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1 Úvod k úloze „Pískování“
1.1 Použitá HMI aplikace
Pro vývoj této aplikace byla použita aplikace Wonderware InTouch 10.0 bez licenčního
klíče. V případě že spouštíte aplikaci bez licenčního klíče, spustí se v tzv. demo režimu který
omezuje funkci vizualizace:
•
•

Maximálně 120 minut (v kuse) vizualizační prezentace. Poté se aplikace zavře a musí
se spustit znovu.
Maximálně 32 tagů. „Tag“ = globální proměnná (memory/IO integer, real, discrete..)

Postup spuštění demo InTouch:
1) Spusťte aplikaci ikonou „InTouch“ a vyberte projekt ze seznamu.
Pvrní upozornění, že není přítomná licence

2) Odsouhlaste OK.
Druhé upozornění

3) Vyberte Přeskočit.
4) Aplikace je spuštěna v režimu DEMO.
Pro spuštění projektu ve Window Viewer nebo Windows Maker je postup stejný.

1.2 Původní zadání
Na odlitku je třeba opískovat dvě ramena. Odlitek je vložen ručně do upínacího přípravku,
jeho správná poloha je indikována čidlem. Tlačítkem START je vydán pokyn pro začátek
operace. Obrobek je upnut pneumotorem A, potom na předem nastavenou dobu Ta otevře
pneumotor B (ventil pískovací trysky). Po opětném uzavření ventilu trysky přesune
pneumotor C trysku ke druhému ramenu obrobku. Operace opískování se opakuje se stejnou
dobou trvání. Po skončení druhého opískování se vrátí pneumotor C do výchozí polohy.
Pneumotor A uvolní obrobek, který může být ručně vyjmut z přípravku.
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1.3 Krokový diagram
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1.4 Funkční diagram

1.5 Stavový diagram
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1.6 Soupis všech proměnných
VSTUPY:
START … tlačítko start ( START = 1 – povolení pískování )
OBR ….. přítomnost obrobku ( OBR = 1 – obrobek přítomen )
a0 , a1 …. levá a pravá poloha pístu pneumotoru A
b0
…. pravá poloha pístu pneumotoru B
VÝSTUPY :
YA
…. ovládání pneumotoru A
YB
…. ovládání pneumotoru B
MÍCH … promíchávání pískovací směsi ( MÍCH = 1 – zapnuto )
VIBR ……vibrace desky pod obrobkem (VIBR = 1 – zapnuto )
ŠNEK …. doprava pískovací směsi zpět do zásobníku ( ŠNEK = 1 – v provozu )
PÍSK ….. pískovaní obrobku směsí ( PÍSK = 1 – v provozu )
Vnitřní proměnné :
t1 …. doba náběhu, nebo ukončení přípravy směsi – (10 s)
t2 …. doba pískování ( 30 s)

2 Analýza počáteční stavu
2.1 Počáteční stav hardware
2.1.1 Zapojení úlohy
Schématické zobrazení zapojení úlohy „Pískování“:
Kompresor
p = 6 atm

Zdroj 5V DC

Zdroj 24V DC

Zdroj 30V
DC
•
•
•
•

LOGO!

Alpha

Zdroj 5V DC napájí motorové pohony šneku, michadla a vibrací.
Zdroj 24V DC napájí řídící systém S7-312IFM a přidružené slave zařízení LOGO! A
Alpha na ASI sběrnici (vyznačená žlutě).
Zdroj 30V DC se používá jako napájení pro passivní členy ASI bus.
Kompresor dodává tlakový vzduch pro pohyby pístů pískovací hlavice a upínaní
obrobku.
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2.1.2 Řídící systém
Pro řízení této úlohy byl použit univerzální řídící systém Siemens Simatic S7 řady
300. Tento systém poskytuje univerzální automatizační platformu pro systémová řešení s
hlavním důrazem na výrobní technologii. Jádrem řídicího systému řady S7-300 je jednotka
CPU, která zpracovává uživatelský program. V tomto případě jde o typ S7-312 IFM, který
reprezentuje standardní typ CPU.
Parametry S7-312 IFM :
• 6 kB operační paměti pro programový kód
• Výpočetní výkon 6ms/1000instrukcí
• Intergrovány v/v 10x digitální vstup, 6x digitální výstup
• Komunikace pomocí MPI interface
• Maximální konfigurace až 8 modulů v jedné úrovni

2.1.3 Komunikační moduly
Komunikace s akčními členy a senzory probíhá pomocí standardní ASI sběrnice,
pracující na nejnižší úrovni komunikace. Pro účely připojení různých standardních i
nestandardních sběrnic a různých komunikačních protokolů, je výhodné využít modularity
systémů Simatic. V tomto případě je připojen ASI modul CP 342-2.
Náhled na celkové komunikační zapojení viz. „siťová konfigurace“.

2.1.4 Síťová konfigurace

•
•
•
•
•
•

ASI blok ventilů zajišťuje komunikaci s pneumatických rozváděčem na který jsou
připojeny písty pískovací hlavice, upínaní obrobku a pískovací vzduch.
ASI modul RUN/STOP pomocí barevných tlačítek zajišťuje signál z od obsluhy
z technologie
Blok ASI s čipem zajišťuje připojení indukčního snímače přítomnosti obrobku.
Pneu alfa 2 – zajišťuje chod/vypínani DC motorů míchání, sněku a vibrací.
Blok LOGO! – zajišťuje, že při chodu motorů bliká signalizační světlo chodu stroje.
Nejdůležitějším článkem na ASI sběrnici je ASI master (CP 342-2) a zdroj 30V, který
zajišťuje napájení a všech členů na sběrnici.
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2.1.4.1 AS-i sběrnice
AS-Interface je inteligentní automatizační řešení pro nejnižší úroveň v provozu
automatizace. Systém AS-Interface umožňuje začlenění senzorů senzory a aktuátorů (akčních
členů) od různých výrobců do sítě jediným kabelem. Struktura je otevřena vůči nadřazeným
úrovním a je základem pro profesionální pokroková systémová řešení.
Žlutý kabel se stal obchodní značkou AS-Interface. Přenáší společně napájení i data.
Prořezávací technika, "Click&Go", umožňuje připojení provozních zařízení do sítě – ať jsou
podřízené stanice umístěny kdekoliv na technologii. Nepřehledná kabelová změť a objemné
rozváděče patří minulosti.
AS-interface s obrovským sortimentem produktů od více než 260 výrobců na celém světě
nabízí řešení pro integrování senzorů a aktuátorů do prakticky všech automatizačních sítí.
AS-Interface je díky své jednoduchosti a hospodárnosti vedoucí značka na mezinárodním
trhu zařízení provozní úrovně automatizace. Celosvětové uznání systému AS-Interface je
dokumentována miliony instalovaných aplikací ve všech odvětvích.
Charakteristika sběrnice:
•
•
•
•

•
•

Přenos dat: Master-multislave; master cyklicky volá zařízení typu slave.
Adresace: Slave má adresu v rozsahu 0 - 31. Adresu přiřazuje master nebo projektant
sítě ručním programátorem.
Topologie sítě: Sběrnice, strom, hvězda, kruh
Médium: Nekroucený nestíněný dvouvodičový profilovaný kabel, který přenáší jak
data, tak napájení 24 V ss. Proudový odběr celé sítě je max. 8 A, jedno zařízení typu
slave odebírá max. 200 mA podle specifikace v1.0 (podle v2.1 max. 100 mA).
Počet slave: 31 pro verzi 1.0 (62 podle verze 2.1) 62, adresy 0-31 sdílí vždy dvě
zařízení, tzv. zařízení A a zařízení B.
Počet I/O: Slave má až 4 binární vstupy a až 4 binární výstupy. Celá síť může mít až
124 (128) binárních vstupů a 124 (128) binárních výstupů podle specifikace v1.0.
Celkem
lze
připojit
248
vstupů
a
186
výstupů
podle
v2.1.
Podle v3.0 248 vstupů a 248 výstupů, standardizovány zařízení 4I/4O a 8I/8O pro
rozšířené adresování (62) slavů.
Principielní schéma posílání zpráv po AS-i sběrnice:
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2.1.4.2 MPI
Je základním interfacem téměř všech typů procesorů S7-300. Pro svojí jednoduchost a
účelovost připojení se využívá téměř výhradně pro účely programování a konfigurace. Tato
sběrnice je založena na rozšířeném standardu RS482/485 a využívá jeho nesporných předností
jako například odolnost proti elmag. rušení. V současné době je pro svoji nevyhovující
propustnost vytlačována sběrnicemi Profibus.
•
•
•
•
•
•
•

Je určena pro servisní, programovací a datové služby na zařízení (např. přenos
programových paketů, programování, přenos skupiny dat)
Není určena pro sběr dat z decentrálních periferií
Na síti musí být alespoň jeden master, který řídí tok dat na síti.
Rychlost sítě (volitelná): 9kbit/s až 12Mbit/s.
Počet účastníků je omezen na 128 /číslováno 0-127/, oktet 11 bitů z toho 8 datových)
Přenosová vzdálenost není principielně omezena (může být stejná jako u Profibusu)
ale síť je primárně určena k místní komunikaci v délce desítek až stovek metrů.
Optické vlákno - může pracovat s přenosem po optické síti při doplnění převodníků
ale toto řešení se běžně nepoužívá

3 Počáteční stav software
3.1.1 SCADA/HMI prostředí
Pro vizualizaci průmyslových, výrobních procesů a různých složitých zařízení se v dnešní
době hojně využívá vyšších vrstev automatizační pyramidy – tzv. vrstva SCADA/HMI. Aby
mohlo být zprostředkováno plnohodnotné monitorování a přehledné řízení průmyslových
technologií, bylo vytvořeno rozhraní člověk – stroj neboli SCADA/HMI interface.
• SCADA = Stands for supervisory control and data acquisition
Obecně odpovídá systému řízení a kontroly procesu ať už jde o průmyslový proces
(produkce stroje, výroba energie...), infrastruktury (čistička vody) nebo závod (letiště, loď,
vesmírná stanice).
• HMI = Human machine interface
Tento pojem obvykle odpovídá interakci mezi operátorem a strojem. Hlavním cílem této
interakce je efektivní operace řízení stroje a jeho zpětná vazba, umožňující operátoru další
rozhodování. Většinou je toto rozhraní reprezentováno softwarovou aplikací která
umožňuje vstup a výstup informací technologie. Např. InTouch, Reliance, WinCC atp.

3.1.2 Komunikace PLC a SCADA/HMI aplikací
Aby bylo možné připojit ke stávající technologii nadřazené SCADA aplikace pro
operátorské řízení, je nutné propojit řídící systém PLC s HMI aplikací. Obecný způsob
připojování a zpracování informací z automatu je naznačený na následujícím schématu:
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Schéma stupňovitého zpracování dat směrem k operátoru:
Data zpracovává automat

Data zpracovává PC

OPC
server

PLC

HMI

Technologie

Komunikace technologie – PLC:
Řídící systém zpracovává tzv. fyzickou vrtstvu uro, která může být realizována přímo
připojení napětí či proudu na v/v obvody PLC nebo pomocí dalších sběrnic jako např. ASI
bus. Na této vrstvě nejsou použity plnohodnotné komunikační protokoly, ale data jsou
přenášena rámcově případně pouze připojením logických členů přímo na I/O automatu.
• Komunikace PLC – OPC server:
Data mezi PC a PLC jsou obvykle přenášena pomocí různých sběrnic založených na
RS482/485 ale i moderněších jako např. ethernet. Pro komuniaci se využívá mnoho
protokolů z nichž nejrozšířenější je Profibus, Modbus a Profinet.
• Komunikace OPC server – HMI:
Data jsou přenášena buď v rámci počítače pomocí protokolů založených DDE
(Dynamical Data Exchange), nebo jeho modifikacemi pro prostředí počítačové sítě.
Princip komunikace pak spočívá v tom, že v síti existuje jeden počítač s nainstalovaným
OPC serverem a ostatní klientská PC se dotazují na jednotlivé automaty. Příklad
komunikačního síťového komunikačního protokolu je např. Suite Link společnosti
Wonderware, zajišťující výměnu dat InTouch (SCADA/HMI aplikace) a OPC server.
•

Umístění komunikačních protokolů z pohledu automatizační pyramidy:

SCADA/HMI
(Industrial ethernet, Profibus...)

PLC, řízení
(Profinet, Modbus, MPI...)

Senzory, akční členy
(ASI bus, digit/analog I/O signály)
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3.1.3 Wonderware InTouch
Wonderware InTouch je světově nejpoužívanější softwarový produkt kategorie
SCADA/HMI pro vizualizaci a supervizní řízení výrobních technologií a procesů. InTouch
umožňuje operátorům, technologům, kontrolorům i manažerům v reálném čase sledovat a
reagovat na průběhy veškerých výrobních operací prostřednictvím názorného grafického
znázornění libovolných technologických procesů.
Příklad vizualizace operátorského panelu:

Aplikace InTouch lze provozovat na operačních systémech MS Windows 2000/2003
(včetně podpory terminálových služeb), Windows XP nebo Windows Vista
Business/Premium/Ultimate.
Pro sběr dat z technologických procesů je k dispozici rozsáhlá nabídka komunikačních
I/O serverů přímo od Wonderware nebo od nezávislých softwarových firem, podporována je
samozřejmě i komunikace s OPC servery od libovolných dodavatelů.
Kromě nástrojů pro snadné vytvoření grafických obrazovek zobrazujících aktuální
stavy provozovaných technologií je součástí systému InTouch i správa distribuovaných
historických dat umožňující i spolupráci s výkonnou historizační databází Wonderware
Historian Server a správa distribuovaných alarmů (výstrah), které lze ukládat do databáze MS
SQL Server 2000, MSDE 2000, MS SQL Server 2005 popřípadě MS SQL Server 2005
Express Edition.
Pro dosažení libovolných funkčností aplikací je k dispozici výkonný událostně
orientovaný skriptový jazyk s množstvím vestavěných funkcí. InTouch rovněž podporuje
všeobecně používané technologické standardy, jako např. objekty ActiveX, .NET,
komunikaci s relačními databázemi s využitím rozhraní ADO/ODBC apod.
Standardní součástí systému InTouch jsou také rozšiřující moduly Recipe Manager,
SQL Access, SPC (Statistical Process Control) a sada rozšiřujících nástrojů zahrnující mj.
knihovny objektů s rozmanitou funkčností.
K dispozici jsou také systémy InTouch Runtime Read-only, což jsou aplikace
InTouch, které za velmi výhodnou cenu umožňují zejména kontrolorům a manažerům pouze
prohlížet provozované výrobní procesy, tj. bez možnosti přímých zásahů do řízené
technologie.
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3.1.4 Počáteční softwarová konfigurace PC
Počáteční softwarová konfigurace PC stanice určené pro Pískovací úlohu byla poměrně
zastaralá a nesplňovala základní požadavky pro instalaci prostředí Wonderware InTouch 10,
které bylo vybráno jako vizualizační nástroj.
Původní konfigurace:
•
Windows XP Professional SP2
•
NetFramework verze 1.0
•
Siemens Simatic STEP7 v5.4 SP4
Požadovaná konfigurace pro úlohu „Pískování“:
• Windows XP Professional SP3
• NetFramework verze 3.5 (součást instalace InTouch)
• Siemens Simatic STEP7 v5.4 SP4
• Siemens SimaticNET 2005 a vyšší
• Wonderware InTouch (standalone) v 10.0 a vyšší
• Wonderware DASS7 server (příloha na DVD)

4 Realizace
4.1 Nový stavový diagram
Stavový digram pro automatický režim:
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4.3 Hardwarové změny
4.3.1 Připojení komunikační karty do hardwarového projektu
Před připojením a instalací karty je dobré mít už předem nainstalovanou podporu
komunikačních karet a aplikací ve formě instalace Simatic NET (přiložená na DVD), tato
distribuce je dodávána ke komunikačním kartám Siemens Simatic. Instalaci Simatic NET není
třeba popisovat.
Protože vývojové prostředí Siemens Step7 v. 5.4 nepodporuje připojení svých OPC
severů k automatu pomocí sběrnice MPI, bylo nutné provést tyto změnu hardwarové
konfigurace PLC.
K řídícímu procesoru S7-312 IFM byl přidán další komunikační modul CP 342-5,
který zprostředkovává komunikaci promocí sběrnice Profibus. Kabeláž zůstává stejná jako
v původním zapojení.
Postup při přidání komunikační karty:
Tento postup předpokládá, že je karta už fyzicky připojená k CPU a napájení je
zapojené tzn LED karty už svítí. LED diody mohou hlásit chybu.
1.
2.
3.
4.
5.

Spuštění prostředí Step 7
Otevření projektu, otevření hardwarové konfigurace
Z lišty „catalog“ vybereme CP 342-5 (SIMATIC300/CP300/Profibus/CP342-5)
Kartu se umístí do lišty na jedno z vyznačených zelených míst
Konfigurace karty:
- Profibus operating mode = No DP
- Transmission rate = 1.5Mbit/sec
- Highest address = 126
- Address = 7
- Profibus profile = standard
6. Projekt downloadovat do PLC (zatím připojeného pomocí MPI)
7. V nastavení „Set PC/PG inerface“ pod položkou CP 5611(Profibus) je nutné nastavit
komunikační parametry PC stanice:
- Transmission rate = 1.5Mbit/sec
- Highest address = 126
- Address = 4
- Profibus profile = standard
8. Nyní lze přepojit kabel do karty CP 342-5 a zkusit připojení Profibus
9. Zrestartujte PLC
10. Po úspěšném nastavení kroku 1 – 8 v Simatic manageru zvolte Accessible nodes a
PLC by mělo být přístupné pod adresou Profibus = 7.
11. Nyní lze PLC programovat stejně jako pomocí MPI kabelu.

4.3.2 Připojení PC stanice do hardwarového projektu
Aby mohla probíhat komunikace mezi řídícím systémem Simatic S7-312 IFM a
počítačem je nutné přidat do hardwarového projektu Step7 další zařízení. Obecně všechna
zařízení se kterými Step7 pracuje, komunikuje atp. musí být přidány v projektu. V tomto
případě je nutné přidat stanici PC a její součásti „application“ a hardwarovou komunikační
kartu CP 5611 kterou bude počítač komunikovat s PLC. Komunikace pomocí CP 5611
probíhala i předtím, ale pouze pro účely programování nyní ji musíme nakonfigurovat
zároveň jak OPC interface.
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Postup při přidávání počítačové stanice od projektu:
1. Otevřeme Simatic manager
2. V menu vybereme Insert/Simatic PC station
3. Pojmenujeme tuto stanici stejně jako je aktuální NetBios název naší stanice
4. Spustit editor hardwarové konfigurace přidané stanice
5. V katalogu na pravé straně editoru vybereme
SIMATIC PC STATION/UserApplication/Application a umístíme na první místo
v liště stanice (index 1)
6. V katalogu vybereme v SIMATIC PC STATION/CP Profibus/CP5611 a umístíme na
druhou pozici v liště (index 2)
7. Konfigurace karty CP5611:
a. Profibus operating mode = No DP
b. Transmission rate = 1.5Mbit/sec
c. Highest address = 126
d. Address = 4 (souhlasí s adresou stanice zadanou PC/PG settings)
e. Profibus profile = standard
8. Uložit projekt a otevřít „Configure Network“, síťové prvky musí být pospojovány jako
na obrázku dole. Sběrnice MPI nemusí být připojena.
Síťová konfigurace projektu „Pískování“

4.3.3 Konfigurace připojení PC stanice a PLC v projektu
Po úspěšném připojení PC stanice do projektu je nutné nakonfigurovat most pro
komunikaci mezi PLC s stanicí.
Postup konfigurace připojení:
1. V otevřeném projektu Step7, otevřeme „Configure Network“.
2. Když vybereme PC stanici a klikneme na kartu „application“, objeví se dole seznam
všech nakonfigurovaných propojení této stanice. (nýní prázdný)
3. Zvolíme Insert New Connection

Strana 15 / 39

FS-ČVUT Praha

Semestrální projet 2

Martin Sedlák

4. Vybereme CPU 312 IFM, potvrdit OK
5. Protože CPU bylo vybráno a automaticky nalezeno měla by konfigurace vypadat
následovně:
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6. Vše potvrdit a zavřít.
7. Nyní ve Start složce SIMATIC vyberte aplikaci „Configuration console“
8. Pod složkou MODULEC/CP5611/Busnodes lze ověřit správnou předchozí konfiguraci
Profibus, která by měla vypadat takto:

9. Pro download konfigurace do PC stanice je nuné přepnout interface ve složce
Accessible points. Položku S7ONLINE přiřaďte k interfacu local.
10. V záložce General je nutné přepnou režim konfigurace z PG operation na Configured
mode. (v tomto režimu je programování přesměrováno na stanici PC, která je
k nalezení na lokální sběrnici)
11. Dolní liště Windows na pravé straně klikněte na ikonu „Station configuration“, která
představuje harwarový blok který byl přidán v hardwarové konfiguraci projektu ve
Simatic manageru.
12. V této stanici je zatím nahrána jen komponenta CP5611, komponenta „application“ je
ještě nutné ručně přidat. Kliknutím na ADD a vybráním příslušné komponenty ji
nahrajeme, umístěte tuto komponentu na index „1“ aby souhlasil s konfigurací
v projektu. Po přidání vypadá konfigurace stanice přibližně takto:
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13. Nyní můžeme znovu otevřít projekt v Step7 a po otevření hw konfigurace stanice PC
můžeme zvolit download, stanice a její konfigurace je nahrána.
14. Otevřeme Network configuration a zvolíme také download.
15. Stanice je úspěšně nahrána.
16. Nyní můžeme v „Configuration console“ v kartě Accessible nodes pro připojení
S7ONLINE přepnout zpět na interface „CP5611(Profibus)“ abych mohli dál
programovat PLC.
Další kroky pro připojení je nutné provést po instalaci InTouch viz kapitola „softwarové
změny“.

4.4 Softwarové změny
4.4.1 Příprava OS pro platformu WW InTouch verze 10
Dle požadavků pro instalaci Wonderware InTouch platformy, jak je uvedeno v analýze
3.1.4, je nutné nainstalovat Microsoft NetFramework 3.5. Tento doplněk je volně ke stažení
na stránkách www.microsoft.com stejně jako upgrade operačního systému – Service Pack 3
pro Windows XP. Pozor na jazykovou mutaci OS, protože jinak by SP3 nemohl být
nainstalován. Pro úspěšné instalaci těchto komponent je vše připraveno pro zavedení InTouch.
Instalace platformy trvá přibližně 30min.
Po nainstalování Wonderware InTouch je nutné doinstalovat Wonderware DA server
určený pro komunikaci mezi InTouch a Simatic S7 systémy. DA servery jsou obdobou OPC
serverů, ale umožňují snadnější implementaci s Wonderware produkty. (Na přiloženém DVD
je aktuální instalace DAS7 serveru pro komunikaci protokolem Profibus).
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Před samotnou instalací je doporučováno vypnout antivirus a firewall, toto řešení je na
první pohled znepokujíjící ale systémy wonderware využívají vlastní protokol SuitLink který
je obvykle vyhodnocen jako virus:)

4.4.2 Konfigurace InTouch
Po instalaci platformy ještě není zajištěna komunikace s žádným dalším zařízením
kromě ostatním platforem InTouch. Pro navázání komunikace s řídícím systémem je
zapotřebí nainstalovat s správně nakonfigurovat obdobu OPC serveru od Wonderware zvanou
DASS7 server. (Instalace DA Serveru je na přiloženém DVD)
Po instalaci DAS7 Serveru je nutné spustit „System management console“ ve složce
Wonderware a nakonfigurovat podle následujících kroků:
1. Spusťte „System management console“
2. Vyberte DA manager/default group/local/Archestra.DASS7 a nastavte dle obrázku:

3. Zvolte „Add new CP“ a přidáte další PLC do serveru
4. V menu CP Name vyberte komunikační interface kterým je připojené PLC, v tomto
případě CP5611(Profibus)
5. Zvolte „Add new VFD“ kterým přidáte komponentu přes kterou se připojíte.
V tomto případě „application“.
6. Zvolte na „Add new CON“ a nastavte dle následujícího obrázku:
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7. Pro navázání přenosu dat je vždy nutné definovat téma rozhovoru v tomto případě
„Topic_0“ a nastavit hodnotu obnovování dat k tomuto tématu.

8. Tím je DA server nakonfigurován. Zvolte uložit.

4.5 Návrh programu (STEP 7)
4.5.1 Blokové schéma programu

Byty 0-2

Načtení Image vstupů
Načtení Image vstupů
FC1
FC1
Přepočet dat pro InTouch
Přepočet dat pro InTouch
FC3
FC3

Tabulka
Tabulka
dat pro
dat pro
InTouch
InTouch
DB10
DB10
(18Bytů)
(18Bytů)

Cyklické
Cyklicképrovádění
provádění
hlavního programu
hlavního programu
OB1
OB1
Merkery
Merkery
a vnitřní
a vnitřní
proměnné
proměnné
programu
programu
Uložení image výstupů
Uložení image výstupů
FC2
FC2
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4.5.2 Adresace I/O a alokace proměnných
Program načítá 3 bajty z technologie komunikované po AS-i sběrnici, adresy PIB 256
až PIB 258. Vstupní 3 bajty jsou po načtení zapsány do tabulky dat DB10 a odpovídají
prvním třem bajtům v DB10. Výstupní 3 bajty jsou uloženy v DB10 (bajty 3-5) a po
zpracování dat hlavním programem jsou tyto bajty zapsány zpět do AS-i sběrnice PQB 256 až
PQB 258..
Adresace ASI sběrnice
Adresa
PIB 256
PIB 257
PIB 258
PQB 256
PQB 257
PQB 258

Název

Komentář
Cteni senzoru motory A, B (z automatu LOGO)
Cteni senzoru cidla obrobku
Cteni senzoru tlacitek
Akcni cleny - michadlo, vibrace, snek (zapis do LOGO)
Akcni cleny rozvadec vzduchu - motory A,B
Akcni cleny rozvadec vzduchu - tryskaci vzduch

VST I/O
VST I/O
VST I/O
VYST I/O
VYST I/O
VYST I/O

Tabulka adres proměnných komunikovaných s InTouch
Adresa
DB10,DBX 0.0
DB10,DBX 0.1
DB10,DBX 0.2
DB10,DBX 1.0
DB10,DBX 2.0
DB10,DBX 2.1
DB10,DBX 3.0
DB10,DBX 3.1
DB10,DBX 3.2
DB10,DBX 4.4
DB10,DBX 4.5
DB10,DBX 4.6
DB10,DBX 4.7
DB10,DBX 5.4
DB10,DBX 6.0
DB10,DBX 6.1
DB10,DBX 6.2
DB10,DBX 6.4
DB10,DBX 6.5
DB10,DBW 8
DB10,DBW 10
DB10,DBW 12
DB10,DBW 14

Typ
VST I/O
VST I/O
VST I/O
VST I/O
VST I/O
VST I/O
VYST I/O
VYST I/O
VYST I/O
VYST I/O
VYST I/O
VYST I/O
VYST I/O
VYST I/O
InTouch I/O
InTouch I/O
InTouch I/O
InTouch I/O
InTouch I/O
InTouch I/O
InTouch I/O
InTouch I/O
InTouch I/O

Název
a_0
a_1
b_0
obr
stop_tl_tech
start_tl_tech
snek
michadlo
vibrace
rozepnout
upnout
hlavice_doprava
hlavice_doleva
tryskat
auto_flag
davka_flag
konec_davky
stop_tl_int
start_tl_int
pocet_kusu_predvolba
pocet_kusu_hotovych
pocet_kusu_zbyvajicich
aktualni_kus

Komentář
IN leva poloha motoru A
IN prava poloha motoru A
IN prava poloha motoru B (1 = upnuto 0 = uvolneno)
IN_Obrobek pritomen
IN_tlacitko stop (technologie)
IN_tlacitko start (technologie)
OUT Provoz snekoveho dopravniku
OUT Provoz michadla
OUT Provoz vibraci
OUT Motor B rozepnout
OUT Motor B upnout
OUT Motor A doprava
OUT Motor A doleva
OUT Tryskaci vzduch
1 = volba rezimu Auto 0 = manual
1 = davka kusu 0 = jeden kus
1 = konec davky
IN_tlacitko stop (InTouch)
IN_tlacitko start (InTouch)
Kolik kusu se bude v davce zpracovavat
Kolik kusu je jiz hotovo
Kolik kusu zbyva vyrobit
Aktualni vyrobeny kus

4.5.3 Kód programu
Viz komentovaná příloha na konci dokumentu.

4.6 Návrh HMI aplikace
Před samotných návrhem je důležité vhodně si rozvrhnout které proměnné je třeba
z vizualizace komunikovat. Rozvržení by mělo respektovat způsob komunikace – čtení, zápis.
Proměnné které není důležité ovlivňovat, je dobré zakázat pro zápis již při deklaraci jejich
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„tagname“. Další kroky návrhu spočívají obvykle ve vyhledání společných nebo opakujících
se prvků – typický příklad je ventil který se opakuje na mnoha místech. Pro tyto prvky lze
vytvářet objekty reprezentující grafickou část a komunikované vlastnosti. Pro ostatní
technologii není nutné tvořit objekty, ale pozdější úpravy se budou provádět obtížněji.
Při návrhu grafické části HMI aplikace je nejdůležitějším hlediskem přehlednost a
účelnost zobrazení technologických celků. Grafické objekty by měli plnit účel nejen
zobrazení stavu technologie např. ventil otevřen / zavřen ale i, pokud je to možné, logicky
korespondovat s polohou v technologii. Grafika objektů je obvykle strohá a jednoduchá aby
nedošlo k nepředpokládaným záměnám a nedorozuměním operátory. Všechny graficjé
objekty lze jednoduše seskupovat do vyšších celků se složitější architekturou – tzv. Smart
Symbolů a ArchestraA symbolů, které umožní maximální produktivitu návrhu. Grafika
navrhovaných obrazovek je velice náchylná na změnu rozlišení proto se všeobecně
doporučuje zachovat nativní rozlišení při návrhu i na operátorském terminálu. Pro maximální
názornost je vhodné grafiku doplnit o jednoduché animace reprezentující točící se motory atp.
Celková aplikace, hotový projekt je po návrhu v části „maker“ spuštěna v run-time
aplikaci „viewer“ která má za úkol samotné zobrazování a interakce.

4.6.1 Grafické objektů
V aplikaci WW InTouch je vytváření grafiky odkázáno na použití jednoduchých
nástrojů v editoru InTouch Window Maker. Mezi tyto nástroje patří tvořba linek a
geometrických tvarů typu obdelník, mnohouhelník apod. samozřejmostí je vkládání textových
popisků.
Každý uživatelem vytvořený grafický prvek lze pro jednodušší použití svázat do
objektů jako „Smart Symbol“. V případě potřeby je možné objekty opět rozbíjet zpět na
jednotlivé elementy. Vzhledem k jednoduchosti navrhované úlohy nebylo potřebné vytvářet
objekty, protože se neopakují.
Grafiku HMI aplikace je možné tvořit použitím externích editorů. Například v případě,
že je k dispozici technologická mapa nebo schéma, je možné tuto předlohu převést na bitmapu
a pomocí komponenty image vložit v editoru InTouche. Tento způsob sice snižuje flexibilitu
vzhledem k možnostem pozdějších úprav projektu, ale je vysoce produktivní. Uvedený
příklad demonstruje postup pro vytvoření jednoduchého objektu.
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Příklad vytvoření objektu ventil:
1) Otevření projektu v InTouch Window Maker
2) Příprava základní grafiky:
a) Design pomocí standardních nástrojů:
Pomocí nástrojů na pravé straně editačního okna je nakreslen základ těla ventilu,
použití je obdobné jako u klasických grafických editorů.

b) Design pomocí bitmapy:
Kreslení samotného těla ventilu je provedeno pomocí klasického nástroje windows
editor paintbrush.
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3) Spojení elementů s „tagname“:
Vybráním elementu a stiskem pravého levého tlačítka lze pomocí nabídek propojit
s tagy definovanými v aplikaci.

Výběr parametrů

4) Sloučení do celku – objektu (verze podle bodu a):
Označením celkého celku a stisknutím pravého tlačítka s volbou „make a cell“ lze
vytvořit jednoduchý objekt se kterým lze zacházet jako s jedním kusem. Připadně
zvolením „make symbol“ je výběr převeden na tzv. symbol. Tyto dva typy objektů se
liší možností úprav velikosti objektu a vlastnostmi zadávání asociovaných „tagname“.
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4.6.2 Animace objektů
V případě, že vyvstává požadavek na detailnější přiblížení technologické reality, lze
při designu grafického HMI rozhraní využít možností animace. Při volbě využít animací je
důležité navrhovat systém animace, tak aby co nejméně zatěžovala terminálovou stanici.
Animace je v architektuře InTouch obvykle definována sledem několika bitmap, které
jsou cyklicky zobrazovány a skrývány vlastností „visbility“. Typickým příkladem je prvek
upínání obrobku v navrhované úloze „pískování“. Pro cyklické zobrazení je napsaný skript
s danou periodou opakování např. 100ms.
Příklad tvorby animace „upínání“:
1) Příprava základního prvku – vystřižení z původní bitmapy
2) Vložení bitmapy na původní bitmapu s technologií

3) Po přesném umístění na původní bitmapu, dvojím kliknutím zobrazíme nabídku
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4) Vybráním vlastnosti „horizontal“ lze svázat tag s proměnou měnící pozici vložené
bitmapy. Parametry ve spodní části lze definovat limity pohybu. V tomto případě je
pozice svázaná s proměnou „UPNOUT_POZICE“.

5) Aby se měnila hodnota proměnné, je nutné napsat skript. Základní skripty reagující na
obecnou podmínku je možné najít v panelu na levé straně edutoru.
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4.6.3 Skripty
Vizualizace pomocí softwarového nástroje InTouch Window Maker je orientovaná na
maximální efektivitu návrhu tzn. že typické vlastnosti prvků jako jsou hodnota, viditelnost,
zapnutí je možné pomocí pár kliknutí spojit s definovanou proměnou typu tzv. „tagname“
v sekci „Tagname Dictionary“. Spojením pomocí přednastavených editačních oken je možné
provést pouze jednoduché podmínky.
Prostor pro design HMI aplikace se značně rozšiřuje využitím možností QuickSkript, kdy
je možné psát celé skripty ve vlastním jazyce vyvinutým spol. Invesys. Tento jazyk je velice
podobný vyšším programovacím jazykům, především Visual Basic a C#, případně využitím
Active X a .NET. Ve vyvářené úloze se vyskytují pouze jednoduché animační skripty viz.
příklad animace v části animace objektů.

5 Závěr
5.1 Ovládání HMI aplikace
Hotová HMI aplikace InTouch se spouští v ze základního InTouch manageru. Po
zvolení aplikace ze seznamu lze pravým tlačítkem vybrat komponentu InTouch Viewer.
InTouch Viewer slouží pro zobrazení run-time aplikace.

5.1.1 Manuální režim
Manuální režim slouží pro ruční manipulaci s jednotlivými komponentami systému.
Jednotlivé pohony lze ovládat zcela nezávisle.
Manuální řežim „Pískovačky“
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Režim „manual“ je zvolen přepínačem AUTO (ON/OFF)
Tlačítkem „Snek“ lze zapínat a vypínat šnekový dopravník.
Tlačítkem „Piskovat“ lze zapínat a vypínat tlakový vzduch pro pískování
Tlačítkem „Míchání“ lze zapínat a vypínat motor míchadla směsi
Tlačítkem „Upnuti“ lze upnout nebo uvolnit obrobek
Tlačítkem „Posuv hlavice“ lze přesunovat hlavici doprava nebo doleva.
Tlačítka Stop a Start nejsou v manuálním režimu aktivována.

5.1.2 Automatický režim
V tomto režimu je možné vybrat ze dvou pracovních režimů. Každý pracovní cyklus je
vždy zakončen vyjmutím obrobku, jinak není cyklus ukončen. Tlačítkem STOP v InTouch
aplikaci nebo červeným tlačítkem přímo v technologii je pískování zastaveno a stroj uveden
do počátečního stavu.
Režim „dávka“ ON:
•
•
•
•

Stiskem tlačítek „+“ nebo „-“ lze definovat počáteční předvolbu počtu kusů
k opískování „Pískovačem“.
Každá zvolená dávka je potvrzena stiskem tlačítka „Start“, předvolba je nahrána do
automatu a stroj začne pracovat.
V průběhu pracovního cyklu jsou zobrazovány informace o počtu kusů které je třeba
opískovat a také o pořadí aktuálně opískovávaného kusu.
Předvolbu lze měnit pouze po dokončení dávky nebo stisku tlačítka STOP.
Automatický režim – dávka
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Režim „dávka“ OFF:
•
•

Přepnutím přepínače „dávka“ do polohy „OFF“ je stroj připraven provádět pouze
jeden výrobní cyklus – jeden kus.
Start cyklu je spuštěn tlačítkem Start a ukončen vyjmutím obrobku.

5.2 Řešení častých problémů
5.2.1 HMI nekomunikuje s technologií
V případě problémů s propojením technologie a InTouch aplikace je obvykle chyba
v chodu Wonderware DA serveru. Zkontrolujte zda je DASS7 server spuštěn jako služba a
případně restartujte službu.
Postup restartu DA serveru:
1) Spustit aplikaci System management console SMC v adresáři Wonderware
2) Otevřete DA server manager/ default group / local /
3) U ikony ArchestraA.DASS7 musím být zelená šipka značící chod serveru. V případě
že není, není server nastaven jako služba.
4) Kliknutím pravým tlačítkem na ikonu DASS7 serveru je možné server zastavit a poté
spustit.
5) Tím je server restartován.
6) V případě že není nastaven jako služba Windows, pravým tlačítkem vybereme i tuto
možnost.
7) Správná funkce serveru je naznačena na obrázku dole.
DASS7 server v chodu:

5.2.2 Nelze HMI aplikaci spustit
Navzdory řádnému ukončení programu se může přihodit, že aplikace InTouch nemůže
spustit vybraný projekt. Tato sice obvykle nastává po rychlém ukončení více aplikací
najednou, náhlém restartu počítače, zaseknutí atp. Aplikace InTouch při spuštění, případně
editaci v InTouch Window Makeru, zanechá v základním adresáři projektu soubor sloužící
pro uzamčení. Tento soubor plní funkci příznaku „projekt je právě editován“.
Postup pro vymazání souboru „appedit.lok“
1) Cestu k adresáři projektu najdeme jednoduše zvolením „Find InTouch Application“
v hlavním manageru projektů (InTouch).
2) V rootu adresáře projektu vyhledejte „appedit.lok“.
3) Soubor smažte.
4) Spusťte znovu InTouch.
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6 Kód programu „Pískovačka “v jazyce STL
DATA_BLOCK "INTOUCH"
TITLE =
VERSION : 0.1
STRUCT
a_0 : BOOL ;
//IN leva poloha motoru A
a_1 : BOOL ;
//IN prava poloha motoru A
b_0 : BOOL ;
//IN prava poloha motoru B (1 = upnuto 0 = uvolneno)
none0 : BOOL ;
none1 : BOOL ;
none2 : BOOL ;
none3 : BOOL ;
none4 : BOOL ;
obr : BOOL ;
//IN_Obrobek pritomen
none5 : BOOL ;
none6 : BOOL ;
none7 : BOOL ;
none8 : BOOL ;
none9 : BOOL ;
none10 : BOOL ;
none11 : BOOL ;
stop_tl_tech : BOOL ;
//IN_tlacitko stop (technologie)
start_tl_tech : BOOL ;
//IN_tlacitko start (technologie)
none12 : BOOL ;
none13 : BOOL ;
none14 : BOOL ;
none15 : BOOL ;
none16 : BOOL ;
none17 : BOOL ;
snek : BOOL ;
//OUT Provoz snekoveho dopravniku
michadlo : BOOL ; //OUT Provoz michadla
vibrace : BOOL ; //OUT Provoz vibraci
none31 : BOOL ;
none41 : BOOL ;
none51 : BOOL ;
none61 : BOOL ;
none71 : BOOL ;
none81 : BOOL ;
none91 : BOOL ;
none101 : BOOL ;
none111 : BOOL ;
rozepnout : BOOL ; //OUT Motor B rozepnout
upnout : BOOL ; //OUT Motor B upnout
hlavice_doprava : BOOL ;
//OUT Motor A doprava
hlavice_doleva : BOOL ;
//OUT Motor A doleva
none121 : BOOL ;
none131 : BOOL ;
none141 : BOOL ;
none151 : BOOL ;
tryskat : BOOL ; //OUT Tryskaci vzduch
none161 : BOOL ;
none171 : BOOL ;
none181 : BOOL ;
auto_flag : BOOL ; //1 = volba rezimu Auto 0 = manual
davka_flag : BOOL ;
//1 = davka kusu 0 = jeden kus
konec_davky : BOOL ;
//1 = konec davky
res12 : BOOL ;
stop_tl_int : BOOL ;
//IN_tlacitko stop (InTouch)
start_tl_int : BOOL ;
//IN_tlacitko start (InTouch)
res14 : BOOL ;
res15 : BOOL ;
pocet_kusu_predvolba : INT ; //Kolik kusu se bude v davce zpracovavat
pocet_kusu_hotovych : INT ; //Kolik kusu je jiz hotovo
pocet_kusu_zbyvajicich : INT ;
//Kolik kusu zbyva vyrobit
aktualni_kus : INT ;//Aktualni vyrobeny kus
res : INT ;
END_STRUCT ;
BEGIN
a_0 := FALSE;
a_1 := FALSE;
b_0 := FALSE;
none0 := FALSE;
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none1 := FALSE;
none2 := FALSE;
none3 := FALSE;
none4 := FALSE;
obr := FALSE;
none5 := FALSE;
none6 := FALSE;
none7 := FALSE;
none8 := FALSE;
none9 := FALSE;
none10 := FALSE;
none11 := FALSE;
stop_tl_tech := FALSE;
start_tl_tech := FALSE;
none12 := FALSE;
none13 := FALSE;
none14 := FALSE;
none15 := FALSE;
none16 := FALSE;
none17 := FALSE;
snek := FALSE;
michadlo := FALSE;
vibrace := FALSE;
none31 := FALSE;
none41 := FALSE;
none51 := FALSE;
none61 := FALSE;
none71 := FALSE;
none81 := FALSE;
none91 := FALSE;
none101 := FALSE;
none111 := FALSE;
rozepnout := FALSE;
upnout := FALSE;
hlavice_doprava := FALSE;
hlavice_doleva := FALSE;
none121 := FALSE;
none131 := FALSE;
none141 := FALSE;
none151 := FALSE;
tryskat := FALSE;
none161 := FALSE;
none171 := FALSE;
none181 := FALSE;
auto_flag := FALSE;
davka_flag := FALSE;
konec_davky := FALSE;
res12 := FALSE;
stop_tl_int := FALSE;
start_tl_int := FALSE;
res14 := FALSE;
res15 := FALSE;
pocet_kusu_predvolba := 0;
pocet_kusu_hotovych := 0;
pocet_kusu_zbyvajicich := 0;
aktualni_kus := 0;
res := 0;
END_DATA_BLOCK
FUNCTION "READ_INPUT" : VOID
TITLE =Cteni ASI bus
VERSION : 0.1
BEGIN
NETWORK
TITLE =
//Cteni 3B dat z ASI senzoru
L
T
L
T
L
T

PIB 256; // cteni senzoru polohy. motory A+B (LOGO)
DB10.DBB 0; // kopie do InTouch
PIB 257; // cteni senzoru cidla obrobku
DB10.DBB 1; // kopie do Int
PIB 258; // cteni senzoru tlacitek
DB10.DBB 2; // kopie do Int

Strana 31 / 39

Martin Sedlák

FS-ČVUT Praha

Semestrální projet 2

END_FUNCTION
FUNCTION "WRITE_OUTPUT" : VOID
TITLE =Zapis dat do ASI
VERSION : 0.1
BEGIN
NETWORK
TITLE =Zapis 3B do ASI bus
L
T
L
T
L
T

DB10.DBB 3; // Akci cleny Michadlo, Vibrace, Snek (zapis do LOGA)
PQB 256; // Zapis na vystup ASI bus
DB10.DBB 4; // Akcni clen rozvadec vzchuchu - prestaveni motoru
PQB 258; // Zapis na vystup ASI bus
DB10.DBB 5; // Akcni clen rozvadec vzduchu - tryskaci vzduch
PQB 260; // Zapis na vystup ASI bus

END_FUNCTION
FUNCTION "COMPUTE" : VOID
TITLE =
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
predvolba : INT ;
pocet_kusu : INT ;
END_VAR
VAR_OUTPUT
hotovych : INT ;
zbyvajicich : INT ;
aktualni_kus : INT ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
// hot = pred - p.kusu
L #predvolba;
L #pocet_kusu;
-I ;
T #hotovych;
// zby = pred - hot
L #predvolba;
L #hotovych;
-I ;
T #zbyvajicich;
// akt = pred - zby
L #predvolba;
L #zbyvajicich;
-I ;
+ 1;
T #aktualni_kus;
// kdyz aktual > pred = nuluj
L #predvolba;
<=I ;
JC ok;
L 0;
T #aktualni_kus;
ok: NOP 0;

END_FUNCTION
FUNCTION "DELAY" : VOID
TITLE =Podprogram kontroluje FLAGy timeru
VERSION : 0.1
BEGIN
NETWORK
TITLE =aktivuje casovac dle flagu
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// timer 1
SET ;
A "TIMER1_ON_FLAG"; // zapnuti timeru 01
AN "TIMEROFF_FLAG";
JC zp1;
SET ;
R "TIMER1_ON_FLAG"; // nulovani presetu timeru 01
A "TIMER1_ON_FLAG";
L S5T#0MS;
SD T 1;
JU tim2;
zp1: NOP 0; // citani timeru 01
SET ;
A "TIMER1_ON_FLAG";
L S5T#3S;
SD T 1;
A T 1;
S "TIMEROFF_FLAG";
// timer 2
tim2: NOP 0;
SET ;
A "TIMER2_ON_FLAG"; // zapnuti timeru 01
AN "TIMEROFF_FLAG";
JC zp3;
SET ;
R "TIMER2_ON_FLAG"; // nulovani presetu timeru 01
A "TIMER1_ON_FLAG";
L S5T#0MS;
SD T 2;
JU tim3;
zp3: NOP 0; // citani timeru 01
SET ;
A "TIMER2_ON_FLAG";
L S5T#5S;
SD T 2;
A T 2;
S "TIMEROFF_FLAG";
// timer 3
tim3: NOP 0;
SET ;
A "TIMER3_ON_FLAG"; // zapnuti timeru 01
AN "TIMEROFF_FLAG";
JC zp5;
SET ;
R "TIMER3_ON_FLAG"; // nulovani presetu timeru 01
A "TIMER3_ON_FLAG";
L S5T#0MS;
SD T 3;
JU end;
zp5: NOP 0; // citani timeru 01
SET ;
A "TIMER3_ON_FLAG";
L S5T#8S;
SD T 3;
A T 3;
S "TIMEROFF_FLAG";
end: NOP 0;
END_FUNCTION
FUNCTION "COUNTER" : VOID
TITLE =
VERSION : 0.1
BEGIN
NETWORK
TITLE =Ridi odecitani hotovych kusu
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SET ;
A "INTOUCH".auto_flag;
A "INTOUCH".davka_flag;
A "DECR_FLAG";
JC dec;
JU end;
dec: NOP 0;
R "DECR_FLAG";
// odecteni N-1
L "POCET_KUSU";
L 1;
-I ;
T "POCET_KUSU";
// porovnani pocet kusu == 0
L 0;
L "POCET_KUSU";
==I ;
JC fin;
JU end;
fin: NOP 0;
R "START_FLAG"; // konec davky bude nutne stisknout START
S "INTOUCH".konec_davky;
end: NOP 0;
END_FUNCTION
ORGANIZATION_BLOCK OB 1
TITLE =Hlavni program piskovaky
VERSION : 0.1
VAR_TEMP
TEMP0 : BOOL ;
TEMP1 : BYTE ;
TEMP2 : BYTE ;
TEMP3 : BYTE ;
TEMP4 : BYTE ;
TEMP5 : BYTE ;
TEMP6 : INT ;
TEMP7 : INT ;
TEMP8 : INT ;
TEMP9 : DATE_AND_TIME ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =Cteni vstupnich dat a ditribuce od InTouch
// NACTENI VSTUPU DO TABULKY
CALL "READ_INPUT" ;// zavola podprog. nacteni
NETWORK
TITLE =Vetveni programu dle predvoleb z menu InTouch
// VOLBA REZIMU
SET ;
A "INTOUCH".auto_flag;
JC AUT; // volba rezimu auto
JU MAN; // volba rezimu manual
NETWORK
TITLE =Start/Stop/Inicializace
// AUTOMATICKY REZIM
AUT: NOP 0;
SET ; // kontrola stisku START
A "INTOUCH".start_tl_tech; // START z technol
O "INTOUCH".start_tl_int; // START z vizual
S "START_FLAG";
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"INIT_PREDVOLBY"; // po stisku start se nahraje predvolba

SET ; // kontrola stisku STOP
A "INTOUCH".stop_tl_tech; // STOP z technologie
O "INTOUCH".stop_tl_int; // STOP z vizualizace
S "INIT_FLAG";
SET ;
A "INIT_FLAG"; // kontrola inicializace systemu
JC INIT;
SET ;
A "INIT_PREDVOLBY"; // kdyz je treba init predvoleb
JC PIN;
JU PROG;
INIT: NOP 0;
L 0;
// nulovani merkeru a timeru
T "KROKY_PROGRAMU"; // nulovani kroku sytemu
T "TIMERS"; // nulovani bytu citacu
SET ;
R "START_FLAG"; // program bude ve stavu STOP
R "DECR_FLAG"; // nepocitej kusy
S "K02"; // program pripraven na krok 02
// nulovani tabulek IN/OUT
// T DB10.DBB 0
// nulovani tabulky vstupu
// T DB10.DBB 1
// nulovani tabulky vstupu
// T DB10.DBB 2
// nulovani tabulky vstupu
// T DB10.DBB 3
// nulovani tabulky vystupu
// T DB10.DBB 4
// nulovani tabulky vystupu
// T DB10.DBB 5
// nulovani tabulky vystupu
// uvedeni do pocatecni polohy
SET ;
R "INTOUCH".snek; // vypnout snek
R "INTOUCH".michadlo; // vypnout michadlo
R "INTOUCH".vibrace; // vypnout vibrace
S "INTOUCH".rozepnout; // rozepne motor B
R "INTOUCH".upnout;
S "INTOUCH".hlavice_doprava; // presun motoru A doprava
R "INTOUCH".hlavice_doleva;
R "INTOUCH".tryskat; // vypne piskovacku
R "INTOUCH".konec_davky;
// nastaveni priznaku provedene inicializace
R "INIT_FLAG"; // system je inicializovan ok
PIN: NOP 0;
L 0;
T "INTOUCH".pocet_kusu_zbyvajicich; // zapis do promene counteru
T "INTOUCH".pocet_kusu_hotovych; // zapis do promene counteru
T "INTOUCH".aktualni_kus; // zapis do promene counteru
// L 3
// T "INTOUCH".pocet_kusu_predvolba // nacti predvolbu
L "INTOUCH".pocet_kusu_predvolba; // nacti predvolbu
T "POCET_KUSU"; // zapis do promene counteru
SET ;
R "INTOUCH".konec_davky;
R "INIT_PREDVOLBY";
NETWORK
TITLE = Hlavni program PLC
PROG: NOP 0;
SET ;
A "K02"; // stav 02
A "INTOUCH".a_1; // kotrola poc. poloh motoru
A "INTOUCH".obr; // obrobek na miste
AN "INTOUCH".b_0; // neni upnuto
A "START_FLAG"; // bylo stisknuto START
S "TIMER2_ON_FLAG"; // aktivace zpozdeni
S "k03"; // skok do stavu 03
R "K02";
SET ;
A "k03"; // stav 03 upnuti obrobku
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"TIMEROFF_FLAG";
"TIMER2_ON_FLAG"; // konec zpozdeni
"TIMEROFF_FLAG";
"INTOUCH".rozepnout; // upne obrobek
"INTOUCH".upnout;
"TIMER1_ON_FLAG"; // zpozdeni
"k04"; // skok do stavu 04
"k03";

SET ;
A "k04"; // stav 04 - priprava k piskovani
A "INTOUCH".b_0; // motor B upnul obrobek
A "TIMEROFF_FLAG";
AN "TIMER1_ON_FLAG"; // konec zpozdeni upnuti
R "TIMEROFF_FLAG";
S "INTOUCH".snek; // priprava smesi
S "INTOUCH".michadlo;
S "INTOUCH".vibrace;
S "TIMER3_ON_FLAG"; // zpozdeni
S "k05";
R "k04";
SET ;
A "k05"; // stav 05 - spustit piskovani
A "TIMEROFF_FLAG";
AN "TIMER3_ON_FLAG"; // konec zpozdeni pripravy piskovani
R "TIMEROFF_FLAG";
S "INTOUCH".tryskat; // zapnout piskovacku
S "TIMER2_ON_FLAG"; // tryskat se bude nekolik vtetin
S "k06";
R "k05";
SET ;
A "k06"; // stav 06 - vypnout tryskani
A "TIMEROFF_FLAG";
AN "TIMER2_ON_FLAG"; // konec timeru piskovani
R "TIMEROFF_FLAG";
R "INTOUCH".tryskat; // vypnout tryskani
S "TIMER1_ON_FLAG"; // zpozdeni
R "k06";
S "k07"; // stav 07
SET ;
A "k07"; // krok 07 presun hlavice
A "TIMEROFF_FLAG";
AN "TIMER1_ON_FLAG"; // konec zpozdeni
R "TIMEROFF_FLAG";
R "INTOUCH".hlavice_doprava; // presun motoru A doleva
S "INTOUCH".hlavice_doleva;
S "TIMER2_ON_FLAG"; // zpozdeni
S "k08";
R "k07";
SET ;
A "k08"; // po presunu motoru doleva tryskat dalsi celo
A "INTOUCH".a_0; // motor A v poloze vlevo
A "TIMEROFF_FLAG";
AN "TIMER2_ON_FLAG"; // konec zpozdeni
R "TIMEROFF_FLAG";
S "INTOUCH".tryskat; // piskovani druheho cela
S "TIMER2_ON_FLAG"; // tryskat se bude 5 sekund
S "k09";
R "k08";
SET ;
A "k09"; // stav 09 vypnout piskovacku a nechat bezet randal
A "TIMEROFF_FLAG"; // zpozdeni skoncilo
AN "TIMER2_ON_FLAG";
R "TIMEROFF_FLAG";
R "INTOUCH".tryskat; // vypnuti piskovacky
S "TIMER2_ON_FLAG"; // zpozdeni
S "k10";
R "k09";
SET ;
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"k10"; // stav 10 po sekonika vterinach vypnout i randal a dat motor do puvodni polohy
"TIMEROFF_FLAG"; // zpozdeni
"TIMER2_ON_FLAG";
"TIMEROFF_FLAG";
"INTOUCH".snek; // vypnout snek
"INTOUCH".michadlo; // vypnout michadlo
"INTOUCH".vibrace; // vypnout vibrace
"INTOUCH".hlavice_doprava; // presun motoru A doprava
"INTOUCH".hlavice_doleva;
"k11";
"k10";

SET ;
A "k11"; // rozepnout upnuti obrobku
A "INTOUCH".a_1; // motor A v poloze napravo
S "INTOUCH".rozepnout; // rozepne obrobek
R "INTOUCH".upnout;
S "TIMER1_ON_FLAG"; // zpozdeni
S "k12";
R "k11";
SET ;
A "k12"; // pockat az bude moci obrobek vyndat
AN "INTOUCH".b_0; // rozepnuto
A "TIMEROFF_FLAG"; // zpozdeni u konce
AN "TIMER1_ON_FLAG";
R "TIMEROFF_FLAG";
S "k13";
R "k12";
SET ;
A "k13"; // skok na zacatek pri ukonceni cyklu v rezimu 1kus
AN "INTOUCH".davka_flag; // neni vybran rezim DAVKA
AN "INTOUCH".obr; // obrobek byl vyjmut
R "START_FLAG"; // konec jednoho cyklu - spusteni zas tl. start
S "K02"; // skok na zacatek
R "k13";
SET ;
A "k13"; // skok na dalsi cyklus bez stisku start v rezimu DAVKA
A "INTOUCH".davka_flag; // zvolen rezim davky
AN "INTOUCH".obr; // obrobek je pryc
S "DECR_FLAG"; // flag pro odcitani count-1
S "TIMER1_ON_FLAG"; // ochrane zpozdeni (aby ti to neutrhlo pracky v rameni:)
S "k14";
R "k13";
SET ; // ochrane zpozdeni dobehne
A "k14";
AN "DECR_FLAG";
A "TIMEROFF_FLAG"; // cekani
AN "TIMER1_ON_FLAG";
R "TIMEROFF_FLAG";
S "K02"; // skok na zacatek, vlozeni obrobku
R "k14";
JU end; // hop a skok
// REZIM MANUALNI
MAN: NOP 0;
S "INIT_FLAG"; // po prechodu z MAN je treba vsechno inicializovat
// neni treba nic prekladat, preklad z DB InTouch se provadi v procedure write_output
NETWORK
TITLE =Zapis do ASI bus a ostatni obsluhy
end: NOP 0;
CALL "WRITE_OUTPUT" ;
CALL "DELAY" ;
CALL "COUNTER" ;
CALL "COMPUTE" (// provede prepocet pro InTouch
predvolba
:= "INTOUCH".pocet_kusu_predvolba,
pocet_kusu
:= "POCET_KUSU",
hotovych
:= "INTOUCH".pocet_kusu_hotovych,
zbyvajicich
:= "INTOUCH".pocet_kusu_zbyvajicich,
aktualni_kus
:= "INTOUCH".aktualni_kus);
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END_ORGANIZATION_BLOCK
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