 

Ofset Int Ofset [1/10] r/w -4000 
...4000 0  

FltV_1... 
FltV_4 

Hodnota 
při 

poruše 
Int Náhradní hodnota při poruše čidla [1/10] r/w -2000 

...8500 0  

TFil_1... 
TFil_4 

Konst. 
filtru Int Časová konstanta filtru [1/10s] r/w 0...9999 5  

BFil_1... 
BFil_4 

Šířka 
pásma Int Šířka pásma filtru [1/10] r/w 0...9999 5  

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

ErrBeh 

Chování 
při 

poruše 
Enum Chování při poruše r/w  0  

  Last value Chování při poruše: Je používána poslední platná 
hodnota. r/w  0  

  Zero Chování při poruše: Hodnota je nastavena na „0“. r/w  1  

  Error value Chování při poruše: Hodnota je nastavena na 
předdefinovanou hodnotu při poruše. r/w  2  

Enab_1... 
Enab_4 

Aktivace 
vstupu Enum Aktivace vstupu. r/w  0  

  No Vstup vypnut, prevence před generováním signálu 
poruchy. Vstup není použit. r/w  0  

  Yes Vstup zapnut. r/w  1  
InpT_1... 
InpT_4 

Typ 
vstupu Enum Typ čidla r/w  3  

  Pt100 Pt100 (-200...850°C) r/w  0  
  Pt1000 Pt1000 (-200...850°C) r/w  1  
  Ni100 Ni100 (-60...180°C) r/w  2  
  Ni1000 Ni1000 (-60...180°C) r/w  3  
  KTY KTY r/w  4  

Unit-1... 
Unit_4 

Fyz. 
jedn. Enum Fyzikální jednotka. r/w  0  

  °C Fyzikální jednotka stupně Celsia. r/w  0  
  °F Fyzikální jednotka stupně Fahrenheita. r/w  1  
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III-18.17 Rail line 424-0 (Modul analogových vstupů pro dva termočlánky – č. 270) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok je použit pro konfiguraci a nastavení parametrů modulu s dvěma vstupy termočlánků. Zpracované 
změřené hodnoty jsou k dispozici na výstupech bloku. 
 
Výstup Slot musí být propojen se vstupem příslušného komunikačního modulu (RL_BK_CAN). 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v dokumentaci modulu převodníku rail line RL 424-X. 
 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Inp_1... 
Inp_2 

Float Zpracované změřené hodnoty vstupů. 

Slot Float Vlastní číslo bloku. 
IO_Error Float Chyba komunikace k modulu systému rail line. 
Status Float Stavová informace modulu. 
valid Bool Komuniace s modulem funkční. Měřená data jsou platná. 

 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Offs_1... 
Offs_2 

Ofset Int Ofset [1/10] r/w -4000 
...4000 0  

FltV_1... 
FltV_2 

Hodnota 
při 

poruše 
Int Náhradní hodnota při poruše čidla [1/10] r/w -2000 

...8500 0  

TFil_1... 
TFil_2 

Konst. 
filtru Int Časová konstanta filtru [1/10s] r/w 0...9999 5  

BFil_1... 
BFil_2 

Šířka 
pásma Int Šířka pásma filtru [1/10] r/w 0...9999 5  

IFVMin_1 

... 
IFVMin_2 

Začátek 
rozsahu Int Spodní mez rozsahu vstupního signálu. r/w -30000 

...30000 0  

IFVMax_1 

... 
IFVMax_2 

Konec 
rozsahu Int Horní mez rozsahu vstupního signálu. r/w -30000 

...30000 8000  

IPVMin_1 

... 
IPVMin_2 

Začátek 
rozsahu Int Spodní mez rozsahu fyzikální veličiny. r/w -30000 

...30000 0  

IPVMax_1 

... 
IPVMax_2 

Konec 
rozsahu Int Horní mez rozsahu fyzikální veličiny. r/w -30000 

...30000 80000  

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

ErrBeh 

Chování 
při 

poruše 
Enum Chování při poruše r/w  0  

  Last value Chování při poruše: Je používána poslední platná 
hodnota. r/w  0  

  Zero Chování při poruše: Hodnota je nastavena na „0“. r/w  1  

  Error value Chování při poruše: Hodnota je nastavena na 
předdefinovanou hodnotu při poruše. r/w  2  

iii   
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Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Func_1... 
Func_2 

Funkce 
vstupu Enum Funkce vstupu. r/w  2  

  Channel 
disabled 

Vstup vypnut, prevence před generováním signálu 
poruchy. Vstup není použit. r/w  0  

  
No cold 
junct. 
comp. 

Bez kompenzace studeného konce. r/w  1  

  Cold junct. 
measured Měřená kompenzace studeného konce. r/w  2  

  Cold junct. 
constant Konstantní kompenzace studeného konce. r/w  3  

InpT_1... 
InpT_2 

Typ 
vstupu Enum Typ čidla r/w  0  

  Typ L Typ L (-100...900°C), Fe-CuNi r/w  0  
  Typ J Typ J (-100...900°C), Fe-CuNi r/w  1  
  Typ K Typ K (-100...1350°C), NiCr-Ni r/w  2  
  Typ N Typ N (-100...1300°C), Nicrosil_Nisil r/w  3  
  Typ S Typ S (0...1760°C), PtRh-Pt10% r/w  4  
  Typ R Typ R (-100...1300°C), PtRh-Pt13% r/w  5  
  Typ T Typ T (-200...400°C), Cu-CuNi r/w  6  
  Typ E Typ E (-100...1000°C), NiCr-CuNi r/w  7  
  Typ B Typ B (0/100...1820°C), PtRh-Pt6% r/w  8  
  Typ W Typ W (0...2315°C) r/w  9  
  -80...80mV Napětí: -80...+80 mV r/w  10  

Unit-1... 
Unit_2 

Fyz. 
jedn. Enum Fyzikální jednotka. r/w  0  

  °C Fyzikální jednotka stupně Celsia. r/w  0  
  °F Fyzikální jednotka stupně Fahrenheita. r/w  1  

Temp_1 

... 
Temp_2 

Teplota 
stud. 
konce 

Int Teplota studeného konce. r/w -2000 
...8500 0  

 
 

III-18.19 Rail line 424-2 (Modul analogových vstupů pro čtyři termočlánky – č. 272) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok je použit pro konfiguraci a nastavení parametrů modulu se čtyřmi vstupy termočlánků. Zpracované 
změřené hodnoty jsou k dispozici na výstupech bloku. 
 
Výstup Slot musí být propojen se vstupem příslušného komunikačního modulu (RL_BK_CAN). 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v dokumentaci modulu převodníku rail line RL 424-X. 
 
 

iii   



 365 KS 108 easy  Příručka uživatele 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Inp_1... 
Inp_4 

Float Zpracované změřené hodnoty vstupů. 

Slot Float Vlastní číslo bloku. 
IO_Error Float Chyba komunikace k modulu systému rail line. 
Status Float Stavová informace modulu. 
valid Bool Komuniace s modulem funkční. Měřená data jsou platná. 

 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Offs_1... 
Offs_4 

Ofset Int Ofset [1/10] r/w -4000 
...4000 0  

FltV_1... 
FltV_4 

Hodnota 
při 

poruše 
Int Náhradní hodnota při poruše čidla [1/10] r/w -2000 

...8500 0  

TFil_1... 
TFil_4 

Konst. 
filtru Int Časová konstanta filtru [1/10s] r/w 0...9999 5  

BFil_1... 
BFil_4 

Šířka 
pásma Int Šířka pásma filtru [1/10] r/w 0...9999 5  

IFVMin_1 

... 
IFVMin_4 

Začátek 
rozsahu Int Spodní mez rozsahu vstupního signálu. r/w -30000 

...30000 0  

IFVMax_1 

... 
IFVMax_4 

Konec 
rozsahu Int Horní mez rozsahu vstupního signálu. r/w -30000 

...30000 8000  

IPVMin_1 

... 
IPVMin_4 

Začátek 
rozsahu Int Spodní mez rozsahu fyzikální veličiny. r/w -30000 

...30000 0  

IPVMax_1 

... 
IPVMax_4 

Konec 
rozsahu Int Horní mez rozsahu fyzikální veličiny. r/w -30000 

...30000 80000  

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

ErrBeh 

Chování 
při 

poruše 
Enum Chování při poruše r/w  0  

  Last value Chování při poruše: Je používána poslední platná 
hodnota. r/w  0  

  Zero Chování při poruše: Hodnota je nastavena na „0“. r/w  1  

  Error value Chování při poruše: Hodnota je nastavena na 
předdefinovanou hodnotu při poruše. r/w  2  

Func_1... 
Func_4 

Funkce 
vstupu Enum Funkce vstupu. r/w  2  

  Channel 
disabled 

Vstup vypnut, prevence před generováním signálu 
poruchy. Vstup není použit. r/w  0  

  
No cold 
junct. 
comp. 

Bez kompenzace studeného konce. r/w  1  

  Cold junct. 
measured Měřená kompenzace studeného konce. r/w  2  

  Cold junct. 
constant Konstantní kompenzace studeného konce. r/w  3  
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InpT_1... 
InpT_4 

Typ 
vstupu Enum Typ čidla r/w  0  

  Typ L Typ L (-100...900°C), Fe-CuNi r/w  0  
  Typ J Typ J (-100...900°C), Fe-CuNi r/w  1  
  Typ K Typ K (-100...1350°C), NiCr-Ni r/w  2  
  Typ N Typ N (-100...1300°C), Nicrosil_Nisil r/w  3  
  Typ S Typ S (0...1760°C), PtRh-Pt10% r/w  4  
  Typ R Typ R (-100...1300°C), PtRh-Pt13% r/w  5  
  Typ T Typ T (-200...400°C), Cu-CuNi r/w  6  
  Typ E Typ E (-100...1000°C), NiCr-CuNi r/w  7  
  Typ B Typ B (0/100...1820°C), PtRh-Pt6% r/w  8  
  Typ W Typ W (0...2315°C) r/w  9  
  -80...80mV Napětí: -80...+80 mV r/w  10  

Unit-1... 
Unit_4 

Fyz. 
jedn. Enum Fyzikální jednotka. r/w  0  

  °C Fyzikální jednotka stupně Celsia. r/w  0  
  °F Fyzikální jednotka stupně Fahrenheita. r/w  1  

Temp_1 

... 
Temp_4 

Teplota 
stud. 
konce 

Int Teplota studeného konce. r/w -2000 
...8500 0  

 
 

III-18.21 Rail line 442 (Modul binárních vstupů – č. 250) 
 

 
 
 
 
 
 
Funkční blok je použit pro konfiguraci a nastavení parametrů modulu binárních vstupů. Binární vstupní signály jsou 
k dispozici na výstupech bloku. 
 
Výstup Slot musí být propojen se vstupem příslušného komunikačního modulu (RL_BK_CAN). 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v dokumentaci modulu převodníku rail line RL 442-X. 
 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

inp_1... 
inp_8 

Bool Hodnoty binárních  vstupů. 

valid Bool Komuniace s modulem funkční. Měřená data jsou platná. 
Slot Float Vlastní číslo bloku. 
IO_Error Float Chyba komunikace k modulu systému rail line. 
Status Float Stavová informace modulu. 

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

ErrBeh 

Chování 
při 

poruše 
Enum Chování při poruše r/w  0  

  Last value Chování při poruše: Je používána poslední platná 
hodnota. r/w  0  

  Zero Chování při poruše: Hodnota je nastavena na „0“. r/w  1  

  Error value Chování při poruše: Hodnota je nastavena na 
předdefinovanou hodnotu při poruše. r/w  2  

iii   
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Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

Plty Polarita Int Polarita vstupů 1...8; přímá = 0, inverzní = 1 r/w 0...255 0  

Time Čas Int Potlačení odskoku kontaktů [ms]. r/w 0... 
30000 0  

 
 

III-18.22 Rail line 443 (Modul AC binárních vstupů – č. 251) 
 

 
 
 
 
 
 
Funkční blok je použit pro konfiguraci a nastavení parametrů modulu binárních vstupů. Binární vstupní signály jsou 
k dispozici na výstupech bloku. 
 
Výstup Slot musí být propojen se vstupem příslušného komunikačního modulu (RL_BK_CAN). 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v dokumentaci modulu převodníku rail line RL 443-0. 
 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

inp_1... 
inp_4 

Bool Hodnoty binárních  vstupů. 

valid Bool Komuniace s modulem funkční. Měřená data jsou platná. 
Slot Float Vlastní číslo bloku. 
IO_Error Float Chyba komunikace k modulu systému rail line. 
Status Float Stavová informace modulu. 

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

ErrBeh 

Chování 
při 

poruše 
Enum Chování při poruše r/w  0  

  Last value Chování při poruše: Je používána poslední platná 
hodnota. r/w  0  

  Zero Chování při poruše: Hodnota je nastavena na „0“. r/w  1  

  Error value Chování při poruše: Hodnota je nastavena na 
předdefinovanou hodnotu při poruše. r/w  2  

Plty Polarita Int Polarita vstupů 1...8; přímá = 0, inverzní = 1 r/w 0...255 0  

Time Čas Int Potlačení odskoku kontaktů [ms]. r/w 0... 
30000 0  

 
 

III-18.23 Rail line 451 (Modul binárních výstupů – č. 255) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok je použit pro konfiguraci a nastavení parametrů modulu binárních výstupů. Výstupní signály musí být 
přivedeny na vstupy bloku. 

iii   
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Výstup Slot musí být propojen se vstupem příslušného komunikačního modulu (RL_BK_CAN). 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v dokumentaci modulu převodníku rail line RL 451-X. 
 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

outp_1... 
outp_8 

Bool Hodnoty binárních  výstupů. 

 
Název Typ Popis 

valid Bool Komuniace s modulem funkční. Měřená data jsou platná. 
Slot Float Vlastní číslo bloku. 
IO_Error Float Chyba komunikace k modulu systému rail line. 
Status Float Stavová informace modulu. 

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

ErrBeh 

Chování 
při 

poruše 
Enum Chování při poruše r/w  0  

  Last value Chování při poruše: Je používána poslední platná 
hodnota. r/w  0  

  Zero Chování při poruše: Hodnota je nastavena na „0“. r/w  1  

  Error value Chování při poruše: Hodnota je nastavena na 
předdefinovanou hodnotu při poruše. r/w  2  

Plty Polarita Int Polarita vstupů 1...8; přímá = 0, inverzní = 1 r/w 0...255 0  

Actv 
Stav 

výstupu Int Stav výstupů 1...8; vypnutý = 0, aktivní = 1 r/w 0...255 255  

FltS 
Stav 

poruchy Int Stav výstupů 1...8 při poruše r/w 0...255 0  

ErrM 
Maska 

poruchy Int Maska chybového stavu výstupů 1...8. r/w 0...255 0  

TktM 
Maska 
taktů Int Maska pro použití taktovacích impulsů výstupů 

1...8. r/w 0...255 0  

TktD Prodleva Int Prodleva při startu taktovacích impulsů výstupů 
1...8 [ms] . r/w 0... 

30000 1000  

TktP Prodleva Int Cyklus taktovacích impulsů výstupů 1...8 [ms] . r/w 5... 
30000 100  

TktE Výdrž Int Doba trvání taktovacích impulsů výstupů 1...8 [ms] 
. r/w 0... 

30000 50  

 
 

III-18.24 Rail line 452 (Modul reléových výstupů – č. 256) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok je použit pro konfiguraci a nastavení parametrů modulu reléových výstupů. Výstupní signály musí být 
přivedeny na vstupy bloku. 

iii   
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Výstup Slot musí být propojen se vstupem příslušného komunikačního modulu (RL_BK_CAN). 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v dokumentaci modulu převodníku rail line RL 452-X. 
 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

outp_1... 
outp_4 

Bool Hodnoty binárních  reléových výstupů. 

 
Název Typ Popis 

valid Bool Komuniace s modulem funkční. Měřená data jsou platná. 
Slot Float Vlastní číslo bloku. 
IO_Error Float Chyba komunikace k modulu systému rail line. 
Status Float Stavová informace modulu. 

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

ErrBeh 

Chování 
při 

poruše 
Enum Chování při poruše r/w  0  

  Last value Chování při poruše: Je používána poslední platná 
hodnota. r/w  0  

  Zero Chování při poruše: Hodnota je nastavena na „0“. r/w  1  

  Error value Chování při poruše: Hodnota je nastavena na 
předdefinovanou hodnotu při poruše. r/w  2  

Plty Polarita Int Polarita vstupů 1...4; přímá = 0, inverzní = 1 r/w 0...15 0  

Actv 
Stav 

výstupu Int Stav výstupů 1...4; vypnutý = 0, aktivní = 1 r/w 0...15 15  

FltS 
Stav 

poruchy Int Stav výstupů 1...4 při poruše r/w 0...15 0  

 
 

III-18.25 Rail line 461 (Kombinovaný modul analogových vstupů a výstupů – č. 261) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok je použit pro konfiguraci a nastavení parametrů kombinovaného modulu dvou analogových vstupů a 
dvou analogových výstupů. Zpracované změřené hodnoty jsou k dispozici na výstupech bloku.Výstupní signály musí 
být přivedeny na vstupy bloku. 

 
Výstup Slot musí být propojen se vstupem příslušného komunikačního modulu (RL_BK_CAN). 
 
 

 Upozornění! 
 Další informace jsou uvedeny v dokumentaci modulu převodníku rail line RL 461. 
 
 

 
Vstupy a výstupy 

 

Název Typ Popis 

Outp_1 Float Hodnota analogového výstupu 1. 
Outp_2 Float Hodnota analogového výstupu 2. 

iii   
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Název Typ Popis 

Inp_1 Float Zpracovaná změřená hodnota vstupu 1. 
Inp_2 Float Zpracovaná změřená hodnota vstupu 2. 
Slot Float Vlastní číslo bloku. 
IO_Error Float Chyba komunikace k modulu systému rail line. 
Status Float Stavová informace modulu. 
valid Bool Komuniace s modulem funkční. Měřená data jsou platná. 

 
Parametry 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

IFltV_1 

Hodnota 
při 

poruše 
Int Náhradní hodnota při poruše čidla vstupu 1 [1/10] r/w -30000 

...30000 0  

ITFil _1 
Konst. 
filtru Int Časová konstanta filtru vstupu 1 [1/10s] r/w 0...9999 5  

IBFil_1 
Šířka 

pásma Int Šířka pásma filtru vstupu 1 [1/10] r/w 0...9999 5  

IFVMin_1 
Začátek 
rozsahu Int Spodní mez rozsahu vstupního signálu 1. r/w -30000 

...30000 0  

IFVMax_1 
Konec 

rozsahu Int Horní mez rozsahu vstupního signálu 1. r/w -30000 
...30000 200  

IPVMin_1 
Začátek 
rozsahu Int Spodní mez rozsahu fyzikální veličiny vstupu 1. r/w -30000 

...30000 0  

IPVMax_1 
Konec 

rozsahu Int Horní mez rozsahu fyzikální veličiny vstupu 1. r/w -30000 
...30000 20000  

IFltV_2 

Hodnota 
při 

poruše 
Int Náhradní hodnota při poruše čidla vstupu 2 [1/10] r/w -30000 

...30000 0  

ITFil _2 
Konst. 
filtru Int Časová konstanta filtru vstupu 2 [1/10s] r/w 0...9999 5  

IBFil_2 
Šířka 

pásma Int Šířka pásma filtru vstupu 2 [1/10] r/w 0...9999 5  

IFVMin_2 
Začátek 
rozsahu Int Spodní mez rozsahu vstupního signálu 2. r/w -30000 

...30000 0  

IFVMax_2 
Konec 

rozsahu Int Horní mez rozsahu vstupního signálu 2. r/w -30000 
...30000 200  

IPVMin_2 
Začátek 
rozsahu Int Spodní mez rozsahu fyzikální veličiny vstupu 2. r/w -30000 

...30000 0  

IPVMax_2 
Konec 

rozsahu Int Horní mez rozsahu fyzikální veličiny vstupu 2. r/w -30000 
...30000 20000  

OFltV_1 

Hodnota 
při 

poruše 
Int Náhradní hodnota výstupu 1 při poruše [1/10] r/w -30000 

...30000 0  

OFVMin_1 
Začátek 
rozsahu Int Spodní mez rozsahu výstupního signálu 1. r/w -30000 

...30000 0  

OFVMax_1 
Konec 

rozsahu Int Horní mez rozsahu výstupního signálu 1. r/w -30000 
...30000 200  

OPVMin_1 
Začátek 
rozsahu Int Spodní mez rozsahu fyzikální veličiny výstupu 1. r/w -30000 

...30000 0  

OPVMax_1 
Konec 

rozsahu Int Horní mez rozsahu fyzikální veličiny výstupu 1. r/w -30000 
...30000 20000  

OFltV_2 

Hodnota 
při 

poruše 
Int Náhradní hodnota výstupu 2 při poruše [1/10] r/w -30000 

...30000 0  

OFVMin_2 
Začátek 
rozsahu Int Spodní mez rozsahu výstupního signálu 2. r/w -30000 

...30000 0  

OFVMax_2 
Konec 

rozsahu Int Horní mez rozsahu výstupního signálu 2. r/w -30000 
...30000 200  
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Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

OPVMin_2 
Začátek 
rozsahu Int Spodní mez rozsahu fyzikální veličiny výstupu 2. r/w -30000 

...30000 0  

OPVMax_2 
Konec 

rozsahu Int Horní mez rozsahu fyzikální veličiny výstupu 2. r/w -30000 
...30000 20000  

 
Konfigurace 

 

Ozn. Název Typ Popis Přístup Rozsah Předn. Vyp. 

ErrBeh 

Chování 
při 

poruše 
Enum Chování při poruše r/w  0  

  Last value Chování při poruše: Je používána poslední platná 
hodnota. r/w  0  

  Zero Chování při poruše: Hodnota je nastavena na „0“. r/w  1  

  Error value Chování při poruše: Hodnota je nastavena na 
předdefinovanou hodnotu při poruše. r/w  2  

InpE_1 
Aktivace 
vstupu Enum Aktivace vstupu 1. r/w  1  

  No Vstup vypnut, prevence před generováním signálu 
poruchy. Vstup není použit. r/w  0  

  Yes Vstup zapnut. r/w  1  

InpT_1 
Typ 

vstupu Enum Typ čidla vstupu 1 r/w  3  

  -10---+10V Napětí: -10...+10 V r/w  0  
  -5---+5V Napětí: -5...+5 V r/w  1  
  -1---+1V Napětí: -1...+1 V r/w  2  
  0---20mA Proud: 0...20 mA r/w  3  

InpE_2 
Aktivace 
vstupu Enum Aktivace vstupu 2. r/w  1  

  No Vstup vypnut, prevence před generováním signálu 
poruchy. Vstup není použit. r/w  0  

  Yes Vstup zapnut. r/w  1  

InpT_2 
Typ 

vstupu Enum Typ čidla vstupu 2 r/w  3  

  -10---+10V Napětí: -10...+10 V r/w  0  
  -5---+5V Napětí: -5...+5 V r/w  1  
  -1---+1V Napětí: -1...+1 V r/w  2  
  0---20mA Proud: 0...20 mA r/w  3  

OtpT_1 
Typ 

výstupu Enum Typ výstupu 1 r/w  1  

  -10---+10V Napětí: -10...+10 V r/w  0  
  0---20mA Proud: 0...20 mA r/w  1  

OtpT_2 
Typ 

výstupu Enum Typ výstupu 2 r/w  1  

  -10---+10V Napětí: -10...+10 V r/w  0  
  0---20mA Proud: 0...20 mA r/w  1  

 
 
 
 
 


