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1. PŘEHLED KOMUNIKAČNÍCH MOŽNOSTÍ SYSTÉMŮ 
TECOMAT A TECOREG 

1.1. PŘEHLED REŽIMŮ KOMUNIKACÍ 

Platnost příručky pro jednotlivé systémy 

Tato příručka je v plném rozsahu platná pouze pro systémy s šířkou zásobníku 16 bitů, 
tj. programovatelné automaty TECOMAT NS950, TC400, TC500, TC600 a volně progra-
movatelné varianty regulátorů TECOREG TR050, TR200 a TR300. 

Pro ostatní varianty regulátorů TECOREG TR050, TR200 a TR300 platí pouze údaje 
popisující režim PC pro připojení k nadřízenému systému (kap.3., 8. a 9.). 

Pro systémy s šířkou zásobníku 32 bitů, tj. programovatelné automaty TECOMAT 
TC700 je určena příručka Sériová komunikace programovatelných automatů TECOMAT - 
model 32 bitů TXV 004 03.01. 

Možnosti sériové komunikace programovatelných automatů TECOMAT a regulátorů 
TECOREG se dále liší podle typu systému a typu použité centrální jednotky. 

 
Sériový kanál CH1 slouží jen k připojení nadřízeného systému 

Obecně lze říci, že každý TECOMAT a TECOREG obsahuje aspoň jeden sériový kanál 
označený CH1. Tento sériový kanál vždy umožňuje připojení nadřízeného systému a 
programování systémů TECOMAT a TECOREG. Obsahuje kompletní soubor systémo-
vých a veřejných služeb sítě EPSNET. Systémové služby umožňují programování a ladění 
systému a veřejné služby umožňují výměnu dat se systémem (viz kap.3. a 8.). 

 
Další sériové kanály mají volitelný režim 

Další sériové kanály označené CH2, CH3, atd., mohou pracovat v následujících reži-
mech: 

 

režim STM - připojení rozšiřujících rámů pomocí expanzních jednotek (týká se pouze 
modulárních systémů TECOMAT NS950, viz kap.2.) 

režim PC - připojení nadřízeného systému, zpravidla počítače PC nebo nadřízeného 
systému TECOMAT či TECOREG pomocí sítě EPSNET, k dispozici jsou 
veřejné služby, v některých případech i služby systémové (viz kap.3.) 

režim PLC - propojení více systémů TECOMAT a TECOREG za účelem rychlého vzá-
jemného předávání dat (viz kap.4.) 

režim MAS - připojení sítě podřízených systémů (síť EPSNET monomaster) za účelem 
výměny dat (viz kap.5.) 

režim MPC - připojení sítě podřízených systémů (síť EPSNET multimaster) za účelem 
výměny dat (viz kap.6.) 

režim uni - obecný uživatelský kanál pro univerzální použití (připojení frekvenčních 
měničů, operátorských panelů ID-04, ID-05, ID-07, ID-08, čteček čárkové-
ho kódu, inteligentních čidel, apod. - viz kap.7.) 

 

 

Režim STM umožňující připojení dalších periferních modulů obsahují pouze centrální 
jednotky velkých modulárních programovatelných automatů (TECOMAT NS950 RAPID). 
Tento režim lze nastavit jen na vybraném sériovém kanálu. 

Ostatní režimy jsou zpravidla až na některé výjimky dostupné na všech dalších sério-
vých kanálech (viz následující kapitoly). 
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Síť EPSNET 

Režimy PC, PLC, MAS a MPC používají komunikační síť EPSNET. Popis této sítě včet-
ně veřejných komunikačních služeb obsahuje 8. kapitola. 

 
Zjištění nastavení a nastavení parametrů komunikace 

Ve vývojovém prostředí MOSAIC nebo xPRO lze zjistit nastavení sériových kanálů PLC 
TECOMAT pomocí volby PLC | HW konfigurace, resp. Automat | HW konfigurace | Info. 

Centrální jednotka CPM-2B NS950 navíc umožňuje v prostředí MOSAIC nastavit para-
metry komunikace bez zdlouhavého nastavování pomocí tlačítek na centrální jednotce. 

V manažeru projektu vybereme složku Hw | Konfigurace HW. Objeví se tabulka ukazu-
jící konfiguraci PLC. Vybereme centrální jednotku a stiskneme tlačítko Nastavení. Zobrazí 
se panel Nastavení parametrů (obr.1.1), který umožňuje nastavení všech parametrů 
centrální jednotky, které se jinak nastavují pomocí tlačítek na jednotce. Stisknutím tlačítka 
Uložit do PLC se provede zápis parametrů do centrální jednotky. Centrální jednotku 
CPM-2B NS950 je nutné vypnout a opět zapnout, aby byly nové parametry akceptovány. 

 

 
Obr.1.1 Nastavení parametrů sériových kanálů 

 
 

1.2. KOMUNIKAČNÍ MOŽNOSTI JEDNOTLIVÝCH TYPŮ PLC A REGULÁTORŮ 

     TECOREG TR050, TR200, TR300 

TECOREG TR050 je kompaktní regulátor s binárními a analogovými vstupy a výstupy. 
Obsahuje 2 sériové kanály. 

Podrobnosti jsou uvedeny v příručce Technické vybavení regulátorů řady TR050, obj. č. 
TXV 138 11.01. 

 

TECOREG TR200 je kompaktní regulátor vybavený displejem a klávesnicí a dále 
binárními a analogovými vstupy a výstupy. Obsahuje 2 sériové kanály. 

Podrobnosti jsou uvedeny v příručce Technické vybavení regulátorů řady TR200, obj. č. 
TXV 138 02.01. 
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TECOREG TR300 je kompaktní regulátor s binárními a analogovými vstupy a výstupy a 
s možností rozšíření rozšiřujícím modulem. Obsahuje 2 sériové kanály. Sestavy se sub-
moduly MR-14 nebo MR-15 obsahují ještě třetí sériový kanál. 

Podrobnosti jsou uvedeny v příručce Technické vybavení regulátorů řady TR300, obj. č. 
TXV 138 03.01. 

 

Komunikační možnosti regulátorů jsou přehledně uvedeny v tab.1.1. 
 

     TECOMAT TC400, TC500, TC600 

TECOMAT TC400 je kompaktní programovatelný automat s binárními a analogovými 
vstupy a výstupy. Obsahuje centrální jednotku řady D se 2 sériovými kanály. 

Podrobnosti jsou uvedeny v příručce Technické vybavení programovatelných automatů 
TECOMAT TC400, obj. č. TXV 138 12.01. 

 

TECOMAT TC500 je kompaktní programovatelný automat vybavený displejem a klá-
vesnicí a dále binárními a analogovými vstupy a výstupy. Obsahuje centrální jednotku řady 
D se 2 sériovými kanály. 

Podrobnosti jsou uvedeny v příručce Technické vybavení programovatelných automatů 
TECOMAT TC500, obj. č. TXV 138 07.01. 

 

TECOMAT TC600 je kompaktní programovatelný automat s binárními a analogovými 
vstupy a výstupy a s možností rozšíření rozšiřujícím modulem. Obsahuje centrální jed-
notku řady D se 2 sériovými kanály. Sestavy se submoduly MR-14 nebo MR-15 obsahují 
ještě třetí sériový kanál. 

Podrobnosti jsou uvedeny v příručce Technické vybavení programovatelných automatů 
TECOMAT TC600, obj. č. TXV 138 08.01. 

 

Komunikační možnosti kompaktních PLC jsou přehledně uvedeny v tab.1.1. 

Tab.1.1 Přehled komunikačních možností regulátorů TECOREG TR050, TR200, TR300 
a PLC TECOMAT TC400, TC500, TC600 

 TR050 
TR200 

TR300 TC400 
TC500 

TC600 

Počet sériových kanálů 
  - v základní sestavě 
  - na přídavném submodulu MR-14,15 

 
2 
- 

 
2 
1 

 
2 
- 

 
2 
1 

- kanál CH1 PC+ PC+ PC+ PC+ 
- kanál CH2 PC,  PLC*,  

MAS*,  uni* 
PC,  PLC*,  
MAS*,  uni* 

PC, PLC,  
MAS, uni 

PC, PLC,  
MAS, uni 

Dostupné režimy 

- kanál CH3 
 

- PC, MAS*, 
uni* 

- PC, MAS, 
uni 

* Parametrizace režimů PLC, MAS, uni vyžadující zásah do sw vybavení regulátoru 
(obsahy inicializačních tabulek podle kap.4., 5., 7.) je pro uživatele dostupná jen u volně 
programovatelných variant regulátorů. 

+ Režim PC obsahuje i systémové služby umožňující programování a ladění systému (jen 
kanál CH1). 
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  TECOMAT NS950 

TECOMAT NS950 je modulární programovatelný automat dodávaný ve dvou třídách 
podle výkonu a velikosti sestavy. 

Třída MINI je určena pro malé a střední aplikace. Do jednoho rámu lze osadit až 
11 periferních jednotek a centrální jednotku CPM-1E, CPM-1M nebo CPM-2S. 

Třída RAPID je určena pro střední a velké aplikace. Do základního rámu lze osadit až 
11 periferních jednotek a centrální jednotku CPM-1D, CPM-1B nebo CPM-2B. Sestavu lze 
rozšířit připojením rozšiřovacích rámů osazených expanzními jednotkami STM. Pomocí 
komunikačních jednotek SC-01 lze zvýšit počet sériových kanálů. 

Podrobnosti jsou uvedeny v příručce Programovatelné automaty TECOMAT NS950, 
obj. č. TXV 001 93.01. 

Komunikační možnosti jednotlivých centrálních jednotek jsou přehledně uvedeny 
v tab.1.2. 

 

Centrální jednotky CPM-1M a CPM-1E, které mají pouze jeden sériový kanál, lze 
doplnit o některé výše uvedené funkce pomocí komunikační jednotky SC-11 (odpovídá 
režimům PC a uni - obj. č. TXN 054 81). Pozor, obsluha sériových kanálů této jednotky 
není zcela ekvivalentní obsluze uvedené v této příručce, zejména co se týče zadávání 
parametrů sériových kanálů! Obsluha jednotky SC-11 je popsána v příručce 
TXV 002 81.01. 

Tab.1.2 Přehled komunikačních možností centrálních jednotek PLC TECOMAT NS950 
 CPM-1E 

CPM-1M 
CPM-2S CPM-1D CPM-1B CPM-2B 

Počet sériových kanálů 
  - na centrální jednotce 
  - na kom. jednotkách SC-01 

 
1 
- 

 
2 
- 

 
2 
2 

 
4 
8 

 
4 
8 

- kanál CH1 PC+ PC+ PC+ PC+ PC+ 
- kanál CH2 -  

PC, PLC, 
MAS, uni 

STM,  
PC, PLC, 
MAS, uni 

 
PC 

 
PC+ 

- kanál CH3 - -  
PC, PLC, 
MAS, uni 

STM,  
PC, PLC, 
MAS, uni 

STM,  
PC, PLC,  
uni, MPC 

- kanál CH4 - - PC, PLC, 
MAS, uni 

PC, PLC, 
MAS, uni 

PC, PLC,  
uni, MPC 

Dostupné režimy 

- další kanály - - - PC, PLC, 
MAS, uni 

PC, PLC, 
MAS, uni 

+ Režim PC obsahuje i systémové služby umožňující programování a ladění systému, 
zpravidla jen kanál CH1. U CPM-2B od verze 5.2 lze použít i kanál CH2, v jednom 
časovém okamžiku lze využívat systémové služby jen na jednom kanálu. 
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2. REŽIM STM - PŘIPOJENÍ PERIFERNÍCH MODULŮ 

Režim STM, který umožňuje připojení rozšiřujících rámů, obsahují centrální jednotky 
modulárního programovatelného automatu TECOMAT NS950 RAPID na vybraných kaná-
lech (tab.1.2). 

 
 

2.1. NASTAVENÍ PARAMETRŮ KANÁLU 

Připojení rozšiřujících rámů v PLC TECOMAT NS950 nevyžaduje žádný zásah do 
uživatelského programu. Příslušný sériový kanál se nastaví do režimu STM a zvolí se 
komunikační rychlost. Expanzní jednotky STM-2 umožňují komunikační rychlost do 
115,2 kBd, expanzní jednotky STM-3 do 345,6 kBd. Čím vyšší komunikační rychlost, tím 
kratší dobu trvá přenos dat. Tato doba samozřejmě ovlivňuje významnou měrou dobu cyk-
lu uživatelského programu, protože jako časově nejnáročnější činnost určuje dobu otočky 
cyklu, tj. dobu, po kterou se vykonávají režijní činnosti a nevykonává se uživatelský 
program. 

Pro ilustraci uveďme, že při komunikační rychlosti 115,2 kBd trvá centrální jednotce 
CPM-1D v případě jednoho připojeného rozšiřujícího modulu otočka cyklu minimálně 5 ms 
(minimální doba otočky cyklu pouze se základním modulem je 0,9 ms). Při komunikační 
rychlosti 345,6 kBd tato doba klesá pod 2 ms. 

Ke spojení expanzních jednotek a centrální jednotky se používá sériové rozhraní 
RS-485. Požadavky a instalace jsou popsány v příručce Programovatelné automaty 
TECOMAT NS950, obj. č. TXV 001 93.01. 

 
 

2.2. PROVOZ SÍTĚ 

Příslušný sériový kanál centrální jednotky systému NS950 v režimu STM a sériové 
kanály expanzních jednotek musí mít nastavenu stejnou komunikační rychlost, jinak 
nebude spojení navázáno. Expanzní jednotky musí být adresovány vzestupně spojitě 
počínaje adresou 1 (tzn. adresy 1, 2, 3, 4, atd.). Centrální jednotka při navazování spojení 
začíná adresou 1 a pokud je navázáno spojení, pokračuje následujícími adresami až do 
okamžiku, kdy spojení navázáno není. 

Pokud tedy v okamžiku navazování spojení nebude schopna odpovědi např. expanzní 
jednotka s adresou 1 (třeba z důvodu vypnutého napájení), nebude se navazovat spojení 
ani s expanzní jednotkou s adresou 2. 

Vlastní komunikace je zcela podporována systémem a není tedy třeba se jí podrobněji 
zabývat. 
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3. REŽIM PC - KOMUNIKACE S NADŘÍZENÝM 
SYSTÉMEM 

Připojení nadřízeného systému nevyžaduje žádný zásah do uživatelského programu. 
Příslušný sériový kanál se nastaví do režimu PC, nastaví se komunikační rychlost, adresa, 
prodleva odpovědi, detekce signálu CTS a parita. Sériový kanál CH1 všech systémů 
TECOMAT a TECOREG lze také použít v režimu PC, protože je do něj trvale nastaven. 

Komunikace jsou vyvolávány nadřízeným systémem na principu dotaz - odpověď. Tento 
princip umožňuje připojení většího počtu účastníků k nadřízenému systému na rozhraní 
RS-485. TECOMAT / TECOREG v režimu PC se chová jako pasivní podřízený účastník 
(slave). 

 
 

3.1. NASTAVENÍ PARAMETRŮ KANÁLU 

Nastavení adresy 

Volba adresy umožňuje připojení více systémů TECOMAT a TECOREG k jednomu 
nadřízenému systému (v tomto případě je nutností rozhraní RS-485). Zde je třeba zajistit, 
aby připojené PLC i nadřízený systém měly každý jinou adresu. Adresy nemusí tvořit 
spojitou řadu. 

 
Nastavení komunikační rychlosti 

Sériové kanály v tomto režimu umožňují komunikační rychlost až do 57,6 kBd podle 
typu centrální jednotky. Čím vyšší komunikační rychlost, tím kratší dobu trvá přenos dat. 
Vzhledem k tomu, že komunikace běží nezávisle na uživatelském programu, ovlivňuje 
rovnoměrně všechny fáze cyklu uživatelského programu. Zde platí, že zvyšováním komu-
nikační rychlosti mírně prodlužujeme dobu cyklu. V tab.3.1 je uvedeno prodloužení doby 
cyklu v procentech. Tyto hodnoty platí pro případ maximálního vytížení kanálu (nepřetržitá 
komunikace). Čím větší prodlevy budou mezi jednotlivými zprávami, tím nižší bude 
prodloužení doby cyklu. 

Tab.3.1 Průměrné prodloužení doby cyklu uživatelského programu v závislosti na komu-
nikační rychlosti sériového kanálu, typu systému a centrální jednotky 

NS950 Komunikační 
rychlost CPM-1M 

CPM-1E 
CPM-1D * 
CPM-2S    

CPM-1B * 
CPM-2B * 

TR050, TR200, TR300 *, 
TC400, TC500, TC600 * 

    9,6 kBd   4 % 1 % 0,3 % 1 % 
  19,2 kBd   8 % 2 % 0,5 % 2 % 
  38,4 kBd 16 % 4 % 1,0 % 4 % 
  57,6 kBd 24 % 7 % - 7 % 

* Sériové kanály komunikační jednotky SC-01 NS950 dobu cyklu prodlouží méně, proto-
že vlastní komunikaci řídí místní procesor komunikační jednotky. 

 U centrálních jednotek CPM-1B a CPM-2B NS950 se totéž týká i kanálů CH3 a CH4, 
které jsou řízeny komunikačním koprocesorem centrální jednotky. 

 Totéž platí pro kanál CH3 v TC600 a TR300 (submodul MR-14, MR-15), který je řízen 
místním procesorem. 
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Nastavení prodlevy odpovědi 

Nastavení prodlevy odpovědi umožňuje volbu minimální doby, která uplyne od odvysí-
lání posledního bytu zprávy nadřízeného systému do začátku vysílání prvního bytu odpo-
vědi dotazovaného systému TECOMAT / TECOREG. Během této doby se nadřízený 
systém musí připravit na příjem. Tato příprava někdy může zabrat více času v závislosti na 
druhu nadřízeného systému (například u počítače PC na použitém operačním systému). 
Větší prodlevu odpovědi vyžaduje také použití některých převodníků sériového rozhraní, 
opakovačů, modemů a radiomodemů. Obvykle se jedná o zařízení přepínající směr komu-
nikace (např. na rozhraní RS-485) nebo způsobující velké dopravní zpoždění. 

 
Minimální a maximální hodnota prodlevy odpovědi 

Nastavuje se minimální hodnota prodlevy odpovědi. Její maximální hodnota je u většiny 
služeb závislá na době cyklu systému TECOMAT / TECOREG, protože data jsou předá-
vána pouze v otočce cyklu, aby byla zaručena jejich neměnnost během vykonávání uživa-
telského programu. Minimální prodlevu odpovědi lze nastavit v rozmezí 1 až 99 ms pevně, 
nebo na hodnotu 0, která znamená, že minimální prodleva odpovědi odpovídá době po-
třebné k odeslání jednoho bytu, je tedy závislá na komunikační rychlosti podle tab.3.2. 

Tab.3.2 Minimální prodleva odpovědi při nastavené hodnotě 0 
Komunikační rychlost Minimální prodleva odpovědi 

    0,3 kBd 36,67 ms 
    0,6 kBd 18,33 ms 
    1,2 kBd   9,17 ms 
    2,4 kBd   4,58 ms 
    4,8 kBd   2,92 ms 
    9,6 kBd   1,14 ms 
  14,4 kBd   0,76 ms 
  19,2 kBd   0,57 ms 
  28,8 kBd   0,38 ms 
  38,4 kBd   0,29 ms 
  57,6 kBd   0,19 ms 

 
Nastavení detekce signálu CTS 

Zapnutí detekce signálu CTS umožňuje pozdržet odpověď externím signálem z mode-
mu. Odpověď bude vyslána až 10 ms po změně signálu CTS na hodnotu odpovídající 
stavu signálu RTS platnému pro vysílání odpovědi. Detekce signálu CTS je určena pře-
devším pro případy komunikace přes modemy. I při detekování signálu CTS je současně 
zaručena nastavená minimální prodleva odpovědi. TECOMAT / TECOREG tedy nezačne 
vysílat odpověď dříve, než uplyne minimální prodleva odpovědi, i kdyby signál CTS byl již 
správně nastaven. 

 
Řešení požadavku předstihu nastavení RTS před vysláním dat 

Prodleva 10 ms po detekci změny CTS je určená pro uklidnění poměrů na přenosovém 
médiu před vysíláním dat (např. náběh nosné frekvence). Pokud modem nevrací signál 
CTS, ale vyžaduje prodlevu 10 ms mezi nastavením signálu RTS a vlastními daty, prove-
deme propojení signálů RTS a CTS na konektoru sériového kanálu a zapneme detekci 
signálu CTS. Nastavení minimální prodlevy odpovědi (předchozí parametr) totiž nezaru-
čuje přesný časový okamžik sepnutí signálu RTS. Ten se sepne až v okamžiku vytvoření 
odpovědi, zde se výrazně projevuje vliv doby cyklu. 
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Nastavení parity 

Protokol sítě EPSNET používá sudou paritu. Některé modemy však neumožňují paritu 
přenášet. V případě jejich použití lze paritu vypnout na sériovém kanálu centrální jednotky. 

 

Pozor! Parita se výrazně podílí na bezpečnosti přenosu dat. Jejím vypnutím se zvyšuje 
riziko nezjištěného přenosu chybných dat. Možnosti dodatečného zabezpečení dat 
jsou uvedeny v kap.8. 

 
 

3.2. PROVOZ SÍTĚ 

Veřejné a systémové služby sítě EPSNET 

Na sériovém kanálu CH1 je dostupný kompletní soubor služeb sítě EPSNET, jehož 
součástí jsou jak systémové služby, určené k programování a ladění systému, tak i 
veřejné služby, určené k výměně dat. 

Další sériové kanály, CH2 a vyšší, nastavené do režimu PC podporují zpravidla jen 
veřejné služby. Výjimkou je centrální jednotka CPM-2B NS950 od verze 5.2, která podpo-
ruje systémové služby i na sériovém kanálu CH2. Omezující podmínkou je, že systémové 
služby podporuje v daném časovém okamžiku pouze jeden sériový kanál. 

Síť EPSNET a její veřejné služby jsou popsány v kap.9. 
 

Upozornění:  Vývojová prostředí MOSAIC, xPRO, EPOS a MERKUR využívají systé-
mové služby sítě EPSNET a z tohoto důvodu je lze provozovat pouze 
přes sériový kanál, který tyto služby podporuje (zpravidla CH1). I v přípa-
dě, že tyto služby podporuje více sériových kanálů téže centrální jednot-
ky, systémové služby jsou v daném časovém okamžiku dostupné jen na 
jednom sériovém kanálu. Oprávnění využívat systémové služby dostane 
ten sériový kanál, který přijde s požadavkem jako první. Oprávnění zaniká 
5 sekund po ukončení komunikace. 
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4. REŽIM PLC - SÍŤ SE SDÍLENÍM DAT 

Sériový kanál v tomto režimu slouží k propojení více systémů TECOMAT a TECOREG 
za účelem rychlého vzájemného předávání dat. Komunikace probíhá protokolem 
EPSNET-F na sériovém rozhraní RS-485, které umožňuje vytvoření sítě. Ve všech systé-
mech jsou vyhrazeny předávací zóny pro každého účastníka sítě na stejných registrech 
(předávací zóna dat z jednoho systému je vždy umístěna na stejných registrech ve všech 
ostatních systémech propojených do sítě). Výměnou za toto určité omezení je vysoká 
propustnost sítě, protože stejné rozmístění předávacích zón ve všech systémech dovoluje 
přenos jednoho bloku dat vždy do všech účastníků sítě zároveň. Tím dochází ke značné 
časové úspoře a nižším nárokům na strojový čas procesorů centrálních jednotek. 

Inicializace předávacích zón sítě je součástí uživatelských programů propojených systé-
mů a musí být pro všechny systémy shodná. Příslušný sériový kanál je třeba nastavit 
do režimu PLC, dále se nastavuje komunikační rychlost a adresa. 

Režim PLC je určen pro rychlé předávání dat, a proto nepočítá s žádnými časovými 
prodlevami v komunikaci. Proto není možné v tomto režimu používat modemy a podob-
ná zařízení, která zpožďují přenos dat po lince. Pokud musíme některé z těchto zařízení 
použít, pak propojíme systémy TECOMAT a TEGOREG pomocí režimu MPC nebo MAS. 

 
 

4.1. NASTAVENÍ PARAMETRŮ KANÁLU 

Volba komunikační rychlosti 

Režim PLC dovoluje komunikační rychlost až do 230,4 kBd (podle typu systému). Čím 
vyšší komunikační rychlost, tím kratší dobu trvá přenos dat, ale snižuje se odolnost linky 
proti rušení. Doporučujeme volit komunikační rychlost sítě jen tak vysokou, aby zvládla 
přenášet data v takovém čase, v jakém potřebujeme s ohledem na reakční požadavky 
řízené technologie. Data se v předávacích zónách umístěných v zápisníku aktualizují vždy 
v otočce cyklu, takže je zbytečné například přenášet data třikrát za cyklus systému. 
Snížením komunikační rychlosti zvýšíme odolnost proti rušení a u systémů TECOMAT 
NS950 (u centrálních jednotek CPM-2S, CPM-1D), TECOMAT TC400, TC500, TC600 (ka-
nál CH2) a TECOREG TR050, TR200, TR300 (kanál CH2) navíc dosáhneme zkrácení 
doby cyklu. 

V systémech TECOMAT NS950 (v centrálních jednotkách CPM-2S, CPM-1D), 
TECOMAT TC400, TC500, TC600 a TECOREG TR050, TR200, TR300 na prvních dvou 
kanálech CH1 a CH2 provádí vlastní komunikaci procesor centrální jednotky. Vzhledem 
k tomu, že komunikace běží nezávisle na uživatelském programu, ovlivňuje rovnoměrně 
všechny fáze cyklu uživatelského programu. Zde platí, že zvyšováním komunikační rych-
losti prodlužujeme dobu cyklu. V tabulce 4.1 je uvedeno prodloužení doby cyklu v procen-
tech. 

 
Použití komunikačních jednotek SC-01 

Pokud použijeme v PLC NS950 k centrální jednotce CPM-1D komunikační jednotku 
SC-01 s dalšími dvěmi sériovými kanály, je vhodné použít pro připojení k síti kanál CH3 
nebo CH4. Komunikační zátěž se tak přesune na procesor komunikační jednotky SC-01 a 
přestane ovlivňovat dobu cyklu. 
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Použití sériových kanálů na CPM-1B, resp. CPM-2B 

Centrální jednotky CPM-1B a CPM-2B pro TECOMAT NS950 standardně umožňují 
provoz na síti na kanálech CH3 a CH4, které jsou obsluhovány komunikačním koproce-
sorem a také neovlivňují dobu cyklu. Síť lze provozovat též na všech kanálech realizo-
vaných komunikačními jednotkami SC-01. 

Tab.4.1 Průměrné prodloužení doby cyklu uživatelského programu v závislosti na 
komunikační rychlosti sériového kanálu 

Komunikační rychlost NS950   
CPM-1D *, CPM-2S 

TC400, TC500, TC600 
TR050, TR200, TR300 

    9,6 kBd   1 %   1 % 
  19,2 kBd   2 %   2 % 
  38,4 kBd   4 %   4 % 
  57,6 kBd   7 %   7 % 
115,2 kBd 14 % 14 % 
172,8 kBd 21 % 21 % 
230,4 kBd 28 % 28 % 

* Sériové kanály komunikačních jednotek SC-01 dobu cyklu prodlužují jen přenosem 
užitných dat, vlastní komunikaci řídí místní procesor komunikační jednotky. 

 
 
4.2. INICIALIZACE SÍTĚ 

Přiřazení zón kanálu do zápisníku 

Inicializace sériového kanálu pro síťovou komunikaci se provádí zvláštní direktivou 
v uživatelském programu v rámci tzv. softwarové konfigurace. 

 
Nastavení parametrů v prostředí MOSAIC 

Ve vývojovém prostředí MOSAIC se přiřazení zón sériového kanálu do zápisníku pro-
vádí vyplněním formuláře, na jehož základě je automaticky sestavena inicializace pomocí 
direktivy #unit a současně také inicializační tabulka. 

Tento formulář je dostupný z položky manažeru projektu Hw | Síť PLC (obr.4.1). Na 
plochu vložíme všechny PLC ze skupiny projektů, namalujeme sběrnici a propojíme na ni 
všechny kanály v režimu PLC, které chceme mít v jedné síti. Poklepáním na kterýkoli 
kanál v režimu PLC v této síti se vyvolá okno Nastavení kanálů (obr.4.2). 

 
Direktiva #unit v programu xPRO 

Ve vývojovém prostředí xPRO se přiřazení zón sériového kanálu do zápisníku provádí 
pomocí direktivy #unit. Její obecná struktura je následující: 

 

#unit MODUL, ADR, TYP, P_IN, P_OUT, Z_IN, Z_OUT, AKT, INITAB 

 
Direktiva unit v programech EPOS a MERKUR 

Ve vývojovém prostředí EPOS a MERKUR se přiřazení zón sériového kanálu do 
zápisníku provádí pomocí analogické direktivy unit. 

 

units 

  unit MODUL, ADR, TYP, P_IN, P_OUT, Z_IN, Z_OUT, AKT, INITAB 
 
 

MODUL - číslo rámu, ve kterém je kanál osazen - vzhledem k tomu, že se jedná o 
sériový kanál centrální jednotky, je číslo rámu vždy 0 

ADR - číslo sériového kanálu (2 - kanál CH2, 3 - kanál CH3, atd.) 



 4. Režim PLC - síť se sdílením dat 

TXV 001 06.01 14 

TYP - typ sériového kanálu (vždy hodnota $10) 
  Položky MODUL, ADR a TYP lze též zadat symbolicky pod společným 

označením CH2, CH3, atd. 
P_IN - počet bytů stavové zóny (totožný s počtem účastníků v síti) 
P_OUT - neobsazeno, zapisuje se hodnota 0 
Z_IN - jméno prvního bytu stavové zóny v zápisníku 
Z_OUT - neobsazeno 
AKT - aktivace obsluhy umožňuje odpojování kanálu při ladění uživatelského 

programu bez nutnosti jeho vypínání nastavováním centrální jednotky 
 - zadává se symbolicky: 
   Off - obsluha není aktivována 
   X_On - aktivace obsluhy 
INITAB - jméno inicializační tabulky obsahující parametry předávacích zón sítě 

 
Příklady pro xPRO 

#unit CH2, 6, 0, status, X_On, SitPLC 

 
Příklady pro EPOS a MERKUR 

units 

  unit CH2, 6, 0, @status, X_on, @SitPLC; 
 

Sériový kanál CH2 má stavovou zónu sítě o šesti účastnících umístěnou v zápisníku na 
6 bytech začínajících proměnnou status (mělo by jít o pole status[6]), obsluha je zapnutá, 
inicializační data jsou obsažena v tabulce SitPLC. 

 
Inicializace sítě 

Pro správný provoz sítě je nutné v rámci startu systému zapsat inicializační data. Tato 
data jsou uložena v tabulce T s položkami typu byte. Zadání tabulky se provádí v uživatel-
ském programu. Konkrétní způsob zadání tabulky T je dán typem překladače. V prostředí 
Mosaic je inicializační tabulka generována automaticky na základě vyplnění formuláře 
podle obr.4.2. 

 

Pozor! Tato tabulka musí být stejná ve všech uživatelských programech systémů 
připojených k této síti! 

 
Inicializační tabulka 

Obsah tabulky T určené pro inicializaci sítě se sdílením dat je následující: 
 

xPRO 

#table byte SitPLC = NNT, AD1, LE1, IL1, IH1, ..., 

        ADn, LEn, ILn, IHn 

 
EPOS a MERKUR 

tables 

  SitPLC: table[NNT * 4 + 1] of byte = NNT, AD1, LE1, IL1, IH1, ..., 

ADn, LEn, ILn, IHn; 

 
NNT - počet účastníků sítě (včetně sebe) 
   až 16 - TECOMAT NS950 CPM-2S, CPM-1D (CH2),  
     TECOMAT TC400, TC500, TC600 (CH2), 
     TECOREG TR050, TR200, TR300 (CH2) 
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   až 32 - TECOMAT NS950 CPM-1D + SC-01 (CH3, CH4), 
     CPM-1B, CPM-2B (CH3 až CH12) 
ADn - adresa účastníka n 
LEn - počet přenášených dat od účastníka n, délka jeho předávací zóny 

v zápisníku (viz tab.4.2) 
ILn, IHn - index registru R, ve kterém začíná předávací zóna účastníka n 

Tab.4.2 Maximální počet přenášených dat od jednoho účastníka v závislosti na celko-
vém počtu účastníků 

Celkový počet Max. počet přenášených dat od jednoho účastníka 
účastníků sítě NS950 CPM-2S, CPM-1D (CH2), 

TC400, TC500, TC600 (CH2), 
TR050, TR200, TR300 (CH2) 

NS950 CPM-1B, CPM-2B, 
CPM-1D (CH3,CH4) 

2 238 bytů 238 bytů 
3 až 4 128 bytů 238 bytů 
5 až 8   64 bytů 238 bytů 

  9 až 16   32 bytů 128 bytů 
17 až 32 -   64 bytů 

Poznámka:  Překročení počtu dat vyvolá chybu 81 00 38 12 (poslední číslice udává 
číslo použitého sériového kanálu - zde CH2) 

 
 

4.3. PŘÍKLAD VYTVOŘENÍ SÍTĚ 

Příklad 

Mějme síť čtyř systémů, mezi kterými chceme přenášet následující informace: 
1. TC400 adr. 0, přenos 24 bytů, předávací zóna od registru R100 
2. NS950 adr. 1, přenos 30 bytů, předávací zóna od registru R124 
3. NS950 adr. 8, přenos 6 bytů, předávací zóna od registru R180 
4. TC600 adr. 27, přenos 15 bytů, předávací zóna od registru R186 

 

Inicializační tabulka pro všechny tyto systémy bude vypadat takto: 
 

xPRO 

#table byte SitPLC = 4, 0, 24, 100, 0, 

                        1, 30, 124, 0, 

                        8,  6, 180, 0, 

                       27, 15, 186, 0 

 
EPOS a MERKUR 

tables 

  SitPLC: table[17] of byte =  4,  0, 24, 100, 0, 

                                   1, 30, 124, 0, 

                                   8,  6, 180, 0, 

                                  27, 15, 186, 0; 

 
MOSAIC 

V prostředí MOSAIC bude tabulka vytvořena automaticky pro všechny čtyři systémy, 
které jsou součástí téže skupiny projektů, podle obr.4.1 a 4.2. 
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Obr.4.1 Vytvoření sítě PLC podle příkladu 

 
Obr.4.2 Nastavení parametrů sítě podle příkladu 

Rozmístění předávacích zón v zápisníku každého systému bude následující: 
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Obr.4.3 Propojení systémů sítí v režimu PLC podle příkladu 
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Obr.4.4 Grafické znázornění výměny dat mezi systémy v režimu PLC 

Z výše uvedeného vyplývá, že předávací zóny nemusejí nutně na sebe bezprostředně 
navazovat. Obvykle ale deklarujeme zóny pohromadě. Je však třeba dát pozor, aby se zó-
ny nepřekrývaly. Toto nebezpečí lze snadno odstranit symbolickými deklaracemi registrů. 

 
xPRO 

#program SIT, v1.0 

; 

#def numm   4  ;počet účastníků sítě 

#def ind1 100  ;index počátečního registru první předávací zóny 

#def adr1   0  ;adresa prvního systému 

#def len1  24  ;délka první předávací zóny 

#def ind2 124  ;index počátečního registru druhé předávací zóny 

#def adr2   1  ;adresa druhého systému 

#def len2  30  ;délka druhé předávací zóny 

#def ind3 180  ;index počátečního registru třetí předávací zóny 

#def adr3   8  ;adresa třetího systému 

#def len3   6  ;délka třetí předávací zóny 

#def ind4 186  ;index počátečního registru čtvrté předávací zóny 

#def adr4  27  ;adresa čtvrtého systému 

#def len4  15  ;délka čtvrté předávací zóny 

; 

#reg byte ind1, Zona1[len1], Zona2[len2] ;prostory předávacích zón 

        ;Zona2 navazuje 

#reg byte ind3, Zona3[len3], Zona4[len4] ;Zona4 navazuje 

; 
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#reg byte Status[numm]  ;stavová zóna 

; 

#table byte Sit = numm,  ;počet účastníků sítě 

  ;adresa, délka dat, index registru (dolní, horní byte) 

      adr1, len1, indx Zona1, indx Zona1/256, 

      adr2, len2, indx Zona2, indx Zona2/256, 

      adr3, len3, indx Zona3, indx Zona3/256, 

      adr4, len4, indx Zona4, indx Zona4/256 

; 

#unit CH2, numm, 0, Status, X_On, Sit  ;deklarace sériového kanálu 

; 

P 0 

  : 

E 0 

 
EPOS a MERKUR 

program SIT; 

const 

  numm: byte  = 4;   {počet účastníků sítě} 

  adr1: byte  = 0;   {adresa prvního PLC} 

  len1: byte  = 24;  {délka první předávací zóny} 

  adr2: byte  = 1;   {adresa druhého PLC} 

  len2: byte  = 30;  {délka druhé předávací zóny} 

  adr3: byte  = 8;   {adresa třetího PLC} 

  len3: byte  = 6;   {délka třetí předávací zóny} 

  adr4: byte  = 27;  {adresa čtvrtého PLC} 

  len4: byte  = 15;  {délka čtvrté předávací zóny} 
 

var 

  dat1: array[1..len1] of byte;  {prostor předávacích zón} 

  dat2: array[1..len2] of byte; 

  dat3: array[1..len3] of byte; 

  dat4: array[1..len4] of byte; 
 

  statsit: array[1..numm] of byte; {stavová zona} 
 

tables 

  Sit: table[numm * 4 + 1] of byte = numm, {počet účastníků} 

     {adresa, délka dat, index registru (dolní, horní) } 

       adr1, len1, lo(@.dat1), hi(@.dat1), 

       adr2, len2, lo(@.dat2), hi(@.dat2), 

       adr3, len3, lo(@.dat3), hi(@.dat3), 

       adr4, len4, lo(@.dat4), hi(@.dat4); 
 

units 

  unit CH2, numm, @statsit, X_on, @Sit; 
 

begin 

  "P 0; 

 

  "E 0; 

end. 

 
Výraz indx dat1/256, resp. hi(@.dat1), představuje horní byte indexu registru dat1, 

výraz indx dat1, resp. lo(@.dat1), představuje dolní byte indexu téhož registru. 
 

MOSAIC 

V prostředí MOSAIC jsou výše uvedené deklarace generovány automaticky na základě 
vyplnění formuláře podle obr.4.2. 
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Je zřejmé, že při nastavování parametrů centrální jednotky musíme po zvolení režimu 
PLC na příslušném sériovém kanálu nastavit jednu z adres uvedených v seznamu sítě 
(zde 0, 1, 8 nebo 27). Tato adresa nemusí odpovídat adrese nastavené na kanálu CH1 
pro komunikaci s počítačem PC. Samozřejmě všechny systémy musí mít na příslušném 
sériovém kanálu nastavenou stejnou komunikační rychlost. 

 
 

4.4. PROVOZ SÍTĚ 

Obsluha sítě probíhá na pozadí uživatelského programu. O stavu komunikace se uživa-
tel dovídá ze stavové zóny, která obsahuje vždy ke každému účastníku sítě status 
komunikace o velikosti 1 byte. Ze statusu se dozvíme, jsou-li předávaná data platná. 

 
Stavová zóna 

 STAT1 STAT2 ... STATn 
byte 0 1 ... n-1 

 

STATn - status komunikace 
 

  a) pro připojené stanice 
 

 NET X X X X X COM X 
bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

   NET - účastník 
    0 - jedná se o nepřipojitelnou stanici (sériový kanál stanice je na-

staven do jiného režimu) 
      1 - jedná se o platného účastníka sítě 
   COM - stav komunikace 

    0 - komunikace není navázána, data v příslušné předávací zóně 
nejsou platná 

    1 - komunikace je navázána, data v příslušné předávací zóně jsou 
platná 

 

  b) pro tento systém, jehož zápisník monitorujeme 
 

 0 0 0 0 M3 M2 M1 M0 
bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

   M3-M0 - stav sítě 
      1 - příjem dat a monitorování provozu sítě 
      2 - navazování spojení s ostatními účastníky sítě 
      3 - vysílání vlastních dat do sítě 
      4 - předání řízení sítě dalšímu účastníkovi 
      5 - převzetí řízení sítě 

 

Do předávací zóny příslušné k systému, pro který je uživatelský program určen, zapisu-
je uživatel data určená ke sdílení. V ostatních předávacích zónách jsou data přenesená 
z ostatních účastníků sítě. Před jejich zpracováním je třeba zkontrolovat v příslušném 
statusu bit COM. 
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5. REŽIM MAS - VÝMĚNA DAT MEZI PODŘÍZENÝMI 
SYSTÉMY A JEDNÍM MASTEREM 

Sériový kanál v tomto režimu slouží k připojení podřízených systémů za účelem výměny 
dat mezi těmito systémy a jedním nadřízeným systémem TECOMAT / TECOREG. Komu-
nikace probíhá protokolem EPSNET na sériovém rozhraní RS-485, které umožňuje vytvo-
ření sítě. 

 
Podřízené systémy 

Podřízeným systémem může být libovolné zařízení, které má implementovány služby 
sítě EPSNET, tedy naprostá většina systémů TECOMAT a TECOREG. Příslušný sériový 
kanál podřízeného systému musí být nastaven do režimu PC. Z toho vyplývá i možnost 
použití kanálu CH1 (kanál, přes který se uvedené systémy zpravidla programují). 

 
Nadřízený systém 

Inicializace předávacích zón sítě je součástí pouze uživatelského programu nadřízené-
ho systému. Příslušný sériový kanál nadřízeného systému je třeba nastavit do režimu 
MAS a dále se nastavuje komunikační rychlost, dopravní zpoždění a detekce CTS. Adresa 
je pevně nastavena na hodnotu 63. 

 
Komunikace probíhají na principu dotaz - odpověď. Systém v režimu PC se chová jako 

pasivní podřízený účastník (slave), systém v režimu MAS se chová jako aktivní nadřízený 
účastník (master). 

Síť EPSNET a její veřejné služby jsou popsány v kap.8. 
 
 

5.1. NASTAVENÍ PARAMETRŮ KANÁLU 

Volba komunikační rychlosti 

Výměna dat s podřízeným systémem probíhá jen v otočce jeho cyklu. Doba cyklu podří-
zeného systému musí být menší než 500 ms, jinak bude docházet ke ztrátě komunikace. 
Data se ve sběrných zónách umístěných v zápisníku nadřízeného systému aktualizují 
vždy v otočce cyklu. 

Režim MAS dovoluje komunikační rychlost do 57,6 kBd. Čím vyšší komunikační rych-
lost, tím kratší dobu trvá přenos dat, ale snižuje se odolnost linky proti rušení. Doporuču-
jeme volit komunikační rychlost sítě jen tak vysokou, aby zvládla přenášet data v takovém 
čase, v jakém potřebujeme s ohledem na reakční požadavky řízené technologie. Snížením 
komunikační rychlosti zvýšíme odolnost proti rušení a u systémů TECOMAT NS950 
(u centrálních jednotek CPM-2S, CPM-1D), TECOMAT TC400, TC500, TC600 (kanál 
CH2) a TECOREG TR050, TR200, TR300 (kanál CH2) navíc dosáhneme zkrácení doby 
cyklu. Pro podřízené systémy platí všechny podmínky režimu PC (viz kap.3). 

V systémech TECOMAT NS950 (v centrálních jednotkách CPM-2S, CPM-1D), 
TECOMAT TC400, TC500, TC600 (kanál CH2) a TECOREG TR050, TR200, TR300 (ka-
nál CH2) provádí vlastní komunikaci procesor centrální jednotky. Vzhledem k tomu, že 
komunikace běží nezávisle na uživatelském programu, ovlivňuje rovnoměrně všechny fáze 
cyklu uživatelského programu. Zde platí, že zvyšováním komunikační rychlosti prodlužuje-
me dobu cyklu. V tabulce 5.1 je uvedeno prodloužení doby cyklu v procentech. 
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Použití komunikační jednotky SC-01 a kanálu CH3 v TC600 a TR300 

Pokud použijeme k centrální jednotce CPM-1D komunikační jednotku SC-01 s dalšími 
dvěma sériovými kanály, je vhodné použít pro připojení k síti kanál CH3 nebo CH4. 
Komunikační zátěž se tak přesune na procesor komunikační jednotky SC-01 a přestane 
ovlivňovat dobu cyklu. Totéž platí pro kanál CH3 v TC600 a TR300 (submodul MR-14, 
MR-15). 

Tab.5.1 Průměrné prodloužení doby cyklu uživatelského programu v závislosti na 
komunikační rychlosti sériového kanálu 

Komunikační rychlost NS950   
CPM-1D *, CPM-2S 

TC400, TC500, TC600 * 
TR050, TR200, TR300 * 

  9,6 kBd 1 % 1 % 
19,2 kBd 2 % 2 % 
38,4 kBd 4 % 4 % 
57,6 kBd 7 % 7 % 

* Sériové kanály komunikační jednotky SC-01 dobu cyklu téměř neprodlouží, protože 
vlastní komunikaci řídí místní procesor komunikační jednotky. 

 Totéž platí pro kanál CH3 v TC600 a TR300 (submodul MR-14, MR-15), který je řízen 
místním procesorem. 

 
Použití sériových kanálů na CPM-1B 

Centrální jednotka CPM-1B pro TECOMAT NS950 standardně umožňuje provoz na síti 
na kanálech CH3 a CH4, které jsou obsluhovány komunikačním koprocesorem a také 
neovlivňují dobu cyklu. Síť lze provozovat též na všech kanálech realizovaných komuni-
kačními jednotkami SC-01. 

 
Použití sériových kanálů na CPM-2B NS950 

Centrální jednotka CPM-2B pro TECOMAT NS950 má na kanálech CH3 a CH4 
implementován režim MPC, který umožňuje současný provoz více nadřízených stanic 
v jedné síti. Podrobné informace jsou uvedeny v kap.6. Režim MPC rozšiřuje možnosti 
síťové komunikace oproti režimu MAS a z hlediska programování je s ním kompatibilní. 
Na kanálech CH5 až CH12 realizovaných komunikačními jednotkami SC-01, zůstává 
implementován režim MAS. 

 
Nastavení dopravního zpoždění 

Volitelné dopravní zpoždění slouží k vyřešení případů, kdy nadřízený systém je 
propojen s podřízenými systémy přes modemy, které způsobují zpoždění komunikace, 
jehož součet s maximální dobou cyklu libovolného podřízeného PLC přesahuje 500 ms. 
Stejně lze nastavení dopravního zpoždění použít v případech, kdy doba cyklu některého 
podřízeného PLC překračuje 500 ms. 

Dopravní zpoždění se nastavuje v násobcích 100 ms a může nabývat hodnot 0 až 
6,0 s. Hodnota 0 znamená, že nadřízený systém čeká na odpověď max. 0,5 s (maximální 
doba cyklu podřízeného systému). Hodnoty 1 až 60 určují dopravní zpoždění 0,1 až 6,0 s, 
které se připočte k již zmíněné hodnotě 0,5 s. Hodnoty 61 až 99 nastaví maximální 
dopravní zpoždění 6,0 s. 

 
Modemy s automatickým nastavením polarity signálu 

Některé modemy mají obvody pro automatické nastavení polarity přenášeného signálu. 
Tyto obvody pro svoje nastavení vyžadují po zahájení provozu modemu klid na lince po 
dobu cca 1 až 2 s. Protože musíme ošetřit stav, kdy se modem připojí k nadřízenému 
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systému až po zahájení jeho provozu na sériovém kanálu (rozpojený kabel k modemu, 
výpadek napájení modemu, apod.), je nutné nastavit dopravní zpoždění aspoň 2,0 s. 
Nadřízený systém se chová tak, že po odvysílání zprávy čeká na odpověď 2,5 s a umožní 
tak obvodům modemu automatické nastavení klidové polarity. Následující výzva 
nadřízeného systému již bude modemem odvysílána správně. 

 
Nastavení detekce signálu CTS 

Zapnutí detekce signálu CTS umožňuje pozdržet vyslání zprávy externím signálem 
z modemu. Zpráva bude vyslána až 10 ms po změně signálu CTS na hodnotu odpovída-
jící stavu signálu RTS platnému pro vysílání zprávy. Detekce signálu CTS je určena pře-
devším pro případy komunikace přes modemy. 

 
Řešení požadavku předstihu nastavení RTS před vysláním dat 

Prodleva 10 ms po detekci změny CTS je určená pro uklidnění poměrů na přenosovém 
médiu před vysíláním dat (např. náběh nosné frekvence). Pokud modem nevrací signál 
CTS, ale vyžaduje prodlevu 10 ms mezi nastavením signálu RTS a vlastními daty, 
provedeme propojení signálů RTS a CTS na konektoru kanálu PLC a zapneme detekci 
signálu CTS. 

 
Nastavení parity 

Protokol sítě EPSNET používá sudou paritu. Některé modemy však neumožňují paritu 
přenášet. V případě jejich použití lze paritu vypnout na sériovém kanálu centrální jednotky. 

 

Pozor! Parita se výrazně podílí na bezpečnosti přenosu dat. Jejím vypnutím se zvyšuje 
riziko nezjištěného přenosu chybných dat. Možnosti dodatečného zabezpečení dat 
jsou uvedeny v kap.8. 

 
 

5.2. INICIALIZACE SÍTĚ 

Přiřazení zón kanálu do zápisníku 

Inicializace sériového kanálu pro síťovou komunikaci se provádí zvláštní direktivou 
v uživatelském programu v rámci tzv. softwarové konfigurace. 

 
Nastavení parametrů v prostředí MOSAIC 

Ve vývojovém prostředí MOSAIC se přiřazení zón sériového kanálu do zápisníku pro-
vádí vyplněním formuláře, na jehož základě je automaticky sestavena inicializace pomocí 
direktivy #unit a současně také inicializační tabulka. 

Tento formulář je dostupný z položky manažeru projektu Hw | Síť PLC (obr.5.1). Na 
plochu vložíme všechny PLC ze skupiny projektů, namalujeme sběrnici a propojíme na ni 
všechny kanály, které chceme mít v jedné síti. Poklepáním na kanál v režimu MAS u PLC, 
který bude mít v této síti roli nadřízeného systému, se vyvolá okno Nastavení kanálů 
(obr.5.2). 

 
Direktiva #unit v programu xPRO 

Ve vývojovém prostředí xPRO se přiřazení zón sériového kanálu do zápisníku provádí 
pomocí direktivy #unit. Její obecná struktura je následující: 

 

#unit MODUL, ADR, TYP, P_IN, P_OUT, Z_IN, Z_OUT, AKT, INITAB 
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Direktiva unit v programech EPOS a MERKUR 

Ve vývojovém prostředí EPOS a MERKUR se přiřazení zón sériového kanálu do 
zápisníku provádí pomocí analogické direktivy unit. 

 

units 

  unit MODUL, ADR, TYP, P_IN, P_OUT, Z_IN, Z_OUT, AKT, INITAB 
 

MODUL - číslo rámu, ve kterém je kanál osazen - vzhledem k tomu, že se jedná 
o sériový kanál centrální jednotky, je číslo rámu vždy 0 

ADR - číslo sériového kanálu (2 - kanál CH2, 3 - kanál CH3, atd.) 
TYP - typ sériového kanálu (vždy hodnota $10) 
  Položky MODUL, ADR a TYP lze též zadat symbolicky pod společným 

označením CH2, CH3, atd. 
P_IN - počet bytů stavové zóny (totožný s počtem podřízených systémů) 
P_OUT - neobsazeno, zapisuje se hodnota 0 
Z_IN - jméno prvního bytu stavové zóny v zápisníku 
Z_OUT - neobsazeno 
AKT - aktivace obsluhy umožňuje odpojování kanálu při ladění uživatelského 

programu bez nutnosti jeho vypínání nastavováním centrální jednotky 
 - zadává se symbolicky: 
   Off - obsluha není aktivována 
   X_On - aktivace obsluhy 
INITAB - jméno inicializační tabulky obsahující parametry předávacích zón sítě 

 
Příklady pro xPRO 

#unit CH2, 6, 0, status, X_On, SitPLC 

 
Příklady pro EPOS a MERKUR 

units 

  unit CH2, 6, 0, @status, X_on, @SitPLC; 
 

Sériový kanál CH2 má stavovou zónu sítě o šesti podřízených systémech umístěnou 
v zápisníku na 6 bytech začínajících proměnnou status (mělo by jít o pole status[6]), 
obsluha je zapnutá, inicializační data jsou obsažena v tabulce SitPLC. 

 
Inicializace sítě 

Pro správný provoz sítě je nutné v rámci startu nadřízeného systému zapsat iniciali-
zační data. Tato data jsou uložena v tabulce T s položkami typu byte. Zadání tabulky se 
provádí v uživatelském programu nadřízeného systému. Konkrétní způsob zadání tabulky 
T je dán typem překladače. V prostředí Mosaic je inicializační tabulka generována automa-
ticky na základě vyplnění formuláře podle obr.5.2. 

Inicializace sítě se provádí pouze v nadřízeném systému, který provoz na sběrné síti 
řídí. 

 
Inicializační tabulka 

Obsah tabulky T určené pro inicializaci sběrné sítě je následující: 
 

xPRO 

#table byte SitPLC = ISL, ISH, NNT,  

                     AD1, LEI1, IIL1, IIH1, LEO1, IOL1, IOH1, 

                     ..., 

                     ADn, LEIn, IILn, IIHn, LEOn, IOLn, IOHn 
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EPOS a MERKUR 

tables 

  SitPLC: table[NNT * 7 + 3] of byte = ISL, ISH, NNT, 

                     AD1, LEI1, IIL1, IIH1, LEO1, IOL1, IOH1, 

                     ..., 

                     ADn, LEIn, IILn, IIHn, LEOn, IOLn, IOHn; 
 

ISL, ISH - index registru R, ve kterém začíná sběrná zóna v zápisníku nadřízeného 
systému 

NNT - počet podřízených systémů v síti 
   až 16 - TECOMAT NS950 CPM-2S, CPM-1D (CH2),  
     TECOMAT TC400, TC500, TC600 (CH2), 
     TECOREG TR050, TR200, TR300 (CH2) 
   až 32 - TECOMAT NS950 CPM-1D + SC-01 (CH3, CH4), 
     CPM-1B, CPM-1B + SC-01 (CH3 až CH12), 
     CPM-2B + SC-01 (CH5 až CH12), 
     TECOMAT TC600 (CH3), 
     TECOREG TR300 (CH3) 
ADn - adresa podřízeného systému n 
LEIn - počet čtených dat z podřízeného systému n, délka jeho vysílací zóny 

v zápisníku (viz tab.5.2) 
IILn, IIHn - index registru R, ve kterém začíná vysílací zóna podřízeného systému n 

v jeho zápisníku 
LEOn - počet zapisovaných dat do podřízeného systému n, délka jeho přijímací 

zóny v zápisníku (viz tab.5.2) 
IOLn, IOHn - index registru R, ve kterém začíná přijímací zóna podřízeného systému n 

v jeho zápisníku 
 

Jak vyplývá z tabulky, sběrná síť umožňuje jak čtení dat z podřízených systémů, tak i 
zápis dat do těchto podřízených systémů. Pokud chceme z podřízeného systému pouze 
číst data, zadáme v tabulce počet vysílaných dat roven 0 (položka LEOn). Analogicky 
pokud chceme do podřízeného systému pouze zapisovat data, zadáme v tabulce počet 
čtených dat roven 0 (položka LEIn). 

Maximální počet přenášených dat uvedený v tab.5.2 platí pro součet čtených a zapi-
sovaných dat. 

Tab.5.2 Maximální počet přenášených dat (čtených + zapisovaných) mezi nadřízeným 
systémem a jedním podřízeným systémem v závislosti na celkovém počtu pod-
řízených systémů 

Celkový počet Max. počet přenášených dat od jednoho podřízeného systému 
podřízených 

systémů v síti 
NS950 CPM-2S, CPM-1D (CH2), 

TC400, TC500, TC600 (CH2), 
TR050, TR200, TR300 (CH2) 

NS950 CPM-1B, CPM-2B, 
CPM-1D (CH3,CH4), 
TC600, TR300 (CH3) 

1 až 2  256 bytů*  256 bytů* 
3 až 4 128 bytů  256 bytů* 
5 až 8   64 bytů  256 bytů* 

  9 až 16   32 bytů 128 bytů 
17 až 32 -   64 bytů 

* Počet čtených dat nebo počet zapisovaných dat nesmí překročit 238 bytů. 
 

Poznámka:  Překročení počtu dat vyvolá chybu 81 00 38 12 (poslední číslice udává 
číslo použitého sériového kanálu - zde CH2) 
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5.3. PŘÍKLAD VYTVOŘENÍ SÍTĚ 

Příklad 

Mějme připojeny čtyři podřízené systémy, u kterých chceme vyměňovat s nadřízeným 
systémem NS950 následující informace: 
1. NS950 adr. 0, čtení 24 bytů od registru R100, zápis 5 bytů od registru R200 
2. TC500 adr. 1, čtení 15 bytů od registru R75, zápis 30 bytů od registru R100 
3. TC600 adr. 8, čtení 6 bytů od registru R80, bez zápisu 
4. NS950 adr. 27, bez čtení, zápis 15 bytů od registru R186 

Vyměňovaná data se budou ukládat v nadřízeném systému do komunikační zóny od 
registru R200. 

Inicializační tabulka pro nadřízený systém bude vypadat takto: 
 

xPRO 

#table byte SitPLC = 200, 0, 4, 0, 24, 100, 0,  5, 200, 0, 

                                1, 15,  75, 0, 30, 100, 0, 

                                8,  6,  80, 0,  0,   0, 0, 

                               27,  0,   0, 0, 15, 186, 0 

 
EPOS a MERKUR 

tables 

  SitPLC: table[31] of byte = 200, 0, 4, 0, 24, 100, 0,  5, 200, 0, 

                                         1, 15,  75, 0, 30, 100, 0, 

                                         8,  6,  80, 0,  0,   0, 0, 

                                        27,  0,   0, 0, 15, 186, 0; 

 
MOSAIC 

V prostředí MOSAIC bude tabulka vytvořena automaticky podle obr.5.1 a 5.2. 
 

 
Obr.5.1 Vytvoření sítě PLC podle příkladu 
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Obr.5.2 Nastavení parametrů sítě podle příkladu 

Struktura komunikační zóny v zápisníku nadřízeného systému bude následující: 
 

R0 
 

R199 

volno pro uživatelský program 

R200 
 

R223 

hodnoty čtené z registrů 
R100 až R123 systému adr. 0 

R224 
 

R228 

hodnoty zapisované do registrů 
R200 až R204 systému adr. 0 

R229 
 

R243 

hodnoty čtené z registrů 
R75 až R89 systému adr. 1 

R244 
 

R273 

hodnoty zapisované do registrů 
R100 až R129 systému adr. 1 

R274 
 

R279 

hodnoty čtené z registrů 
R80 až R85 systému adr. 8 

R280 
 

R294 

hodnoty zapisované do registrů 
R186 až R200 systému adr. 27 

 

 
Obr.5.3 Propojení systémů sběrnou sítí podle příkladu (nadřízený systém má nastaven 

sériový kanál v režimu MAS, podřízené systémy mají nastaven sériový kanál 
v režimu PC) 
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(adr. 63) 
režim 
MAS 

 adr. 0 
režim PC 

 adr. 1 
režim PC 

 adr. 8 
režim PC 

 adr. 27 
režim PC 

 
 

        

R200 
 

R223 

  R100 
 

R123 

      

R224 
 

R228 

  R200 
 

R204 

      

R229 
 

R243 

   R75 
 

R89 

    

R244 
 

R273 

    R100 
 

R129 

    

R274 
 

R279 

     R80 
 

R85 

  

R280 
 

R294 

       R186 
 

R200 
 
 

        

Obr.5.4 Grafické znázornění výměny dat mezi nadřízeným systémem v režimu MAS a 
podřízenými systémy v režimu PC 

Z výše uvedeného vyplývá, že obsahy jednotlivých zón podřízených systémů jsou 
ukládány bezprostředně za sebou do komunikační zóny nadřízeného systému v pořadí 
čtená data a zapisovaná data. Je třeba dát pozor, aby se komunikační zóna nepřekrývala 
s žádnými jinými strukturami. Toto nebezpečí lze snadno odstranit symbolickými deklara-
cemi registrů. 

 
xPRO 

#program SBER, v1.0 

; 

#def numm    4 ;počet podřízených systémů v síti 

#def adr1    0 ;adresa prvního podřízeného systému 

#def leni1  24 ;počet čtených dat 

#def indi1 100 ;index prvního čteného registru 

#def leno1   5 ;počet zapisovaných dat 

#def indo1 200 ;index prvního zapisovaného registru 

#def adr2    1 ;adresa druhého podřízeného systému 

#def leni2  15 ;počet čtených dat 

#def indi2  75 ;index prvního čteného registru 

#def leno2  30 ;počet zapisovaných dat 

#def indo2 100 ;index prvního zapisovaného registru 

#def adr3    8 ;adresa třetího podřízeného systému 

#def leni3   6 ;počet čtených dat 

#def indi3  80 ;index prvního čteného registru 

#def leno3   0 ;vysílat se nebude nic 

#def indo3   0 
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#def adr4   27 ;adresa čtvrtého podřízeného systému 

#def leni4   0 ;číst se nebude nic 

#def indi4   0 

#def leno4  15 ;počet zapisovaných dat 

#def indo4 186 ;index prvního zapisovaného registru 

; 

#reg byte dati1[leni1], dato1[leno1], 

          dati2[leni2], dato2[leno2], 

          dati3[leni3], 

                        dato4[leno4]  ;prostor komunikační zóny 

#reg byte statsit[numm]    ;stavová zóna 

; 

#table byte Sit = indx dati1, indx dati1/256, ;komunikační zóna 

     numm,    ;počet podřízených systémů 

;adresa, délka čtených dat, index registru (dolní, horní byte), 

;   délka zapisovaných dat, index registru (dolní, horní byte), 

 adr1, leni1, indi1, indi1/256, leno1, indo1, indo1/256, 

 adr2, leni2, indi2, indi2/256, leno2, indo2, indo2/256, 

 adr3, leni3, indi3, indi3/256, leno3, indo3, indo3/256, 

 adr4, leni4, indi4, indi4/256, leno4, indo4, indo4/256 

; 

#unit CH3, numm, 0, statsit, X_On, Sit  ;deklarace sériového kanálu 

; 

P 0 

  : 

E 0 

 
EPOS a MERKUR 

program SBER; 

const 

  numm:  byte  = 4;   {počet podřízených systémů v síti} 

  adr1:  byte  = 0;   {adresa prvního podřízeného PLC} 

  leni1: byte  = 24;  {počet čtených dat} 

  indi1: word  = 100; {index prvního čteného registru} 

  leno1: byte  = 5;   {počet zapisovaných dat} 

  indo1: word  = 200; {index prvního zapisovaného registru} 

  adr2:  byte  = 1;   {adresa druhého podřízeného PLC} 

  leni2: byte  = 15;  {počet čtených dat} 

  indi2: word  = 75;  {index prvního čteného registru} 

  leno2: byte  = 30;  {počet zapisovaných dat} 

  indo2: word  = 100; {index prvního zapisovaného registru} 

  adr3:  byte  = 8;   {adresa třetího podřízeného PLC} 

  leni3: byte  = 6;   {počet čtených dat} 

  indi3: word  = 80;  {index prvního čteného registru} 

  leno3: byte  = 0;   {počet zapisovaných dat} 

  indo3: word  = 0;   {index prvního zapisovaného registru} 

  adr4:  byte  = 27;  {adresa čtvrtého podřízeného PLC} 

  leni4: byte  = 0;   {počet čtených dat} 

  indi4: word  = 0;   {index prvního čteného registru} 

  leno4: byte  = 15;  {počet zapisovaných dat} 

  indo4: word  = 186; {index prvního zapisovaného registru} 
 

var 

  dati1: array[1..leni1] of byte;   {prostor komunikační zóny} 

  dato1: array[1..leno1] of byte; 

  dati2: array[1..leni2] of byte; 

  dato2: array[1..leno2] of byte; 

  dati3: array[1..leni3] of byte; 
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  dato4: array[1..leno4] of byte; 

  statsit: array[1..numm] of byte;  {stavová zóna} 
 

tables 

  Sit: table[numm * 7 + 3] of byte = 

       lo(@.dati1), hi(@.dati1), {komunikační zona} 

       numm,                     {počet účastníků sítě} 

  {adresa, délka čtených dat, index registru (dolní, horní) } 

  {   délka zapisovaných dat, index registru (dolní, horní) } 

       adr1, leni1, indi1 mod 256, indi1/256, 

             leno1, indo1 mod 256, indo1/256, 

       adr2, leni2, indi2 mod 256, indi2/256, 

             leno2, indo2 mod 256, indo2/256, 

       adr3, leni3, indi3 mod 256, indi3/256, 

             leno3, indo3 mod 256, indo3/256, 

       adr4, leni4, indi4 mod 256, indi4/256, 

             leno4, indo4 mod 256, indo4/256; 
 

units 

  unit CH3, Numm, 0, @statsit, X_on, @Sit; 

     {deklarace sériového kanálu} 
 

begin 

  "P 0; 
 

  "E 0; 

end. 
 

Výraz indx dati1/256, resp. hi(@.dati1), představuje horní byte indexu registru dati1, 
výraz indx dati1, resp. lo(@.dati1), představuje dolní byte indexu téhož registru. 

 
MOSAIC 

V prostředí MOSAIC jsou výše uvedené deklarace generovány automaticky na základě 
vyplnění formuláře podle obr.5.2. 

 
Zásady adresování 

Jak již bylo uvedeno, nadřízený systém má v síti adresu 63. Tuto adresu nesmí mít 
nastavenou žádný podřízený systém. Jinak adresy podřízených systémů mohou mít 
jakoukoli hodnotu v rozsahu 0 až 99. Tyto adresy na sebe nemusí číselně navazovat a 
nesmějí se shodovat. 

Samozřejmě všechny systémy musí mít na příslušném sériovém kanálu nastavenou 
stejnou komunikační rychlost. 

 
Sběr více oblastí z jednoho systému 

Pokud potřebujeme z jednoho podřízeného systému přenášet data ze dvou nespojitých 
oblastí (např. z registrů R0 až R15 a registrů R24 až R55), řešíme tuto situaci tak, že 
uvedeme tento podřízený systém do seznamu v inicializační tabulce dvakrát, jednou 
s první oblastí a jednou s druhou oblastí. Nadřízený systém pak k tomuto podřízenému 
systému přistupuje jako ke dvěma podřízeným systémům. Časově výhodnější ale je 
sloučit obě oblasti do jedné spojité. 
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5.4. PROVOZ SÍTĚ 

Obsluha sítě probíhá na pozadí uživatelského programu. O stavu komunikace se uživa-
tel dovídá ze stavové zóny, která obsahuje vždy ke každému podřízenému systému status 
komunikace o velikosti 1 byte. Ze statusu se dozvíme, jsou-li předávaná data platná. 

 
Stavová zóna 

 STAT1 STAT2 ... STATn 
byte 0 1 ... n-1 

 

STATn - status komunikace 
 NET X X X X X COM X 
bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

   NET - účastník 
    0 - jedná se o nepřipojitelnou stanici (sériový kanál stanice je na-

staven do jiného režimu) 
      1 - jedná se o podřízený systém sběrné sítě 
   COM - stav komunikace 

    0 - komunikace není navázána, data od příslušného podřízeného 
systému nejsou platná 

    1 - komunikace je navázána, data od příslušného podřízeného sys-
tému jsou platná 

 

V komunikační zóně nadřízeného systému jsou data přenesená z podřízených systémů 
sítě. Před jejich zpracováním je třeba zkontrolovat v příslušném statusu bit COM. 
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6. REŽIM MPC - VÝMĚNA DAT MEZI PODŘÍZENÝMI 
SYSTÉMY A VÍCE MASTERY 

Sériový kanál v tomto režimu slouží k připojení podřízených systémů za účelem výměny 
dat mezi těmito systémy a více nadřízenými systémy TECOMAT / TECOREG. Komunika-
ce probíhá protokolem EPSNET na sériovém rozhraní RS-485, které umožňuje vytvoření 
sítě. 

 
Podřízené systémy 

Podřízeným systémem může být libovolné zařízení, které má implementovány služby 
sítě EPSNET, tedy naprostá většina systémů TECOMAT a TECOREG. Příslušný sériový 
kanál podřízeného systému musí být nastaven do režimu PC. Z toho vyplývá i možnost 
použití kanálu CH1 (kanál, přes který se uvedené systémy programují). 

 
Nadřízené systémy 

Inicializace předávacích zón sítě je součástí pouze uživatelského programu nadříze-
ného systému. Příslušný sériový kanál nadřízeného systému je třeba nastavit do režimu 
MPC a dále se nastavuje adresa, komunikační rychlost, prodleva odpovědi, dopravní 
zpoždění, detekce CTS a režim token. 

Režim MPC je rozšířením režimu MAS popsaného v předchozí kapitole a umožňuje 
navíc provoz více nadřízených systémů v jedné síti.  

Komunikace probíhají na principu dotaz - odpověď. Systém v režimu PC se chová jako 
pasivní podřízený účastník (slave), systém v režimu MPC se chová jako aktivní nadřízený 
účastník (master). Výměna dat je cyklická, to znamená, že přenášená data jsou stále 
obnovována opakovanými komunikacemi. 

Síť EPSNET a její veřejné služby jsou popsány v kap.8. 
 

Provoz více nadřízených systémů 

Každý nadřízený systém má v uživatelském programu definován seznam jemu podříze-
ných stanic s požadavky pro čtení a zápis. Každá podřízená stanice se může vyskytovat 
v seznamech více nadřízených systémů. Nadřízený systém může také figurovat v sezna-
mu podřízených systémů jiného nadřízeného systému. 

Provoz více nadřízených systémů na jedné síti je realizován pomocí výměny telegramu 
token. Stanice, která přijme token (všechny stanice v síti nastavené do režimu MPC), se 
od tohoto okamžiku chová jako master a vyřídí si svoje požadavky podle seznamu v uživa-
telském programu. Pak předá token další nadřízené stanici a od této chvíle se chová jako 
slave, který je schopen splnit požadavek libovolné jiné stanice, která se právě chová jako 
master. 

Stanice nastavené do režimu PC nemohou přijmout token a jsou tedy stále jen podříze-
né (slave). 

Princip předávání token umožňuje zařazení nové nadřízené stanice do stávající sítě bez 
zásahu do uživatelských programů stávajících účastníků sítě (pokud se nemění jejich 
požadavky na výměnu dat). 
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6.1. NASTAVENÍ PARAMETRŮ KANÁLU 

Volba adresy 

Každý účastník sítě musí mít svoji výlučnou adresu. Adresy nemusí na sebe navazovat. 
 

Volba komunikační rychlosti 

Výměna dat s podřízeným systémem probíhá jen v otočce jeho cyklu. Doba cyklu 
podřízeného systému musí být menší než 500 ms, jinak bude docházet ke ztrátě komuni-
kace. Data se ve sběrných zónách umístěných v zápisníku nadřízeného systému aktuali-
zují vždy v otočce cyklu. 

Režim MPC dovoluje komunikační rychlost do 57,6 kBd. Čím vyšší komunikační rych-
lost, tím kratší dobu trvá přenos dat, ale snižuje se odolnost linky proti rušení. Doporuču-
jeme volit komunikační rychlost sítě jen tak vysokou, aby zvládla přenášet data v takovém 
čase, v jakém potřebujeme s ohledem na reakční požadavky řízené technologie. Snížením 
komunikační rychlosti zvýšíme odolnost proti rušení a u některých podřízených systémů 
TECOMAT a TECOREG navíc dosáhneme zkrácení doby cyklu. Pro podřízené systémy 
platí všechny podmínky režimu PC (viz kap.3). 

 
Použití sériových kanálů na CPM-2B NS950 

Centrální jednotka CPM-2B pro TECOMAT NS950 standardně umožňuje provoz na síti 
v režimu MPC jen na kanálech CH3 a CH4, které jsou obsluhovány komunikačním kopro-
cesorem a neovlivňují dobu cyklu. Pokud přidáme komunikační jednotku SC-01, máme na 
jejích kanálech k dispozici režim MAS (viz předchozí kapitola). 

 
Nastavení prodlevy odpovědi 

Nastavení prodlevy odpovědi umožňuje volbu minimální doby, která uplyne od odvysí-
lání posledního bytu zprávy do začátku vysílání prvního bytu odpovědi dotazovaného 
systému. Během této doby se nadřízený systém musí připravit na příjem. Tato příprava 
někdy může zabrat více času v závislosti na druhu nadřízeného systému (například 
u počítače PC na použitém operačním systému). Větší prodlevu odpovědi vyžaduje také 
použití některých převodníků sériového rozhraní, opakovačů, modemů a radiomodemů. 
Obvykle se jedná o zařízení přepínající směr komunikace (např. na rozhraní RS-485) nebo 
způsobující velké dopravní zpoždění. 

 
Minimální a maximální hodnota prodlevy odpovědi 

Nastavuje se minimální hodnota prodlevy odpovědi. Její maximální hodnota je u většiny 
služeb závislá na době cyklu systému, protože data jsou předávána pouze v otočce cyklu, 
aby byla zaručena jejich neměnnost během vykonávání uživatelského programu. 
Minimální prodlevu odpovědi lze nastavit v rozmezí 1 až 99 ms pevně, nebo na hodnotu 0, 
která znamená, že minimální prodleva odpovědi odpovídá době potřebné k odeslání 
jednoho bytu, je tedy závislá na komunikační rychlosti podle tab.3.2. 

 
Nastavení dopravního zpoždění 

Volitelné dopravní zpoždění slouží k vyřešení případů, kdy nadřízený systém je pro-
pojen s podřízenými systémy přes modemy, které způsobují zpoždění komunikace, jehož 
součet s maximální dobou cyklu libovolného podřízeného PLC přesahuje 500 ms. Stejně 
lze nastavení dopravního zpoždění použít v případech, kdy doba cyklu některého podří-
zeného PLC je větší než 500 ms. 
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Dopravní zpoždění se nastavuje v násobcích 100 ms a může nabývat hodnot 0 až 
6,0 s. Hodnota 0 znamená, že nadřízený systém čeká na odpověď max. 0,5 s (maximální 
doba cyklu podřízeného systému). Hodnoty 1 až 60 určují dopravní zpoždění 0,1 až 6,0 s, 
které se připočte k již zmíněné hodnotě 0,5 s. Hodnoty 61 až 99 nastaví maximální 
dopravní zpoždění 6,0 s. 

 
Modemy s automatickým nastavením polarity signálu 

Některé modemy mají obvody pro automatické nastavení polarity přenášeného signálu. 
Tyto obvody pro svoje nastavení vyžadují po zahájení provozu modemu klid na lince po 
dobu cca 1 až 2 s. Protože musíme ošetřit stav, kdy se modem připojí k nadřízenému 
systému až po zahájení jeho provozu na sériovém kanálu (rozpojený kabel k modemu, 
výpadek napájení modemu, apod.), je nutné nastavit dopravní zpoždění aspoň 2,0 s. 
Nadřízený systém se chová tak, že po odvysílání zprávy čeká na odpověď 2,5 s a umožní 
tak obvodům modemu automatické nastavení klidové polarity. Následující výzva 
nadřízeného systému již bude modemem odvysílána správně. 

 
Nastavení detekce signálu CTS 

Zapnutí detekce signálu CTS umožňuje pozdržet vyslání zprávy externím signálem 
z modemu. Zpráva bude vyslána až 10 ms po změně signálu CTS na hodnotu odpovída-
jící stavu signálu RTS platnému pro vysílání zprávy. Detekce signálu CTS je určena pře-
devším pro případy komunikace přes modemy. 

 
Řešení požadavku předstihu nastavení RTS před vysláním dat 

Prodleva 10 ms po detekci změny CTS je určená pro uklidnění poměrů na přenosovém 
médiu před vysíláním dat (např. náběh nosné frekvence). Pokud modem nevrací signál 
CTS, ale vyžaduje prodlevu 10 ms mezi nastavením signálu RTS a vlastními daty, prove-
deme propojení signálů RTS a CTS na konektoru kanálu PLC a zapneme detekci signálu 
CTS. 

 
Nastavení režimu token 

Pokud je nastaveno nenulové dopravní zpoždění (například při provozu přes modemy) 
a v síti je pouze jeden nadřízený systém, tedy tato stanice, pak vypnutím režimu token 
omezíme režijní komunikace a zrychlíme výměnu dat. Pokud je v síti více stanic master, 
režim token nesmí být v žádném případě vypnut. 

 
Nastavení parity 

Protokol sítě EPSNET používá sudou paritu. Některé modemy však neumožňují paritu 
přenášet. V případě jejich použití lze paritu vypnout na sériovém kanálu centrální jednotky. 

 

Pozor! Parita se výrazně podílí na bezpečnosti přenosu dat. Jejím vypnutím se zvyšuje 
riziko nezjištěného přenosu chybných dat. Možnosti dodatečného zabezpečení dat 
jsou uvedeny v kap.8. 

 
 

6.2. INICIALIZACE SÍTĚ 

Přiřazení zón kanálu do zápisníku 

Inicializace sériového kanálu pro síťovou komunikaci se provádí zvláštní direktivou 
v uživatelském programu v rámci tzv. softwarové konfigurace. 
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Nastavení parametrů v prostředí MOSAIC 

Ve vývojovém prostředí MOSAIC se přiřazení zón sériového kanálu do zápisníku pro-
vádí vyplněním formuláře, na jehož základě je automaticky sestavena inicializace pomocí 
direktivy #unit a současně také inicializační tabulka. 

Tento formulář je dostupný z položky manažeru projektu Hw | Síť PLC (obr.6.1). Na 
plochu vložíme všechny PLC ze skupiny projektů, namalujeme sběrnici a propojíme na ni 
všechny kanály, které chceme mít v jedné síti. Poklepáním na příslušný kanál v režimu 
MPC u PLC, který bude mít v této síti roli jednoho z nadřízených systémů, se vyvolá okno 
Nastavení kanálů (obr.6.2 a obr.6.3). 

 
Direktiva #unit v programu xPRO 

Ve vývojovém prostředí xPRO se přiřazení zón sériového kanálu do zápisníku provádí 
pomocí direktivy #unit. Její obecná struktura je následující: 

 

#unit MODUL, ADR, TYP, P_IN, P_OUT, Z_IN, Z_OUT, AKT, INITAB 

 
Direktiva unit v programech EPOS a MERKUR 

Ve vývojovém prostředí EPOS a MERKUR se přiřazení zón sériového kanálu do 
zápisníku provádí pomocí analogické direktivy unit. 

 

units 

  unit MODUL, ADR, TYP, P_IN, P_OUT, Z_IN, Z_OUT, AKT, INITAB 

 
MODUL - číslo rámu, ve kterém je kanál osazen - vzhledem k tomu, že se jedná o 

sériový kanál centrální jednotky, je číslo rámu vždy 0 
ADR - číslo sériového kanálu (2 - kanál CH2, 3 - kanál CH3, atd.) 
TYP - typ sériového kanálu (vždy hodnota $10) 
  Položky MODUL, ADR a TYP lze též zadat symbolicky pod společným 

označením CH2, CH3, atd. 
P_IN - počet bytů stavové zóny (totožný s počtem podřízených systémů) 
P_OUT - neobsazeno, zapisuje se hodnota 0 
Z_IN - jméno prvního bytu stavové zóny v zápisníku 
Z_OUT - neobsazeno 
AKT - aktivace obsluhy umožňuje odpojování kanálu při ladění uživatelského 

programu bez nutnosti jeho vypínání nastavováním centrální jednotky 
 - zadává se symbolicky: 
   Off - obsluha není aktivována 
   X_On - aktivace obsluhy 
INITAB - jméno inicializační tabulky obsahující parametry předávacích zón sítě 

 
Příklady pro xPRO 

#unit CH2, 6, 0, status, X_On, SitPLC 

 
Příklady pro EPOS a MERKUR 

units 

  unit CH2, 6, 0, @status, X_on, @SitPLC; 
 

Sériový kanál CH2 má stavovou zónu sítě o šesti podřízených systémech umístěnou 
v zápisníku na bytech R0 - R5, obsluha je zapnutá, inicializační data jsou obsažena 
v tabulce T10 symbolicky nazvané SitPLC. 
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Inicializace sítě 

Pro správný provoz sítě je nutné v rámci startu nadřízeného systému zapsat inicializač-
ní data. Tato data jsou uložena v tabulce T s položkami typu byte. Zadání tabulky se 
provádí v uživatelském programu nadřízeného systému. Konkrétní způsob zadání tabulky 
T je dán typem překladače. V prostředí Mosaic je inicializační tabulka generována automa-
ticky na základě vyplnění formuláře podle obr.6.2 a 6.3. 

Inicializace sítě se provádí pouze v nadřízeném systému. 
 

Inicializační tabulka 

Obsah tabulky T určené pro inicializaci sběrné sítě je následující: 
 

xPRO 

#table byte SitPLC = ISL, ISH, NNT,  

                     AD1, LEI1, IIL1, IIH1, LEO1, IOL1, IOH1, 

                     ..., 

                     ADn, LEIn, IILn, IIHn, LEOn, IOLn, IOHn 

 
EPOS a MERKUR 

tables 

  SitPLC: table[NNT * 7 + 3] of byte = ISL, ISH, NNT, 

                     AD1, LEI1, IIL1, IIH1, LEO1, IOL1, IOH1, 

                     ..., 

                     ADn, LEIn, IILn, IIHn, LEOn, IOLn, IOHn; 
 

ISL, ISH - index registru R, ve kterém začíná sběrná zóna v zápisníku nadřízeného 
systému 

NNT - počet podřízených systémů, se kterými se bude komunikovat 
   až 32 - TECOMAT NS950 CPM-2B (CH3, CH4) 
Adn - adresa podřízeného systému n 
LEIn - počet čtených dat z podřízeného systému n, délka jeho vysílací zóny 

v zápisníku (viz tab.6.2) 
IILn, IIHn - index registru R, ve kterém začíná vysílací zóna podřízeného systému n 

v jeho zápisníku 
LEOn - počet zapisovaných dat do podřízeného systému n, délka jeho přijímací 

zóny v zápisníku (viz tab.6.2) 
IOLn, IOHn - index registru R, ve kterém začíná přijímací zóna podřízeného systému n 

v jeho zápisníku 
Jak vyplývá z tabulky, sběrná síť umožňuje jak čtení dat z podřízených systémů, tak i 

zápis dat do těchto podřízených systémů. Pokud chceme z podřízeného systému pouze 
číst data, zadáme v tabulce počet vysílaných dat roven 0 (položka LEOn). Analogicky 
pokud chceme do podřízeného systému pouze zapisovat data, zadáme v tabulce počet 
čtených dat roven 0 (položka LEIn). 

Maximální počet přenášených dat uvedený v tab.6.2 platí pro součet čtených a zapiso-
vaných dat. 
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Tab.6.2 Maximální počet přenášených dat (čtených + zapisovaných) mezi nadřízeným 
systémem a jedním podřízeným systémem v závislosti na celkovém počtu 
obsluhovaných podřízených systémů 

Max. počet přenášených dat 
od jednoho podřízeného systému 

Celkový počet 
obsluhovaných podřízených 

systémů NS950 CPM-2B 
1 až 8  256 bytů* 

  9 až 16 128 bytů 
17 až 32   64 bytů 

* Počet čtených dat nebo počet zapisovaných dat nesmí překročit 238 bytů. 
 

Poznámka:  Překročení počtu dat vyvolá chybu 81 00 38 13 (poslední číslice udává 
číslo použitého sériového kanálu - zde CH3). 

 
 

6.3. PŘÍKLAD VYTVOŘENÍ SÍTĚ 

Příklad 

Realizujme v jedné síti dva sběry dat podle následujících požadavků: 
 

Nadřízený systém NS950 adr.2 - vyměňovaná data ukládat od registru R200 
Podřízené systémy: 
1. NS950 adr. 0, čtení 24 bytů od registru R100, zápis 5 bytů od registru R200 
2. TC600 adr. 8, čtení 6 bytů od registru R80, bez zápisu 
3. NS950 adr. 27, bez čtení, zápis 15 bytů od registru R186 
 

Nadřízený systém NS950 adr.10 - vyměňovaná data ukládat od registru R180 
Podřízené systémy: 
1. NS950 adr. 0, čtení 24 bytů od registru R100, zápis 5 bytů od registru R205 
2. TC500 adr. 1, čtení 15 bytů od registru R75, zápis 30 bytů od registru R100 
4. NS950 adr. 2, čtení 10 bytů od registru R150, zápis 5 bytů od registru R160 
4. TC600 adr. 8, čtení 8 bytů od registru R86, zápis 5 bytů od registru R94 
 

Inicializační tabulky pro nadřízené systémy budou vypadat takto: 
 

xPRO 

;nadřízený systém adr.2 

#table byte SitPLC = 200, 0, 3, 0, 24, 100, 0,  5, 200, 0, 

                                8,  6,  80, 0,  0,   0, 0, 

                               27,  0,   0, 0, 15, 186, 0 
 

;nadřízený systém adr.10 

#table byte SitPLC = 180, 0, 4, 0, 24, 100, 0,  5, 205, 0, 

                                1, 15,  75, 0, 30, 100, 0, 

                                2, 10, 150, 0,  5, 160, 0, 

                                8,  8,  86, 0,  5,  94, 0 

 
EPOS a MERKUR 

{ nadřízený systém adr.2  } 

tables 

  SitPLC: table[24] of byte = 200, 0, 3, 0, 24, 100, 0,  5, 200, 0, 

                                         8,  6,  80, 0,  0,   0, 0, 

                                        27,  0,   0, 0, 15, 186, 0; 
 

{ nadřízený systém adr.10 } 



 Sériová komunikace - model 16 bitů 

 37 TXV 001 06.01 

tables 

  SitPLC: table[31] of byte = 200, 0, 4, 0, 24, 100, 0,  5, 205, 0, 

                                         1, 15,  75, 0, 30, 100, 0, 

                                         2, 10, 150, 0,  5, 160, 0, 

                                         8,  8,  86, 0,  5,  94, 0; 

 
MOSAIC 

V prostředí MOSAIC budou tabulky vytvořeny automaticky podle obr.6.1, 6.2 a 6.3. 
 

 
Obr.6.1 Vytvoření sítě PLC podle příkladu 

 
Obr.6.2 Nastavení parametrů sítě v Plc1 (adr. 2) podle příkladu 

 
Obr.6.3 Nastavení parametrů sítě v Plc6 (adr. 10) podle příkladu 

Struktura komunikační zóny v zápisníku nadřízených systémů bude následující: 
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 adr. 2  adr. 10 
R0 

 

R149 
volno pro uživatelský program 

R0 
 

R179 
volno pro uživatelský program 

R150 
 

R164 
data vyměňovaná se systémem 

adr. 10 - viz vedlejší sloupec 
R180 

 

R203 
hodnoty čtené z registrů 

R100 až R123 systému adr. 0 
R165 

 

R199 
volno pro uživatelský program 

R204 
 

R208 
hodnoty zapisované do registrů 
R205 až R209 systému adr. 0 

R200 
 

R223 
hodnoty čtené z registrů 

R100 až R123 systému adr. 0 
R209 

 

R223 
hodnoty čtené z registrů 

R75 až R89 systému adr. 1 
R224 

 

R228 
hodnoty zapisované do registrů 
R200 až R204 systému adr. 0 

R224 
 

R253 
hodnoty zapisované do registrů 
R100 až R129 systému adr. 1 

R229 
 

R234 
hodnoty čtené z registrů 

R80 až R85 systému adr. 8 
R254 

 

R263 
hodnoty čtené z registrů 

R150 až R159 systému adr. 2 
R235 

 

R249 
hodnoty zapisované do registrů 
R186 až R200 systému adr. 27 

R264 
 

R268 
hodnoty zapisované do registrů 
R160 až R164 systému adr. 2 

 
 

R269 
 

R276 
hodnoty zapisované do registrů 

R86 až R93 systému adr. 8 
 

 
R277 

 

R281 
hodnoty zapisované do registrů 

R94 až R98 systému adr. 8 
 

 
Obr.6.4 Propojení systémů sítí podle příkladu (nadřízené systémy mají nastaven sériový 

kanál v režimu MPC, podřízené systémy mají nastaven sériový kanál v režimu 
PC) 

Z výše uvedeného vyplývá, že obsahy jednotlivých zón podřízených systémů jsou 
ukládány bezprostředně za sebou do komunikační zóny příslušného nadřízeného systému 
v pořadí čtená data a zapisovaná data. Je třeba dát pozor, aby se komunikační zóna 
nepřekrývala s žádnými jinými strukturami. Toto nebezpečí lze snadno odstranit symbolic-
kými deklaracemi registrů. 
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adr. 2 
režim MPC 

adr. 0 
režim 
PC 

 adr. 1 
režim 
PC 

 adr. 8 
režim 
PC 

 adr. 27 
režim 
PC 

adr. 10 
režim MPC 

           
R150 

 

R159 

    R75 
 

R89 

     R180 
 

R203 
R160 

 

R164 

    R100 
 

R129 

     R204 
 

R208 
 
 
 

         R209 
 

R223 

   R100 
 

R123 

       R224 
 

R253 
R200 

 

R223 

 R200 
 

R204 

       R254 
 

R263 
R224 

 

R228 

 R205 
 

R209 

   R80 
 

R85 

   R264 
 

R268 
R229 

 

R234 

     R86 
 

R93 

   R269 
 

R276 
R235 

 

R249 

     R94 
 

R98 

   R277 
 

R281 
        R186 

 

R200 

  

Obr.6.5 Grafické znázornění výměny dat mezi nadřízenými systémy v režimu MPC a 
podřízenými systémy v režimu PC 

xPRO 

#program SBER_MASTER_2, v1.0 

; 

#def numm    3 ;počet podřízených systémů 

#def adr1    0 ;adresa prvního podřízeného systému 

#def leni1  24 ;počet čtených dat 

#def indi1 100 ;index prvního čteného registru 

#def leno1   5 ;počet zapisovaných dat 

#def indo1 200 ;index prvního zapisovaného registru 

#def adr2    8 ;adresa druhého podřízeného systému 

#def leni2   6 ;počet čtených dat 

#def indi2  80 ;index prvního čteného registru 

#def leno2   0 ;vysílat se nebude nic 

#def indo2   0 

#def adr3   27 ;adresa třetího podřízeného systému 

#def leni3   0 ;číst se nebude nic 

#def indi3   0 

#def leno3  15 ;počet zapisovaných dat 

#def indo3 186 ;index prvního zapisovaného registru 

; 

#reg byte dati1[leni1], dato1[leno1], 

          dati2[leni2], dato3[leno3]  ;prostor komunikační zóny 

#reg byte statsit[numm]    ;stavová zóna 

; 
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#table byte Sit = indx dati1, indx dati1/256, ;komunikační zóna 

     numm,    ;počet podřízených systémů 

;adresa, délka čtených dat, index registru (dolní, horní byte), 

;   délka zapisovaných dat, index registru (dolní, horní byte), 

 adr1, leni1, indi1, indi1/256, leno1, indo1, indo1/256, 

 adr2, leni2, indi2, indi2/256, leno2, indo2, indo2/256, 

 adr3, leni3, indi3, indi3/256, leno3, indo3, indo3/256 

; 

#unit CH3, numm, 0, statsit, X_On, Sit  ;deklarace sériového kanálu 

; 

P 0 

  : 

E 0 

 

#program SBER_MASTER_10, v1.0 

; 

#def numm    4 ;počet podřízených systémů 

#def adr1    0 ;adresa prvního podřízeného systému 

#def leni1  24 ;počet čtených dat 

#def indi1 100 ;index prvního čteného registru 

#def leno1   5 ;počet zapisovaných dat 

#def indo1 205 ;index prvního zapisovaného registru 

#def adr2    1 ;adresa druhého podřízeného systému 

#def leni2  15 ;počet čtených dat 

#def indi2  75 ;index prvního čteného registru 

#def leno2  30 ;počet zapisovaných dat 

#def indo2 100 ;index prvního zapisovaného registru 

#def adr3    2 ;adresa třetího podřízeného systému 

#def leni3  10 ;počet čtených dat 

#def indi3 150 ;index prvního čteného registru 

#def leno3   5 ;počet zapisovaných dat 

#def indo3 160 ;index prvního zapisovaného registru 

#def adr4    8 ;adresa čtvrtého podřízeného systému 

#def leni4   8 ;počet zapisovaných dat 

#def indi4  86 ;index prvního čteného registru 

#def leno4   5 ;počet zapisovaných dat 

#def indo4  94 ;index prvního zapisovaného registru 

; 

#reg byte dati1[leni1], dato1[leno1], 

          dati2[leni2], dato2[leno2], 

          dati3[leni3], dato3[leno3], 

          dati4[leni4], dato4[leno4]  ;prostor komunikační zóny 

#reg byte statsit[numm]    ;stavová zóna 

; 

#table byte Sit = indx dati1, indx dati1/256, ;komunikační zóna 

     numm,    ;počet podřízených systémů 

;adresa, délka čtených dat, index registru (dolní, horní byte), 

;   délka zapisovaných dat, index registru (dolní, horní byte), 

 adr1, leni1, indi1, indi1/256, leno1, indo1, indo1/256, 

 adr2, leni2, indi2, indi2/256, leno2, indo2, indo2/256, 

 adr3, leni3, indi3, indi3/256, leno3, indo3, indo3/256, 

 adr4, leni4, indi4, indi4/256, leno4, indo4, indo4/256 

; 

#unit CH4, numm, 0, statsit, X_On, Sit  ;deklarace sériového kanálu 

; 

P 0 

  : 

E 0 
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EPOS a MERKUR 

program SBER_MASTER_2; 

const 

  numm:  byte  = 3;   {počet podřízených systémů} 

  adr1:  byte  = 0;   {adresa prvního podřízeného PLC} 

  leni1: byte  = 24;  {počet čtených dat} 

  indi1: word  = 100; {index prvního čteného registru} 

  leno1: byte  = 5;   {počet zapisovaných dat} 

  indo1: word  = 200; {index prvního zapisovaného registru} 

  adr2:  byte  = 8;   {adresa druhého podřízeného PLC} 

  leni2: byte  = 6;   {počet čtených dat} 

  indi2: word  = 80;  {index prvního čteného registru} 

  leno2: byte  = 0;   {počet zapisovaných dat} 

  indo2: word  = 0;   {index prvního zapisovaného registru} 

  adr3:  byte  = 27;  {adresa třetího podřízeného PLC} 

  leni3: byte  = 0;   {počet čtených dat} 

  indi3: word  = 0;   {index prvního čteného registru} 

  leno3: byte  = 15;  {počet zapisovaných dat} 

  indo3: word  = 186; {index prvního zapisovaného registru} 
 

var 

  dati1: array[1..leni1] of byte;   {prostor komunikační zony} 

  dato1: array[1..leno1] of byte; 

  dati2: array[1..leni2] of byte; 

  dato3: array[1..leno3] of byte; 

  statsit: array[1..numm] of byte;  {stavová zona} 
 

tables 

  Sit: table[numm * 7 + 3] of byte = 

       lo(@.dati1), hi(@.dati1), {komunikační zona} 

       numm,                     {počet účastníků sítě} 

    {adresa, délka čtených dat, index registru (dolní, horní) } 

    {   délka zapisovaných dat, index registru (dolní, horní) } 

       adr1, leni1, indi1 mod 256, indi1/256, 

             leno1, indo1 mod 256, indo1/256, 

       adr2, leni2, indi2 mod 256, indi2/256, 

             leno2, indo2 mod 256, indo2/256, 

       adr3, leni3, indi3 mod 256, indi3/256, 

             leno3, indo3 mod 256, indo3/256; 
 

units 

  unit CH3, Numm, 0, @statsit, X_on, @Sit; 

     {deklarace sériového kanálu} 
 

begin 

  "P 0; 

 

  "E 0; 

end. 

 

program SBER_MASTER_10; 

const 

  numm:  byte  = 4;   {počet podřízených systémů v síti} 

  adr1:  byte  = 0;   {adresa prvního podřízeného PLC} 

  leni1: byte  = 24;  {počet čtených dat} 

  indi1: word  = 100; {index prvního čteného registru} 

  leno1: byte  = 5;   {počet zapisovaných dat} 

  indo1: word  = 205; {index prvního zapisovaného registru} 

  adr2:  byte  = 1;   {adresa druhého podřízeného PLC} 

  leni2: byte  = 15;  {počet čtených dat} 
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  indi2: word  = 75;  {index prvního čteného registru} 

  leno2: byte  = 30;  {počet zapisovaných dat} 

  indo2: word  = 100; {index prvního zapisovaného registru} 

  adr3:  byte  = 2;   {adresa třetího podřízeného PLC} 

  leni3: byte  = 10;  {počet čtených dat} 

  indi3: word  = 150; {index prvního čteného registru} 

  leno3: byte  = 5;   {počet zapisovaných dat} 

  indo3: word  = 160; {index prvního zapisovaného registru} 

  adr4:  byte  = 8;   {adresa čtvrtého podřízeného PLC} 

  leni4: byte  = 8;   {počet čtených dat} 

  indi4: word  = 86;  {index prvního čteného registru} 

  leno4: byte  = 5;   {počet zapisovaných dat} 

  indo4: word  = 94;  {index prvního zapisovaného registru} 
 

var 

  dati1: array[1..leni1] of byte;   {prostor komunikační zony} 

  dato1: array[1..leno1] of byte; 

  dati2: array[1..leni2] of byte; 

  dato2: array[1..leno2] of byte; 

  dati3: array[1..leni3] of byte; 

  dato3: array[1..leno3] of byte; 

  dati4: array[1..leni4] of byte; 

  dato4: array[1..leno4] of byte; 

  statsit: array[1..numm] of byte;  {stavová zona} 
 

tables 

  Sit: table[numm * 7 + 3] of byte = 

       lo(@.dati1), hi(@.dati1), {komunikační zona} 

       numm,                     {počet účastníků sítě} 

    {adresa, délka čtených dat, index registru (dolní, horní) } 

    {   délka zapisovaných dat, index registru (dolní, horní) } 

       adr1, leni1, indi1 mod 256, indi1/256, 

             leno1, indo1 mod 256, indo1/256, 

       adr2, leni2, indi2 mod 256, indi2/256, 

             leno2, indo2 mod 256, indo2/256, 

       adr3, leni3, indi3 mod 256, indi3/256, 

             leno3, indo3 mod 256, indo3/256, 

       adr4, leni4, indi4 mod 256, indi4/256, 

             leno4, indo4 mod 256, indo4/256; 
 

units 

  unit CH4, Numm, 0, @statsit, X_on, @Sit; 

     {deklarace sériového kanálu} 
 

begin 

  "P 0; 

 

  "E 0; 

end. 

 
Výraz indx dati1/256, resp. hi(@.dati1), představuje horní byte indexu registru dati1, 

výraz indx dati1, resp. lo(@.dati1), představuje dolní byte indexu téhož registru. 
 

MOSAIC 

V prostředí MOSAIC jsou výše uvedené deklarace generovány automaticky na základě 
vyplnění formulářů podle obr.6.2 a 6.3. 
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Zásady adresování 

Adresy všech systémů v síti mohou mít jakoukoli hodnotu v rozsahu 0 až 99. Tyto 
adresy na sebe nemusí číselně navazovat a nesmějí se shodovat. 

Samozřejmě všechny systémy musí mít na příslušném sériovém kanálu nastavenou 
stejnou komunikační rychlost. 

 
Sběr více oblastí z jednoho systému 

Pokud potřebujeme z jednoho podřízeného systému přenášet data ze dvou nespojitých 
oblastí (např. z registrů R0 až R15 a registrů R24 až R55), řešíme tuto situaci tak, že 
uvedeme tento podřízený systém do seznamu v inicializační tabulce dvakrát, jednou s prv-
ní oblastí a jednou s druhou oblastí. Nadřízený systém pak k tomuto podřízenému systé-
mu přistupuje jako ke dvěma podřízeným systémům. Časově výhodnější ale je sloučit obě 
oblasti do jedné spojité. 

Stejně postupujeme, pokud potřebujeme přenášet více dat, než umožňuje jedna komu-
nikace. 

V prostředí Mosaic vytvoříme další řádek definující komunikaci s tímtéž účastníkem tak, 
že na řádku definujícím první komunikaci s vybraným účastníkem stiskneme pravé tlačítko 
myši a z nabídky vybereme příkaz Duplikovat. Vloží se nový řádek definující téhož 
účastníka, který editujeme podle potřeby. 

 
Porovnání režimu MPC s režimem MAS 

Z výše uvedených programů je patrné, že režim MPC se obsluhuje naprosto stejně jako 
režim MAS, má však mnohem větší možnosti. Pokud tedy použijeme nový systém, který 
má na sériovém kanálu implementován režim MPC, místo doposud používaného režimu 
MAS, můžeme jej použít beze změn uživatelského programu. 

Z předchozích řádků je patrné, že v této síti nesmí být připojen systém se sériovým 
kanálem v režimu MAS, protože neumí spolupracovat s ostatními nadřízenými systémy. 

 
 

6.4. PROVOZ SÍTĚ 

Obsluha sítě probíhá na pozadí uživatelského programu. O stavu komunikace se uživa-
tel dovídá ze stavové zóny, která obsahuje ke každému podřízenému systému status 
komunikace o velikosti 1 byte. Ze statusu se dozvíme, jsou-li předávaná data platná. 

 
Stavová zóna 

 STAT1 STAT2 ... STATn 
byte 0 1 ... n-1 

 

STATn - status komunikace 
 

 NET X X X X X COM X 
bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

   NET - účastník 
    0 - jedná se o nepřipojitelnou stanici (sériový kanál stanice je 

nastaven do jiného režimu) 
    1 - jedná se o podřízený systém sběrné sítě 
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   COM - stav komunikace 
    0 - komunikace není navázána, data od příslušného podřízeného 

systému nejsou platná 
     1 - komunikace je navázána, data od příslušného podřízeného 

systému jsou platná 
 

V komunikační zóně nadřízeného systému jsou data přenesená z podřízených systémů 
sítě. Před jejich zpracováním je třeba zkontrolovat v příslušném statusu bit COM. 
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7. REŽIM uni - OBECNÝ UŽIVATELSKÝ KANÁL 

Využití obecného uživatelského kanálu 

Sériový kanál v tomto režimu je volně použitelný např. pro připojení sériových tiskáren, 
snímačů čárkového kódu, frekvenčních měničů, inteligentních čidel nebo operačních pa-
nelů. 

Režim obecný uživatelský kanál je určen pro univerzální použití. Obsahuje služby pro 
podporu jednoduchých znakově orientovaných sériových protokolů, pomocí kterých lze 
kanál nastavit tak, aby předával do systému jen platná data bez nutnosti dalších kontrol 
uživatelským programem. 

 
 

Služby pro příjem zprávy 

Služby pro příjem zprávy jsou následující: 
Detekce začátku zprávy - test počátečního znaku 
    - test opačné parity prvního znaku 
Detekce konce zprávy - test koncového znaku 
    - test klidu na lince 
    - pevná délka zprávy 
    - načtení délky zprávy z protokolu zprávy 
Detekce adresy stanice 
Volby pro ochranu zprávy - kontrola parity 
    - test kontrolního součtu dat zprávy 
 
Služby pro vysílání zprávy 

Služby pro vysílání zprávy jsou následující: 
Volby pro začátek zprávy - počáteční znak 
    - opačná parita prvního znaku 
Volby pro konec zprávy - koncový znak 
    - klid na lince 
Doplnění adresy stanice 
Volby pro ochranu zprávy - výpočet parity 
    - výpočet kontrolního součtu dat zprávy 

 
Jednotlivé služby a jejich volby lze kombinovat tak, aby bylo možné se přiblížit ideální-

mu stavu, kdy systém dostává ke zpracování jen vlastní data bez dalších znaků, slouží-
cích pouze k zabezpečení přenosu zprávy. 

Inicializace sériového kanálu je součástí uživatelského programu. Příslušný sériový 
kanál je třeba nastavit do režimu uni. Komunikační rychlost a adresa se nenastavuje na 
centrální jednotce, ale je součástí inicializace kanálu v uživatelském programu. 

 
Volba komunikační rychlosti 

Centrální jednotky v tomto režimu umožňují komunikační rychlost do 115,2 kBd. Čím 
vyšší komunikační rychlost, tím kratší dobu trvá přenos dat. Vzhledem k tomu, že komuni-
kace běží nezávisle na uživatelském programu, ovlivňuje rovnoměrně všechny fáze cyklu 
uživatelského programu. Zde platí, že zvyšováním komunikační rychlosti mírně prodlužuje-
me dobu cyklu. V tabulce 7.1 je uvedeno prodloužení doby cyklu v procentech. Tyto hod-
noty platí pro případ maximálního vytížení kanálu (nepřetržitá komunikace). Čím větší pro-
dlevy budou mezi jednotlivými zprávami, tím nižší bude průměrné prodloužení doby cyklu. 
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Tab.7.1 Průměrné prodloužení doby cyklu uživatelského programu v závislosti na 
komunikační rychlosti sériového kanálu a typu centrální jednotky 

Komunikační 
rychlost 

NS950 CPM-1D *, 
 CPM-2S 

TR050, TR200, TR300 *, 
TC400, TC500, TC600 * 

    9,6 kBd   1 %   1 % 
  19,2 kBd   2 %   2 % 
  38,4 kBd   4 %   4 % 
  57,6 kBd   7 %   7 % 
115,2 kBd 14 % 14 % 

* Sériové kanály komunikační jednotky SC-01 dobu cyklu téměř neprodlouží, protože 
vlastní komunikaci řídí místní procesor komunikační jednotky. 

 U jednotek CPM-1B a CPM-2B se totéž týká i kanálů CH3 a CH4, které jsou řízeny 
komunikačním koprocesorem centrální jednotky. 

 Totéž platí pro kanál CH3 v TC600 a TR300 (submodul MR-14, MR-15), který je řízen 
místním procesorem. 
 
 

7.1. INICIALIZACE SÉRIOVÉHO KANÁLU 

Přiřazení komunikačních zón do zápisníku 

Přiřazení komunikačních zón sériového kanálu do registrů zápisníku se provádí zvláštní 
direktivou v uživatelském programu v rámci tzv. softwarové konfigurace. 

 
Direktiva #unit v programu xPRO 

Ve vývojovém prostředí xPRO se přiřazení zón sériového kanálu do zápisníku provádí 
pomocí direktivy #unit. Její obecná struktura je následující: 

 

#unit MODUL, ADR, TYP, P_IN, P_OUT, Z_IN, Z_OUT, AKT, INITAB 

 
Direktiva unit v programech EPOS a MERKUR 

Ve vývojovém prostředí EPOS a MERKUR se přiřazení zón sériového kanálu do 
zápisníku provádí pomocí analogické direktivy unit. 

 

units 

  unit MODUL, ADR, TYP, P_IN, P_OUT, Z_IN, Z_OUT, AKT, INITAB 
 

MODUL - číslo rámu, ve kterém je kanál osazen - vzhledem k tomu, že se jedná o 
sériový kanál centrální jednotky, je číslo rámu vždy 0 

ADR - číslo sériového kanálu (2 - kanál CH2, 3 - kanál CH3, atd.) 
TYP - typ sériového kanálu (vždy hodnota $10) 
  Položky MODUL, ADR a TYP lze též zadat symbolicky pod společným 

označením CH2, CH3, atd. 
P_IN - počet bytů přijímací zóny (max. 255) 
P_OUT - počet bytů vysílací zóny (max. 255) 
Z_IN - jméno prvního bytu přijímací zóny v zápisníku 
Z_OUT - jméno prvního bytu vysílací zóny v zápisníku 
AKT - aktivace obsluhy umožňuje odpojování kanálu při ladění uživatelského 

programu bez nutnosti jeho vypínání nastavováním centrální jednotky 
 - zadává se symbolicky: 
   On - aktivace obsluhy vstupů i výstupů 
   Off - obsluha vstupů i výstupů není aktivována 
INITAB - jméno inicializační tabulky obsahující nastavení parametrů kanálu 
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Minimální délky komunikačních zón 

Minimální délka přijímací zóny kanálu jsou 4 byty, minimální délka vysílací zóny jsou 
také 4 byty. 

 

Pozor! Přijímací a vysílací zóny kanálu nesmějí být umístěny v remanentní zóně (oblast 
zálohovaných registrů), protože sériový kanál vyžaduje v okamžiku restartu defino-
vaný výchozí stav řídících a stavových registrů. 

 
Příklady pro xPRO 

#unit CH2, 20, 32, stat, cont, On, InitCH 

 
Příklady pro EPOS a MERKUR 

units 

  unit CH2, 20, 32, @stat, @cont, On, @InitCH; 

 
Sériový kanál CH2 má přijímací zónu délky 20 bytů (včetně služebních bytů) umístěnou 

v zápisníku počínaje proměnnou stat a vysílací zónu délky 32 bytů (včetně služebních 
bytů) počínaje proměnnou cont, obsluha je zapnutá, inicializační data jsou obsažena 
v tabulce InitCH. 

 
Inicializace sériového kanálu 

Pro správný provoz sériového kanálu je nutné v rámci startu systému zapsat inicializač-
ní data. Tato data jsou uložena v tabulce T s položkami typu byte. Zadání tabulky se pro-
vádí v uživatelském programu. Každý sériový kanál má svoji samostatnou tabulku (pokud 
ji jeho režim vyžaduje), lze však jednu tabulku použít i pro více kanálů. Konkrétní způsob 
zadání tabulky T je dán typem překladače. 

 
Nastavení parametrů v prostředí MOSAIC 

Ve vývojovém prostředí MOSAIC se přiřazení zón sériového kanálu do zápisníku pro-
vádí vyplněním formuláře, na jehož základě je automaticky sestavena inicializace pomocí 
direktivy #unit a současně také inicializační tabulka. 

Tento formulář je dostupný z položky manažeru projektu Hw | HW konfigurace. Posta-
víme kurzor na řádek s centrální jednotkou a stiskneme tlačítko Nastavení (u modulárních 
systémů), resp. stiskneme tlačítko Nastavení kanálů (u kompaktních systémů) a zobrazí 
se formulář nastavení sériových kanálů (obr.1.1). Stiskem tlačítka  u sériového kanálu 
v režimu uni se vyvolá okno Nastavení univerzálního režimu kanálu (obr.7.1). 
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Obr.7.1 Nastavení parametrů univerzálního režimu 

Význam a možnosti nastavení jednotlivých položek jsou následující: 
 

Inicializační tabulka 

Jméno a obsah inicializační tabulky pro informaci, nelze přímo měnit 
 

Přijímací zóna 

Délka zóny - Délka datové části přijímací zóny kanálu. 
Adresa zóny - Index registru R, ve kterém začíná přijímací zóna. Pokud je zaškrtnuto 

zaškrtávací políčko před údajem, lze tento údaj měnit, jinak je generován 
automaticky. 

Přijímací zóna - Symbolické jméno přijímací zóny. 
 

Vysílací zóna 

Délka zóny - Délka datové části vysílací zóny kanálu. 
Adresa zóny - Index registru R, ve kterém začíná vysílací zóna. Pokud je zaškrtnuto 

zaškrtávací políčko před údajem, lze tento údaj měnit, jinak je generován 
automaticky. 

Vysílací zóna - Symbolické jméno vysílací zóny. 
 

Komunikační rychlost 

Volba komunikační rychlosti v Bd. 
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Formát dat 

Počet přenášených bitů v jednom bytu dat (8 nebo 7 bitů). 
 
Parita 

Nastavení parity: 
bez parity - paritní bit není přenášen (pouze pro formát dat 8 bitů) 
lichá parita - hodnota paritního bitu je taková, aby počet jedniček datových bitů a 

paritního bitu v jednom bytu byl lichý 
sudá parita - hodnota paritního bitu je taková, aby počet jedniček datových bitů a 

paritního bitu v jednom bytu byl sudý 
parita trvale 0 - hodnota paritního bitu je trvale log.0 
parita trvale 1 - hodnota paritního bitu je trvale log.1 

 

Každý byte zprávy má 1 stop bit. Pokud jsou požadovány 2 stop bity a současně není 
požadována parita, lze první stop bit simulovat pomocí volby parita log.1. Druhý stop bit je 
připojen automaticky. Pokud jsou požadovány 2 stop bity i parita, je realizace možná jen 
pro formát 7 bitů. Nastavíme formát 8 bitů, parita log.1. Paritu je nutné vypočítat 
uživatelským programem a zapsat do nejvyššího bitu bytu (bit 7). 

Není možné nastavit formát 7 bitů bez parity. Paritu lze vypnout jen pro formát 8 bitů. 
 

Počáteční znak 

Detekovat - Zapnutí volby detekce počátečního znaku přijímané zprávy.  
Vysílat - Zapnutí volby generování počátečního znaku na začátek vysílané zprávy. 
Kód znaku - Pokud je zapnuta aspoň jedna z voleb Detekovat či Vysílat počáteční 

znak, je možné nastavit hodnotu tohoto znaku. 
 

Koncový znak 

Detekovat - Zapnutí volby detekce koncového znaku přijímané zprávy.  
Vysílat - Zapnutí volby generování koncového znaku na konec vysílané zprávy. 
Dva znaky - Je-li zaškrtnuto políčko, je koncový znak dvouznakový, jinak je jednozna-

kový. 
Kód znaku - Pokud je zapnuta aspoň jedna z voleb Detekovat či Vysílat koncový znak, 

je možné nastavit hodnotu tohoto znaku. Je-li zaškrtnuto zaškrtávací 
políčko Dva znaky, je koncový znak dvouznakový a lze nastavit oba 
znaky. 

 
Adresa stanice 

Adresa stanice- Adresa stanice na sériovém kanálu (rozsah 0 až 255). 
Detekovat při příjmu - Zapnutí volby detekce adresy v přijímané zprávě. Pokud je volba 

zapnuta, lze nastavit pozici adresy v přijímané zprávě. 
Zapisovat při vysílání - Zapnutí volby generování adresy do vysílané zprávy. Pokud je 

volba zapnuta, lze nastavit pozici adresy ve vysílané zprávě. 
 

Parita prvního bytu přijímané zprávy 

Volba parity prvního znaku přijímané zprávy. 
stejná parita jako u ostatních - paritní bit všech znaků zprávy má stejný význam  
opačná parita než u ostatních - paritní bit prvního znaku zprávy má opačný význam než 

u ostatních znaků zprávy, tzn. je-li nastavena sudá parita, má první znak 
paritu lichou, je-li nastavena parita trvale log.0, má první znak paritu log.1 
a naopak 
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Parita prvního bytu vysílané zprávy 

Volba parity prvního znaku vysílané zprávy. 
stejná parita jako u ostatních - paritní bit všech znaků zprávy má stejný význam  
opačná parita než u ostatních - paritní bit prvního znaku zprávy má opačný význam než 

u ostatních znaků zprávy, tzn. je-li nastavena sudá parita, má první znak 
paritu lichou, je-li nastavena parita trvale log.0, má první znak paritu log.1 
a naopak 

 
Kontrolní součet 

Kontrola při příjmu - Zapnutí volby kontroly kontrolního součtu přijímané zprávy.  
Výpočet při vysílání - Zapnutí volby generování kontrolního součtu vysílané zprávy. 
Poz. prvního znaku CHS - Pokud je zapnuta aspoň jedna z voleb Kontrola při příjmu či 

Výpočet při vysílání, je možné nastavit pozici prvního znaku zahrnutého 
do kontrolního součtu. Kontrolní součet se očekává, resp. přidává na 
konec zprávy. Pokud je detekován či generován koncový znak, je kontrol-
ní součet očekáván, resp. generován bezprostředně před ním. 

 
Potvrzení zprávy bez dat 

Detekovat - Zapnutí volby detekce potvrzovacího znaku.  
Vysílat - Zapnutí volby generování potvrzovacího znaku. 
Dva znaky - Je-li zaškrtnuto políčko, je potvrzovací znak dvouznakový, jinak je jedno-

znakový. 
Kód znaku - Pokud je zapnuta aspoň jedna z voleb Detekovat či Vysílat potvrzovací 

znak, je možné nastavit hodnotu tohoto znaku. Je-li zaškrtnuto zaškrtáva-
cí políčko Dva znaky, je potvrzovací znak dvouznakový a lze nastavit oba 
znaky. 

 
Délka zprávy 

Detekovat při příjmu - Zapnutí volby detekce délky přijímané zprávy.  
Zápis při vysílání - Zapnutí volby generování délky vysílané zprávy. 
Pozice délky zprávy - Pokud je zapnuta aspoň jedna z voleb Detekovat při příjmu či 

Zapisovat při vysílání, je možné nastavit pozici údaje délky zprávy. Délka 
zprávy zahrnuje všechny znaky následující po údaji délky kromě kontrol-
ního součtu a koncového znaku. 

Maximální délka - Hodnota udávající maximální možnou délku přijímané zprávy. Přijaté 
znaky překračující tuto délku budou považovány za novou zprávu. Pokud 
je hodnota tohoto parametru 0, je vnitřně nastaven na hodnotu odpovída-
jící délce přijímací zóny v zápisníku. 

 
Režim řízení modemových signálů 

Řízení signálu RTS - Nastavení režimu řízení modemového signálu RTS 
 trvale hodnota 0 - signál má trvalou hodnotu log.0 
 trvale hodnota 1 - signál má trvalou hodnotu log.1 
 automatická hodnota - signál je ovládán vysílačem sériového kanálu, po dobu vysílání 

má hodnotu log.0 
 automatická hodnota, RTS negováno - signál je ovládán vysílačem sériového kanálu, 

po dobu vysílání má hodnotu log.1 
 podle SIGN.1  - signál je ovládán z uživatelského programu PLC příslušným bitem 
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 automatická hodnota s detekcí CTS - signál je ovládán vysílačem sériového kanálu, po 
dobu vysílání má hodnotu log.0, vysílání je podmíněno nastave-
ním signálu CTS, resp. DSR na log.0 

 auto. hod. s detekcí CTS, RTS neg. - signál je ovládán vysílačem sériového kanálu, po 
dobu vysílání má hodnotu log.1, vysílání je podmíněno nastave-
ním signálu CTS, resp. DSR na log.1 

 

Řízení signálu DTR - Nastavení režimu řízení modemového signálu DTR 
 trvale hodnota 0 - signál má trvalou hodnotu log.0 
 trvale hodnota 1 - signál má trvalou hodnotu log.1 
 automatická hodnota - signál je ovládán vysílačem sériového kanálu, po dobu vysílání 

má hodnotu log.0 
 automatická hodnota, DTR negováno - signál je ovládán vysílačem sériového kanálu, 

po dobu vysílání má hodnotu log.1 
 podle SIGN.0  - signál je ovládán z uživatelského programu PLC příslušným bitem 
 automatická hodnota s detekcí DSR - signál je ovládán vysílačem sériového kanálu, po 

dobu vysílání má hodnotu log.0, vysílání je podmíněno nastave-
ním signálu CTS, resp. DSR na log.0 

 auto. hod. s detekcí DSR, DTR neg. - signál je ovládán vysílačem sériového kanálu, po 
dobu vysílání má hodnotu log.1, vysílání je podmíněno 

 

Odpojení přijímače během vysílání - Při zaškrtnutí políčka je po dobu vysílání vypnut 
přijímač. Pokud je připojeno nějaké zařízení, které způsobuje echování 
vysílaných znaků, zamezí se tak jejich nežádoucímu příjmu. 

 
Min. doba klidu na lince mezi přijímanými zprávami 

Minimální doba klidu na lince odpovídající počtu přijatých bytů, která je definována mezi 
dvěma přijatými zprávami. Po uplynutí této doby je přijatá zpráva považována za celou. 
Tento parametr umožňuje příjem zpráv různé délky. Pokud je tento parametr 0, přijaté 
znaky se neskládají do ucelených zpráv, ale předávají se do zápisníku PLC bezprostředně 
v každém cyklu programu. 
 
Min. doba klidu na lince mezi vysílanými zprávami 

Minimální doba klidu na lince odpovídající počtu vysílaných bytů, která je definována mezi 
dvěma vysílanými zprávami. Tento parametr zabezpečí, že mezi dvěma vysílanými 
zprávami bude dodržen klid na lince minimálně této délky. 

 
Inicializační tabulka 

Obsah tabulky T určené pro inicializaci sériového kanálu v režimu uni je následující: 
 

xPRO 

#table byte InitCH = BDL, BDH, LNC, MSC, ADR, OPD, OPM, SDL, EDL, EDH, 

                     ACL, ACH, PAD, PAS, CHS, PLM, MLM, TOR, TOT 
 

 
EPOS a MERKUR 

tables 

  InitCH: table[19] of byte = BDL, BDH, LNC, MSC, ADR, OPD, OPM, SDL, 

                              EDL, EDH, ACL, ACH, PAD, PAS, CHS, PLM, 

                              MLM, TOR, TOT; 
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Nastavení komunikační rychlosti 

BDL, BDH - dělicí poměr komunikační rychlosti (dolní a horní byte) 
 - komunikační rychlost se spočítá podle vztahu 

  CMR
BD

=
691200

 [Bd] 

  kde CMR je komunikační rychlost v bitech za sekundu 
     BD je dělicí poměr komunikační rychlosti 
 - příklady dělicích poměrů pro nejpoužívanější rychlosti jsou uvedeny 

v tab.7.2 

Tab.7.2 Příklady dělicích poměrů pro nejpoužívanější komunikační rychlosti 
komunikační rychlost [Bd] dělicí poměr BD BDH [hex] BDL [hex] 

115 200 6 $00 $06 
76 800 9 $00 $09 
57 600 12 $00 $0C 
38 400 18 $00 $12 
28 800 24 $00 $18 
19 200 36 $00 $24 
14 400 48 $00 $30 
9 600 72 $00 $48 
4 800 144 $00 $90 
2 400 288 $01 $20 
1 200 576 $02 $40 
600 1 152 $04 $80 
300* 2 304 $09 $00 
200* 3 456 $0D $80 
100* 6 912 $1B $00 
50* 13 824 $36 $00 

* Rychlost nelze v některých případech nastavit - viz dále. 
 

Pozor! Pro horní kanál na komunikační jednotce SC-01 NS950 (CH3 - CPM-1D, resp. 
CH5, CH7, CH9, CH11 - CPM-1B, CPM-2B) lze použít pouze rychlosti dané 
dělicím poměrem dělitelným 3 (tj. 6, 9, 12, 15, atd.). 

  Pro spodní kanál na komunikační jednotce SC-01 NS950 (CH4 - CPM-1D, resp. 
CH6, CH8, CH10, CH12 - CPM-1B, CPM-2B) lze použít pouze rychlosti dané 
dělicím poměrem dělitelným 3 (tj. 6, 9, 12, 15, atd.) maximálně do hodnoty 765 (tj. 
903,5 Bd) a dále rychlosti dané dělicím poměrem dělitelným 9 maximálně do 
hodnoty 2295 (tj. 301,2 Bd). 

  V případě nesplnění některé z těchto podmínek bude v přijímací zóně kanálu 
vráceno chybové hlášení $50 (viz kap.7.6.). 

 
Formát dat - počet přenášených bitů a nastavení parity 

LNC - formát dat 
 

 X LCH P2 P1 P0 X X X 
bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

   LCH - počet přenášených bitů v jednom bytu 
     0 - 8 bitů 
     1 - 7 bitů 
   P2, P1, P0 - nastavení parity 
     xx0 - bez parity (pouze pro formát 8 bitů) 
     001 - lichá parita 
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     011 - sudá parita 
     101 - parita log.0 
     111 - parita log.1 
  Každý byte zprávy má 1 stop bit. Pokud jsou požadovány 2 stop bity a 

současně není požadována parita, lze první stop bit simulovat pomocí 
volby parita log.1. Druhý stop bit je připojen automaticky. Pokud jsou 
požadovány 2 stop bity i parita, je realizace možná jen pro formát 7 bitů. 
Nastavíme formát 8 bitů, parita log.1. Paritu je nutné vypočítat uživatel-
ským programem a zapsat do nejvyššího bitu bytu (bit 7). 

  Není možné nastavit formát 7 bitů bez parity. Paritu lze vypnout jen pro 
formát 8 bitů. 

 
Řízení modemových signálů RTS a DTR 

MSC - režim řízení modemových signálů (kap.7.3.4.) 
 

 CR1 CR0 CD1 CD0 DRC X SRT SDT 
bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

   CR1, CR0 - režim řízení signálu RTS 
     00 - nastavení RTS trvale na hodnotu bitu SRT 
     01 - ovládání RTS z programu PLC bitem RTS v bytu SIGN 
     10 - nastavení RTS při vysílání na hodnotu bitu SRT 
     11 - nastavení RTS při vysílání na hodnotu bitu SRT s vyčkáním 

vysílání na potvrzení signálem CTS se stejnou hodnotou 
   CD1, CD0 - režim řízení signálu DTR 
     00 - nastavení DTR trvale na hodnotu bitu SDT 
     01 - ovládání DTR z programu PLC bitem DTR v bytu SIGN 
     10 - nastavení DTR při vysílání na hodnotu bitu SD 
     11 - nastavení DTR při vysílání na hodnotu bitu SDT s vyčkáním 

vysílání na potvrzení signálem DSR se stejnou hodnotou 
   DRC - odpojení přijímače během vysílání (log.1) 
   SRT - nastavení signálu RTS 
   SDT - nastavení signálu DTR 

 
Volby pro detekci a zápis počátečního, koncového a potvrzovacího znaku, adresy 
stanice, délky zprávy a kontrolního součtu 

ADR - adresa stanice 
 

OPD - volby začátku a konce zprávy 
  .0 - detekovat počáteční znak (kap.7.4.1.) 
     0 - ne 
     1 - ano 
  .1 - vysílat počáteční znak (kap.7.4.1.) 
     0 - ne 
     1 - ano 
  .2 - detekovat koncový znak (kap.7.4.2.) 
     0 - ne 
     1 - ano 
  .3 - vysílat koncový znak (kap.7.4.2.) 
     0 - ne 
     1 - ano 
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  .4 - délka koncového znaku (kap.7.4.2.) 
     0 - 1 byte 
     1 - 2 byty 
  .5 - detekovat potvrzení bez dat (kap.7.4.3.) 
     0 - ne 
     1 - ano 
  .6 - vysílat potvrzení bez dat (kap.7.4.3.) 
     0 - ne 
     1 - ano 
  .7 - délka potvrzení (kap.7.4.3.) 
     0 - 1 byte 
     1 - 2 byty 
 

OPM - volby rámce zprávy 
  .0 - detekce adresy stanice při příjmu (kap.7.4.4.) 
     0 - ne 
     1 - ano 
  .1 - zápis adresy stanice při vysílání (kap.7.4.4.) 
     0 - ne 
     1 - ano 
  .2 - kontrola kontrolního součtu při příjmu (kap.7.4.5.) 
     0 - ne 
     1 - ano 
  .3 - výpočet kontrolního součtu při vysílání (kap.7.4.5.) 
     0 - ne 
     1 - ano 
  .4 - detekce délky zprávy při příjmu (kap.7.4.6.) 
     0 - ne 
     1 - ano 
  .5 - zápis délky zprávy při vysílání (kap.7.4.6.) 
     0 - ne 
     1 - ano 
  .6 - parita prvního bytu přijímané zprávy (kap.7.4.8.) 
     0 - stejná jako u ostatních bytů zprávy 
     1 - opačná než u ostatních bytů zprávy 
  .7 - parita prvního bytu vysílané zprávy (kap.7.4.8.) 
     0 - stejná jako u ostatních bytů zprávy 
     1 - opačná než u ostatních bytů zprávy 

 

SDL - počáteční znak (kap.7.4.1.) 
 

EDL, EDH - koncový znak - první a druhý byte (kap.7.4.2.) 
 

ACL, ACH - potvrzovací znak - první a druhý byte (kap.7.4.3.) 
 

PAD - pozice adresy stanice v přijaté zprávě (kap.7.4.4.) 
 

PAS - pozice adresy stanice ve vysílané zprávě (kap.7.4.4.) 
 

CHS - pozice prvního znaku zprávy zahrnutého do kontrolního součtu 
(kap.7.4.5.) 

 

PLM - pozice délky dat ve zprávě (kap.7.4.6.) 
 

MLM - maximální délka zprávy (kap.7.4.7.) 
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TOR - minimální doba klidu na lince mezi přijímanými zprávami udávaná v počtu 
přijatých znaků (kap.7.4.9.) 

 

TOT - minimální doba klidu na lince mezi vysílanými zprávami udávaná v počtu 
vysílaných znaků (kap.7.4.9.) 

 
 

7.2. STRUKTURA KOMUNIKAČNÍCH ZÓN 

Uspořádání komunikačních zón 

Obsluha sériového kanálu v režimu uni probíhá prostřednictvím komunikačních zón 
v zápisníkové paměti, které jsou deklarovány direktivou #unit, resp. v prostředí MOSAIC 
pomocí zadávacího formuláře. 

Uspořádání komunikačních zón je následující: 
 

Přijímací zóna: 
 STAT ERR NUMR DATR 
byte 0 1 2 3 ... 

 

Vysílací zóna: 
 CONT SIGN NUMT DATT 
byte 0 1 2 3 ... 

 

 
Struktura přijímací zóny 

STAT - status vysílání a příjmu 
 

 ARC TRF ROV RCF X X CTS DSR 
bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

   ARC - alternace příjmu 
    - při nově přijaté zprávě dojde ke změně bitu 
   TRF - vysílací zásobníky jsou plné, zápis další zprávy bude neplatný 

(log.1) 
   ROV - přetečení (log.1) 
    - přijatá zpráva je delší, než vyhrazená přijímací zóna 
   RCF - přijímací zásobníky jsou zaplněny, dojde ke ztrátě již přijaté zprávy 

(log.1) 
   CTS - stav signálu CTS (připravenost k vysílání) 
   DSR - stav signálu DSR 

 

ERR - chyba příjmu 
 

NUMR - počet přijatých bytů 
 

DATR - přijatá zpráva 
 
Struktura vysílací zóny 

CONT - řízení vysílání a příjmu 
 

 ACN CLR TRG X X X X X 
bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

   ACN - alternace řízení 
    - při změně bitu dojde k akceptování hodnot ostatních bitů CONT 
   CLR - vymazání vysílacích a přijímacích zásobníků (log.1) 
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   TRG - spuštění vysílání zprávy (log.1) 
 

SIGN - řízení modemových signálů 
 

 X X X X X X RTS DTR 
bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

   RTS - řízení signálu RTS 
   DTR - řízení signálu DTR 

 

NUMT - počet vysílaných bytů 
 

DATT - vysílaná zpráva 
 
 

7.3. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY VZÁJEMNÉ VÝMĚNY DAT 

Zásobníky sériového kanálu 

Předávání zpráv určených k odvysílání z uživatelského programu do vnitřního vysílací-
ho zásobníku sériového kanálu a přebírání přijatých zpráv z vnitřního přijímacího zásobní-
ku sériového kanálu do uživatelského programu je prováděno výhradně v otočce cyklu se 
zajištěnou časovou konzistencí dat (tj. shodné „stáří“ všech bytů zprávy). 

Sériový kanál má přijímací zásobník a vysílací zásobník, každý o velikosti 252 bytů dat. 
 
 

7.3.1. Vysílání zprávy 

Postup při vysílání zprávy 

Do vysílací zóny sériového kanálu zapíšeme zprávu, nastavíme bit TRG v bytu CONT 
na log.1 a změníme hodnotu bitu alternace ACN. Vysílání další zprávy aktivujeme opět 
změnou hodnoty bitu alternace ACN (bit TRG stále v log.1). Pokud budeme chtít pouze 
smazat zásobníky a nevysílat, musíme před alternací bitu ACN bit TRG vynulovat 
(kap.7.3.3.). 

 
Vysílání více zpráv za sebou 

Před realizací obsluhy sériového kanálu v uživatelském programu je třeba si uvědomit, 
jak dlouho bude trvat odvysílání jedné zprávy a jak dlouho trvá jeden cyklus uživatelského 
programu. 

 
Plně duplexní komunikace může způsobit zahlcení kanálu 

Pokud je komunikace plně duplexní (současný nezávislý provoz přijímače i vysílače), je 
třeba zajistit vhodným časováním, aby se zprávy do sériového kanálu neposílaly častěji, 
než je schopen je vysílat. Zaplnění vysílacího zásobníku oznamuje bit TRF v bytu STAT 
hodnotou log.1. Jednotka pak bude zápis další zprávy určené k odvysílání ignorovat. Po 
uvolnění zásobníku se bit TRF změní na log.0. Uvolněný zásobník je připraven pro 
převzetí další zprávy k odvysílání. Tento stav je třeba považovat za okrajový a je žádoucí 
nenechat k němu vůbec dojít. 

 
Zakázání příjmu během vysílání 

Pokud je komunikační protokol typu dotaz - odpověď, tento problém odpadá, protože 
vysílání další zprávy čeká na příjem odpovědi na zprávu předchozí. Případné hazardy při 
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okrajových stavech komunikace můžeme vyloučit zakázáním příjmu během vysílání nasta-
vením bitu DRC v položce MSC inicializační tabulky na log.1. 

 
 

7.3.2. Příjem zprávy 

Postup při příjmu zprávy 

Přijme-li sériový kanál zprávu, předá ji v otočce cyklu do přijímací zóny v zápisníku 
PLC. Bit ARC v bytu STAT změní hodnotu (alternuje). 

Pokud je přijatá zpráva delší, než je velikost přijímací zóny v zápisníku, je bit ROV 
v bytu STAT nastaven na log.1. 

 
Příjem více zpráv za sebou 

Před realizací obsluhy sériového kanálu v uživatelském programu je třeba si uvědomit, 
jak dlouho bude trvat příjem jedné zprávy a jak dlouho trvá jeden cyklus uživatelského 
programu. Přijímací zásobník má vyrovnávací funkci, takže lze přijímat do jednotky další 
zprávu dříve, než je předána do zápisníku zpráva předchozí. Je-li zásobník zaplněn, má 
bit RCF v bytu STAT hodnotu log.1. Jednotka bude další zprávu přijímat přes zprávu 
předchozí, která bude nenávratně ztracena. Po předání jedné zprávy do systému je 
zásobník uvolněn pro další příjem a bit RCF se změní na log.0. 

 
 

7.3.3. Vymazání vysílacích a přijímacích zásobníků 

Nastavením bitu CLR v bytu CONT na log.1 provedeme vymazání vysílacích a přijí-
macích zásobníků. Všechny zprávy, které zde byly uloženy, budou ztraceny. Nastavení 
jednotky se nemění. Bit je třeba v následujícím cyklu opět vynulovat. 

Tento příkaz lze kombinovat s příkazem vysílání, vymazání zásobníků se provede vždy 
jako první. 

Alternace bitu ACN v bytu CONT je podmínkou pro akceptování tohoto příkazu. 
 
 

7.3.4. Ovládání modemových signálů 

Sériový kanál umožňuje řídit signály RTS a DTR ve čtyřech různých režimech a 
monitorovat signály CTS a DSR. Režim ovládání modemových signálů se nastavuje 
v inicializační tabulce v položce MSC pro každý signál zvlášť. 

 
Rozhraní RS-485 

Rozhraní RS-485 vyžaduje ošetření modemového signálu RTS. Toto rozhraní je polo-
duplexní, tzn. že lze po jednom vedení buď vysílat nebo přijímat. Přepínání mezi těmito 
režimy zabezpečuje právě signál RTS. Z toho vyplývá, že v případě použití rozhraní 
RS-485 je nutno použít takový komunikační protokol, který zabezpečí, že se v daném 
okamžiku bude komunikovat jen jedním směrem (princip dotaz → odpověď). 

Platí, že při vysílání je RTS = log.0 a při příjmu je RTS = log.1. Nejvhodnější je použití 
automatického režimu řízení RTS (režim 2). 

 
Režim 0 - trvalé nastavení RTS a DTR na pevnou hodnotu 
 

Pokud chceme, aby signál RTS nebo DTR měl stále stejnou předem definovanou 
úroveň, použijeme režim 0. 
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Bity CR, resp. CD nastavíme na log.0 a bit SRT, resp. SDT nastavíme na požadovanou 
úroveň. 

 
Příklad: 

RTS = log.0  MSC = %00xxxx0x 
RTS = log.1  MSC = %00xxxx1x 
DTR = log.0  MSC = %xx00xxx0 
DTR = log.1  MSC = %xx00xxx1 
 
Režim 1 - ovládání RTS a DTR z uživatelského programu PLC 
 

Pokud chceme, aby signál RTS nebo DTR bylo možné ovládat přímo z uživatelského 
programu PLC, použijeme režim 1. 

Bit CR1, resp. CD1 nastavíme na log.0, bit CR0, resp. CD0 nastavíme na log.1 a bit 
SRT, resp. SDT nastavíme na požadovanou počáteční úroveň. Od okamžiku startu uživa-
telského programu je úroveň signálu určena hodnotou bitu RTS, resp. DTR v bytu SIGN 
příslušné vysílací zóny. 

 
Příklad: 

RTS = log.0  MSC = %01xxxx0x 
RTS = log.1  MSC = %01xxxx1x 
DTR = log.0  MSC = %xx01xxx0 
DTR = log.1  MSC = %xx01xxx1 
 
Režim 2 - automatická změna RTS a DTR při vysílání 
 

Pokud chceme, aby signál RTS nebo DTR se automaticky změnil po dobu vysílání 
zprávy, např. z důvodu použití rozhraní RS-485, použijeme režim 2. 

Bit CR1, resp. CD1 nastavíme na log.1, bit CR0, resp. CD0 nastavíme na log.0 a bit 
SRT, resp. SDT nastavíme na požadovanou úroveň pro vysílání. Úroveň RTS, resp. DTR 
bude v klidu a během příjmu opačná, než je hodnota bitu SRT, resp. SDT. Bezprostředně 
před zahájením vysílání se změní na úroveň určenou hodnotou bitu SRT, resp. SDT a 
zpět se vrátí bezprostředně po odvysílání posledního znaku zprávy. 

 
Příklad: 

příjem - RTS = log.1, vysílání - RTS = log.0  MSC = %10xxxx0x 
příjem - RTS = log.0, vysílání - RTS = log.1  MSC = %10xxxx1x 
příjem - DTR = log.1, vysílání - DTR = log.0  MSC = %xx10xxx0 
příjem - DTR = log.0, vysílání - DTR = log.1  MSC = %xx10xxx1 
 
Režim 3 - změna RTS a DTR při vysílání, vysílání podmíněno CTS a DSR 
 

Pokud chceme, aby signál RTS nebo DTR se automaticky změnil po dobu vysílání 
zprávy a vysílání zprávy chceme podmínit určitou úrovní CTS, resp. DTR, např. z důvodu 
připojení modemu, použijeme režim 3. 

Pokud chceme připojit k sériovému kanálu modem, obvykle potřebujeme zahájit vysílání 
až po potvrzení signálu RTS, resp. DTR signálem CTS, resp. DSR, který oznámí, že 
modem je připraven vysílat. K tomu použijeme režim 3. 

Bity CR, resp. CD nastavíme na log.1 a bit SRT, resp. SDT nastavíme na požadovanou 
úroveň pro vysílání. Úroveň RTS, resp. DTR bude v klidu a během příjmu opačná, než je 
hodnota bitu SRT, resp. SDT. Před zahájením vysílání se změní na úroveň určenou 
hodnotou bitu SRT, resp. SDT. Vysílání je zahájeno až poté, kdy je tatáž úroveň zjištěna 
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na signálu CTS, resp. DSR. Zpět se úroveň RTS, resp. DTR vrátí bezprostředně po 
odvysílání posledního znaku zprávy. 

 
Příklad: 

příjem - RTS = log.1, vysílání - RTS = log.0  MSC = %11xxxx0x 
příjem - RTS = log.0, vysílání - RTS = log.1  MSC = %11xxxx1x 
příjem - DTR = log.1, vysílání - DTR = log.0  MSC = %xx11xxx0 
příjem - DTR = log.0, vysílání - DTR = log.1  MSC = %xx11xxx1 

 
 

7.4. KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY A JEJICH VOLBY 

Služby obecného uživatelského kanálu 

Komunikační služby obecného uživatelského kanálu slouží především k bezpečnému 
zachycení a předání celé zprávy najednou. Snahou je především odstranit problémy 
s roztržením přijaté zprávy, se spojením po sobě následujících zpráv a v neposlední řadě 
také v případě vytvoření sítě k vyloučení zpráv, které jsou určeny jiným účastníkům. 
K tomu slouží služby detekce začátku a konce zprávy, její délky a adresy stanice. Tyto a 
další služby také provádějí další kontroly rámce zprávy a platnosti dat tak, aby uživa-
telskému programu byla předána už jen ověřená data. 

V následujících kapitolách jsou podrobně probrány jednotlivé služby obecného uživatel-
ského kanálu a jejich volby. 

 
 

7.4.1. Počáteční znak zprávy 

Detekce počátečního znaku zprávy 

Pokud každá zpráva začíná určitým pevně definovaným znakem, můžeme pomocí 
detekce počátečního znaku jednoznačně určit začátek zprávy. 

Služba se uvádí do činnosti nastavením bitu OPD.0 v inicializační tabulce na log.1. 
Hodnotu počátečního znaku nese byte SDL. 

Detekce počátečního znaku je aktivní pouze po uzavření předchozí zprávy některou 
z jiných služeb (detekce koncového znaku, klidu na lince, překročení maximální délky, 
apod.). Tím je umožněno, aby data nesená ve zprávě mohla mít jakoukoli hodnotu, tedy i 
hodnotu, která se shoduje s hodnotou počátečního znaku. Z výše uvedeného vyplývá, že 
je žádoucí, aby současně s touto službou byla využívána služba nebo více služeb 
jednoznačně určujících konec zprávy. 

 
Příklad: 

inicializační tabulka - OPD.0 = log.1, SDL = $48, TOR = 3 
   (konec zprávy určen klidem na lince) 
přijatá zpráva z linky:  $48 $01 $02 $03 $04 
předaná zpráva do systému: délka - 4, data - $01 $02 $03 $04 

 
Vysílání počátečního znaku zprávy 

Nastavením bitu OPD.1 v inicializační tabulce na log.1 dosáhneme toho, že se před 
každou zprávu určenou k vysílání přidá počáteční znak, jehož hodnota je určená bytem 
SDL. 
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Příklad: 

inicializační tabulka - OPD.1 = log.1, SDL = $48 
převzatá zpráva ze systému: délka - 4, data - $01 $02 $03 $04 
vysílaná zpráva do linky:  $48 $01 $02 $03 $04 

 
 

7.4.2. Koncový znak zprávy 

Detekce koncového znaku zprávy 

Pokud každá zpráva končí určitým pevně definovaným znakem nebo dvojicí znaků, 
můžeme pomocí detekce koncového znaku určit konec zprávy. 

Služba se uvádí do činnosti nastavením bitu OPD.2 v inicializační tabulce na log.1. Je-li 
koncový znak 1 byte, je bit OPD.4 nastaven na log.0 a hodnotu koncového znaku nese 
byte EDL. Představuje-li koncový znak dvojice znaků, je bit OPD.4 nastaven na log.1 a 
hodnoty nesou byty EDL (první byte) a EDH (druhý byte). 

Pokud je známá délka zprávy (pomocí služby detekce délky), je detekce koncového 
znaku aktivní až po přijetí daného počtu bytů. Tím je umožněno, aby data nesená ve 
zprávě mohla mít jakoukoli hodnotu, tedy i hodnotu, která se shoduje s hodnotou 
koncového znaku. 

Pokud je délka zprávy neznámá, je detekce koncového znaku aktivní stále a za 
koncový znak se považuje každý byte, jehož hodnota se shoduje s hodnotou zadanou 
v inicializační tabulce v bytu EDL, resp. dvojice bytů shodující se s hodnotami zadanými 
byty EDL a EDH. 

 
Příklad 

inicializační tabulka - OPD.2 = log.1, OPD.4 = log.1, 
   - EDL = $0A, EDH = $0D, TOR = 3 
přijatá zpráva z linky:  $41 $42 $43 $44 $0A $0D 
předaná zpráva do systému: délka - 4, data - $41 $42 $43 $44 

 
Vysílání koncového znaku zprávy 

Nastavením bitu OPD.3 v inicializační tabulce na log.1 dosáhneme toho, že se na 
konec každé zprávy určené k vysílání přidá koncový znak, jehož hodnota je určená bytem 
EDL, resp. dvojice znaků určená byty EDL a EDH. 

 
Příklad 

inicializační tabulka - OPD.3 = log.1,  OPD.4 = log.1, 
   - EDL = $0A, EDH = $0D 
převzatá zpráva ze systému: délka - 4, data - $41 $42 $43 $44 
vysílaná zpráva do linky:  $41 $42 $43 $44 $0A $0D 
 
 
7.4.3. Potvrzení bez dat 

Detekce potvrzovacího znaku 

Některé protokoly používají k otestování spojení nebo k potvrzení příjmu zprávy zvláštní 
znak nebo kombinaci dvou znaků. Obvykle se jedná o protokoly s definovaným počáteč-
ním znakem, který se od potvrzovacího znaku liší. 
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Služba se uvádí do činnosti nastavením bitu OPD.5 v inicializační tabulce na log.1. Je-li 
potvrzovací znak 1 byte, je bit OPD.7 nastaven na log.0 a hodnotu koncového znaku nese 
byte ACL. Představuje-li potvrzovací znak dvojice znaků, je bit OPD.7 nastaven na log.1 a 
hodnoty nesou byty ACL (první byte) a ACH (druhý byte). 

Detekce potvrzovacího znaku je aktivní pouze po uzavření předchozí zprávy. Vzhledem 
k tomu, že potvrzovací zpráva nenese žádná data, je po úspěšné detekci zpráva uzavřena 
a systému je předána informace jako zpráva s nulovou délkou. 

 
Příklad: 

inicializační tabulka  - OPD.5 = log.1, OPD.7 = log.0, ACL = $1B, TOR = 3 
přijatá zpráva z linky:  $1B 
předaná zpráva do systému: délka - 0, data - / 

 
Vysílání potvrzovacího znaku 

Nastavením bitu OPD.6 v inicializační tabulce na log.1 dosáhneme toho, že předání 
zprávy k vysílání, která má nulovou délku, je interpretováno jako vysílání potvrzení bez 
dat. Má-li být potvrzovací znak 1 byte, je bit OPD.7 nastaven na log.0 a hodnotu 
koncového znaku nese byte ACL. Představuje-li potvrzovací znak dvojice znaků, je bit 
OPD.7 nastaven na log.1 a hodnoty nesou byty ACL (první byte) a ACH (druhý byte). 

 
Příklad: 

inicializační tabulka - OPD.5 = log.1, OPD.7 = log.0, ACL = $1B 
převzatá zpráva ze systému: délka - 0, data - / 
vysílaná zpráva do linky:  $1B 

 
 

7.4.4. Adresa stanice 

Detekce adresy stanice 

Pokud je sériový kanál připojen na síť s více účastníky, je třeba rozlišovat adresy 
účastníků. Použitý protokol nese hodnotu adresy vždy na definované pozici ve zprávě. 
Detekce adresy stanice umožňuje vybírat a předávat do systému jen ty zprávy, které jsou 
pro něj určeny. 

Služba se uvádí do činnosti nastavením bitu OPM.0 v inicializační tabulce na log.1. 
Pozici v přijaté zprávě, na které je nesena adresa stanice, pro kterou je zpráva určena, 
určuje byte PAD v inicializační tabulce. Pozice ve zprávě je číslována od 0. Hodnota 
adresy stanice se zadává v inicializační tabulce v položce ADR. 

Služba porovná hodnotu bytu na pozici dané PAD s hodnotou adresy ADR. Pokud se 
shodují, je zpráva po celém přijetí předána do systému. Pokud se neshodují, je zpráva 
zrušena a do systému se nepředává. Další kontrolní a detekční služby však normálně 
pracují, aby byl zajištěn správný příjem následující zprávy. 

Detekovaná adresa se do systému nepředává. 
 

Příklad: 

inicializační tabulka - ADR = 2 
   - OPD.0 = log.1, SDL = $68, 
   - OPD.2 = log.1, OPD.4 = log.0, EDL = $16, 
   - OPM.0 = log.1, PAD = 1 
   - TOR = 3 
   (začátek i konec zprávy určen definovanými znaky) 
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přijatá zpráva z linky:  $68 $02 $00 $01 $02 $03 $04 $16 
předaná zpráva do systému: délka - 5, data - $00 $01 $02 $03 $04 

 
Vysílání adresy stanice 

Nastavením bitu OPM.1 v inicializační tabulce na log.1 dosáhneme toho, že na pozici 
určenou bytem PAS je zapsána adresa stanice zadaná v inicializační tabulce v položce 
ADR. Pozice ve zprávě je číslována od 0 a zahrnuje všechny vysílané byty, tedy i ty, které 
jsou přidány službami sériového kanálu. Pokud zadáme zápis adresy na pozici mezi data 
předávaná ze systému, je adresa na tuto pozici mezi data vložena (viz příklad). 

 
Příklad: 

inicializační tabulka - ADR = 2 
   - OPD.1 = log.1, SDL = $68, 
   - OPD.3 = log.1, OPD.4 = log.0, EDL = $16, 
   - OPM.1 = log.1, PAS = 2 
   (začátek i konec zprávy určen definovanými znaky) 
převzatá zpráva ze systému: délka - 5, data - $00 $01 $02 $03 $04 
vysílaná zpráva do linky:  $68 $00 $02 $01 $02 $03 $04 $16 

 
 

7.4.5. Kontrolní součet 

Detekce a vyhodnocení kontrolního součtu dat zprávy 

Kontrolní součet je osmibitová hodnota, která se získá sečtením jištěných dat zprávy se 
zanedbáním přenosů do vyšších binárních řádů (matematicky se jedná o zbytek celočísel-
ného dělení celého součtu číslem 256). Tato hodnota je nesena na konci zprávy bezpro-
středně před koncovým znakem, pokud existuje, a lze tak zkontrolovat na přijímací straně 
platnost dat. 

Služba se uvádí do činnosti nastavením bitu OPM.2 v inicializační tabulce na log.1. 
Pozici v přijaté zprávě, od které se začíná kontrolní součet počítat, určuje byte CHS 
v inicializační zprávě. Pozice ve zprávě je číslována od 0. 

Služba spočítá kontrolní součet všech dat počínaje pozicí danou CHS a výsledek 
porovná s hodnotu posledního bytu zprávy před koncovým znakem, existuje-li. Pokud se 
shodují, je zpráva předána do systému. Pokud se neshodují, je do systému předáno 
chybové hlášení. 

Služba kontrolního součtu vyžaduje, aby zpráva měla definovanou délku dat buď přímo 
hodnotou nesenou ve zprávě nebo maximálním počtem přijatých bytů, nebo aby byla 
zpráva ukončena koncovým znakem. 

 
Příklad: 

inicializační tabulka - OPD.0 = log.1, SDL = $68, 
   - OPD.2 = log.1, OPD.4 = log.0, EDL = $16, 
   - OPM.2 = log.1, CHS = 1 
   - TOR = 3 
   (začátek i konec zprávy určen definovanými znaky) 
přijatá zpráva z linky:  $68 $01 $02 $03 $04 $0A $16 
předaná zpráva do systému: délka - 4, data - $01 $02 $03 $04 
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Výpočet a vysílání kontrolního součtu dat zprávy 

Nastavením bitu OPM.3 v inicializační tabulce na log.1 dosáhneme toho, že je spočten 
kontrolní součet všech dat počínaje pozicí danou CHS a výsledek se přidá na konec 
zprávy před koncový znak, existuje-li. 

 
Příklad: 

inicializační tabulka - OPD.1 = log.1, SDL = $68, 
   - OPD.3 = log.1, OPD.4 = log.0, EDL = $16, 
   - OPM.3 = log.1, CHS = 1 
   (začátek i konec zprávy určen definovanými znaky) 
převzatá zpráva ze systému: délka - 4, data - $01 $02 $03 $04 
vysílaná zpráva do linky: $68 $01 $02 $03 $04 $0A $16 

 
 

7.4.6. Délka dat 

Detekce délky dat zprávy 

Detekce délky dat umožňuje využití údaje o délce dat neseného ve zprávě. 
Služba se uvádí do činnosti nastavením bitu OPM.4 v inicializační tabulce na log.1. 

Pozici v přijaté zprávě, na které je nesena délka dat, určuje byte PLM v inicializační 
tabulce. Pozice ve zprávě je číslována od 0. 

Hodnota bytu na pozici dané PLM se bere jako počet bytů dat, které bezprostředně 
následují. Po vyčerpání tohoto počtu je zpráva uzavřena, nebo se očekává kontrolní 
součet a koncový znak, pokud jsou tyto služby aktivovány. Kontrolní součet a koncový 
znak se do údaje o počtu dat nezahrnují. 

 
Příklad: 

inicializační tabulka - OPD.0 = log.1, SDL = $68, 
   - OPD.2 = log.1, OPD.4 = log.0, EDL = $16, 
   - OPM.4 = log.1, PLM = 1 
   - TOR = 3 
   (začátek i konec zprávy určen definovanými znaky) 
přijatá zpráva z linky:  $68 $04 $01 $02 $03 $04 $16 
předaná zpráva do systému: délka - 4, data - $01 $02 $03 $04 

 
Vysílání délky dat zprávy 

Nastavením bitu OPM.5 v inicializační tabulce na log.1 dosáhneme toho, že je zapsána 
délka dat na pozici určenou bytem PLM. Pozice ve zprávě je číslována od 0. 

 
Příklad: 

inicializační tabulka - OPD.1 = log.1, SDL = $68, 
   - OPD.3 = log.1, OPD.4 = log.0, EDL = $16, 
   - OPM.5 = log.1, PLM = 1 
   (začátek i konec zprávy určen definovanými znaky) 
převzatá zpráva ze systému: délka - 4, data - $01 $02 $03 $04 
vysílaná zpráva do linky:  $68 $04 $01 $02 $03 $04 $16 
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7.4.7. Maximální délka zprávy 

Omezení maximální délky zprávy 

Definování maximální délky zprávy slouží k pojištění proti možnosti zahlcení jednotky 
příjmem nekonečných řetězců dat. Pokud není aktivována žádná jiná služba určující konec 
zprávy, pracuje maximální délka jako oddělovač pevného počtu dat bez ohledu na jejich 
hodnotu. Ve spojení s jinými službami pak slouží jako výše uvedená pojistka. 

Tato služba je aktivní stále a maximální délka je určena hodnotou bytu MLM v iniciali-
zační tabulce. Pokud je zadána nulová hodnota MLM, jsou propouštěny zprávy plné délky 
až do velikosti přijímací zóny v zápisníku. 

 
Příklad 

inicializační tabulka - MLM = 4, TOR = 3 
   (konec zprávy určen klidem na lince) 
přijatá zpráva z linky:  $01 $02 $03 $04 $05 $06 $07 
předaná 1. zpráva do systému: délka - 4, data - $01 $02 $03 $04 
předaná 2. zpráva do systému: délka - 3, data - $05 $06 $07 

 
 

7.4.8. Opačná parita prvního znaku zprávy 

Detekce začátku zprávy s opačnou paritou 

Některé protokoly používají k určení začátku zprávy opačnou paritu. Znamená to, že 
první byte zprávy má opačnou paritu, než ostatní byty. 

Služba se uvádí do činnosti nastavením bitu OPM.6 v inicializační tabulce na log.1. 
Detekce parity prvního bytu je aktivní pouze po uzavření předchozí zprávy některou 

z jiných služeb (detekce koncového znaku, klidu na lince, překročení maximální délky, 
apod.). Tím je zabezpečena běžná kontrola parity pro všechny ostatní byty zprávy. Z výše 
uvedeného vyplývá, že je žádoucí, aby současně s touto službou byla využívána služba 
nebo více služeb jednoznačně určujících konec zprávy. 

Pokud je v inicializační tabulce nastavená sudá parita, je u prvního bytu zprávy 
očekávána parita lichá a naopak. Pokud je v inicializační tabulce nastavena parita log.0, je 
u prvního bytu zprávy očekávána parita log.1 a naopak. Pokud je parita vypnuta, služba 
nemá smysl a není aktivována. 

 
Vysílání začátku zprávy s opačnou paritou 

Nastavením bitu OPM.7 v inicializační tabulce na log.1 dosáhneme toho, že první byte 
zprávy je vysílán s opačnou paritou než ostatní byty. Pokud je v inicializační tabulce 
nastavená sudá parita, je u prvního bytu zprávy očekávána parita lichá a naopak. Pokud je 
v inicializační tabulce nastavena parita log.0, je u prvního bytu zprávy očekávána parita 
log.1 a naopak. Pokud je parita vypnuta, služba nemá smysl a není aktivována. 

 
 

7.4.9. Klid na lince 

Detekce klidu na lince 

Tato služba podobně jako maximální délka zprávy má důležitý pojistný charakter 
zejména v případech přerušení komunikace uprostřed přijímané zprávy. Pokud je na lince 
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klid delší dobu, než jaká je zadána, ukončí se příjem předchozí zprávy, zpráva se předá 
do systému a aktivují se služby detekce začátku zprávy, pokud jsou povoleny. 

Služba je aktivována při nenulové hodnotě bytu TOR v inicializační tabulce. 
 

Režim volného kanálu 

Pokud je TOR = 0, je zapnut na příjmu režim volného kanálu. Kanál plní funkci pouhého 
příjmu znaků ze sériové linky. V každém cyklu jsou předány do systému všechny byty, 
které byly během předchozího cyklu přijaty. Tento režim je pro většinu aplikací nevýhodný 
především v tom, že v závislosti na rychlosti komunikace a na době cyklu trhá přijímanou 
zprávu na více částí, které pak uživatelský program musí spojovat dohromady. Tento 
režim také nedokáže od sebe oddělit dvě zprávy, které přišly za sebou. 

Nenulová hodnota bytu TOR udává minimální dobu klidu na lince přepočtenou na počet 
přijatých bytů. Z toho vyplývá, že výsledná doba určená bytem TOR bude záviset na 
komunikační rychlosti. Ke kontrole klidu na lince slouží vnitřní časovač jednotky s taktem 
100 µs. Výpočet výsledné minimální doby klidu na lince v časových jednotkách se provádí 
podle následujících vzorců: 

 

T k
T

= ⋅100   [µs] 

k
BD TOR

T
=

⋅ ⋅
+









275

1728
1 1mod  

 

kde BD je dělicí poměr komunikační rychlosti zadávaný v inicializační tabulce 
 TOR je počet bytů odpovídajících minimální době klidu na lince zadávaný 

v inicializační zprávě 
 kT  je počet taktů vnitřního časovače zaokrouhlený dolů na celé číslo 
 T  je teoretická minimální doba klidu na lince 

 

Vzhledem k tomu, že vnitřní časovač s taktem 100 µs běží neustále, musíme mít na 
zřeteli chybu jednoho taktu zaviněnou skutečností, že první takt časovače bude nikoli 
100 µs, ale bude se pohybovat v intervalu <1, 100> µs v závislosti na rozdílu okamžiku 
příjmu posledního bytu a okamžiku posledního taktu vnitřního časovače. Skutečná 
minimální doba klidu na lince Tl se bude pohybovat v intervalu <(T–99), T>. 

Hodnotu TOR je třeba zvolit vyšší, než je maximální možná prodleva mezi jednotlivými 
byty zprávy. Jinak by mohlo dojít k přetržení zprávy. 

 
Příklad: 

Komunikační rychlost 19,2 kBd, minimální klid na lince 3 byty. 
(Při rychlosti 19,2 kBd trvá příjem 3 bytů 1719 µs.) 
inicializační tabulka - BD = 36 (BDL = $24, BDH = 0) 
   - TOR = 3 

 

k
T

=
⋅ ⋅

+






 = =

275 36 3

1728
1 1 18 1875 1 18mod , mod  

T = ⋅ =100 18 1800   [µs] 
T

l
= 1701 1800,   [µs] 

 
Klid na lince mezi dvěmi vysílanými zprávami 

Při nenulové hodnotě bytu TOT v inicializační tabulce je zapnuto generování klidu na 
lince mezi dvěmi vysílanými zprávami. V případě, že je do vysílacího zásobníku předána 
ze systému zpráva k odvysílání ihned po odvysílání předchozí zprávy, začne se další 
zpráva vysílat až po uplynutí minimální doby klidu na lince určené hodnotou TOT zadanou 
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v počtu vysílaných bytů. Pro výpočet doby klidu na lince v časových jednotkách platí tytéž 
vztahy jako pro TOR. 

Pokud je TOT = 0, mezi vysílanými zprávami není generován žádný klid na lince. 
 
 

7.5. PŘIPOJENÍ OBECNÝCH ZAŘÍZENÍ 

Pokud přijímaná data netvoří ucelenou zprávu (např. ASCII kódy stisknutých kláves 
terminálu), je možné ponechat kanál ve volném režimu (kap.7.4.9.). V naprosté většině 
případů však požadujeme předávání ucelených zpráv. Pak je třeba v inicializační tabulce 
nastavit příslušné služby podle kap.7.2. a kap.7.4. 

Následující příklad ukazuje nastavení sériového kanálu pro příjem ucelených zpráv 
oddělených čtyřbytovou mezerou. Ostatní volby jsou vypnuté. Jedná se tedy o minimální 
konfiguraci pro příjem ucelených zpráv. Kanál musí být nastaven do režimu uni. 

 
Příklad pro xPRO 

#program Obecna_Komunikace, v1.0 

; 

#def lenDataIn 15 

#def lenDataOut 15 

#reg byte stat, err,  numr, datar[lenDataIn] 

#reg byte cont, sign, numt, datat[lenDataOut] 

#table byte InitSC = $24, 0, ;komunikační rychlost (19200 Bd) 

    $18,    ;formát dat (sudá parita) 

    $80,    ;řízení modemových signálů (RTS auto) 

    0,      ;adresa stanice 

    $00,    ;OPD - volby začátku a konce zprávy 

    $00,    ;OPM - volby rámce zprávy 

    0,      ;SDL - počáteční znak 

    0, 0,   ;EDL,EDH - koncový znak 

    0, 0,   ;ACL,ACH - potvrzovací znak 

    0,      ;PAD - pozice přijaté adresy stanice  

    0,      ;PAS - pozice vysílané adresy stanice 

    0,      ;CHS - pozice začátku kontr. součtu 

    0,      ;PLM - pozice délky dat 

    0,      ;MLM - maximální délka dat 

    4,      ;TOR - klid na lince při příjmu 

    0       ;TOT - klid na lince při vysílání 

; 

#unit CH2, lenDataIn+3, lenDataOut+3, stat, cont, On, InitSC 

; 

P 0 

 : 

E 0 

 
Příklad pro EPOS a MERKUR 

program Obecna_Komunikace; 

const 

  lenDataIn:  byte = 15; 

  lenDataOut: byte = 15; 
 

var 

  stat, err, numr:  byte; 

  datar: array[1..lenDataIn] of byte; 

  cont, sign, numt: byte; 
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  datat: array[1..lenDataOut] of byte; 
 

tables 

  Sit: table[19] of byte = $24, 0, {komunikační rychlost (19200 Bd)} 

     $18,    {formát dat (sudá parita)} 

     $80,    {řízení modem. sign. (RTS auto)} 

       0,    {adresa stanice} 

     $00,    {OPD - začátek a konec zprávy} 

     $00,    {OPM - rámec zprávy} 

       0,    {SDL - počáteční znak} 

       0, 0, {EDL,EDH - koncový znak} 

       0, 0, {ACL,ACH - potvrzovací znak} 

       0,    {PAD - pozice přijaté adresy} 

       0,    {PAS - pozice vysílané adresy} 

       0,    {CHS - pozice zač. kontr. součtu} 

       0,    {PLM - pozice délky dat} 

       0,    {MLM - maximální délka dat} 

       4,    {TOR - klid při příjmu} 

       0;    {TOT - klid při vysílání} 
 

units 

  unit CH2, lenDataIn+3, lenDataOut+3, @stat, @cont, On, @InitSC; 
 

begin 

  "P 0; 

 

  "E 0; 

end. 

 
Příklad pro MOSAIC 

 
Obr.7.2 Nastavení parametrů univerzálního režimu podle příkladu 
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7.6. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ 

Provozní chybová hlášení sériového kanálu se zobrazují v přijímací zóně příslušného 
kanálu v bytu ERR. 

 

$10  chybný počáteční znak 
 

  Hodnota počátečního znaku zprávy neodpovídá hodnotě zadané v inicializační 
tabulce. 

 

$11  chyba parity 
 

  Aspoň jeden byte zprávy měl chybnou paritu. 
 

$12  překročena maximální délka zprávy 
 

  Přijatá zpráva je delší, než je maximální délka zadaná v inicializační tabulce. 
 

$13  chybný druhý byte potvrzení 
 

  Hodnota druhého bytu potvrzení neodpovídá hodnotě zadané v inicializační 
tabulce. 

 

$14  chybný druhý byte koncového znaku 
 

  Hodnota druhého bytu koncového znaku neodpovídá hodnotě zadané v inicializač-
ní tabulce. 

 

$18  chyba kontrolního součtu 
 

  Přijatá hodnota kontrolního součtu neodpovídá spočtené hodnotě. 
 

$19  chybný koncový znak 
 

  Hodnota koncového znaku neodpovídá hodnotě zadané v inicializační tabulce. 
 

$31  chybná délka vysílaných dat 
 

  Hodnota délky vysílaných dat překračuje velikost vysílací zóny. 
 

$32  nulová délka vysílaných dat 
 

  Hodnota délky vysílaných dat musí být nenulová s výjimkou vysílání potvrzovacího 
znaku. 

 

$40  nedodržen timeout 
 

  Doba mezi dvěmi přijímanými zprávami byla kratší než hodnota zadaná v iniciali-
zační tabulce. 

 

$50  chybná komunikační rychlost 
 

  Byl zadán dělicí poměr, ze kterého nelze určit komunikační rychlost. Pro sériové 
kanály na přídavné jednotce SC-01 NS950 platí následující omezení: 

       - pro horní kanál (CH3 - CPM-1D, resp. CH5, CH7, CH9, CH11 - CPM-1B, 
CPM-2B) musí být hodnota dělicího poměru dělitelná 3 a nesmí být menší 
než 6 (tj. 6, 9, 12, 15, atd.) 

       - pro spodní kanál (CH4 - CPM-1D, resp. CH6, CH8, CH10, CH12 - CPM-1B, 
CPM-2B) musí být hodnota dělicího poměru dělitelná 3 a musí být v rozmezí 
6 až 765 (tj. 6, 9, 12, 15, atd.) nebo musí být dělitelná 9 a nesmí být vyšší než 
2295 
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8. SÍŤ EPSNET 

Na síti EPSNET mohou pracovat dva druhy stanic: 
 

nadřízená stanice (master) - aktivní účastník, řídí komunikaci 
podřízená stanice (slave)    - pasivní účastník, odpovídá na dotazy nadřízené stanice 

 

Komunikace jsou vyvolávány nadřízenou stanicí na principu dotaz - odpověď. Tento 
princip umožňuje připojení většího počtu účastníků k nadřízené stanici na poloduplexním 
rozhraní RS-485. 
Časové poměry sítě EPSNET dovolují i použití různých typů modemů (kromě zvláštní 

varianty sítě EPSNET-F). 
 
 

8.1. KONFIGURACE SÍTĚ EPSNET 

Síť EPSNET umožňuje dvě základní konfigurace: 
 

monomaster - v síti se nachází jedna nadřízená stanice a několik podřízených 
multimaster - v síti se nachází několik nadřízených stanic a několik podřízených 

 
 

8.1.1. Konfigurace EPSNET monomaster 

Síť obsahuje jednu nadřízenou stanici (master) a několik podřízených stanic (slave). 
Počet podřízených stanic (slave) je omezen zpravidla přenosovým médiem, maximálně 
jich může být 126. 

Provoz na síti řídí jediná nadřízená stanice (master). 
Tento nejčastější způsob komunikace umožňuje výměnu dat mezi nadřízenou stanicí a 

libovolnou podřízenou stanicí. Pokud potřebujeme vyměňovat data mezi dvěma podří-
zenými stanicemi, musíme je předávat přes stanici nadřízenou. 

Nadřízenou stanicí je zpravidla počítač PC s vizualizačním nebo dispečerským soft-
warem vybavený ovladačem pro komunikaci se systémy TECOMAT / TECOREG nebo 
systém TECOMAT / TECOREG se sériovým kanálem v režimu MAS. Podřízenými stani-
cemi jsou systémy TECOMAT / TECOREG se sériovým kanálem v režimu PC. 

 
 

8.1.2. Konfigurace EPSNET multimaster 

Síť obsahuje několik nadřízených stanic (master) a několik podřízených stanic (slave). 
Počet nadřízených stanic (master) není v rámci celkového počtu omezen. Počet všech 
stanic je omezen zpravidla přenosovým médiem, maximálně jich může být 127. 

Provoz na síti řídí v daném okamžiku jedna nadřízená stanice (master), po vyřízení 
požadavků předá řízení další nadřízené stanici (master). Podřízené stanice (slave) se 
řízení sítě nezúčastňují. Vůči stanici, která v daném okamžiku řídí provoz na síti, se jako 
podřízené chovají všechny ostatní stanice včetně stanic master. 

Tento způsob komunikace umožňuje výměnu dat mezi nadřízenou stanicí a libovolnou 
podřízenou stanicí a mezi nadřízenými stanicemi navzájem. 

Pokud potřebujeme vyměňovat data mezi dvěma podřízenými stanicemi, musíme je 
předávat přes stanici nadřízenou. Pokud ale jednu z těchto stanic překonfigurujeme na 
nadřízenou stanici, pak můžeme data vyměňovat přímo. 
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Nadřízenými stanicemi jsou systémy TECOMAT / TECOREG se sériovým kanálem 
v režimu MPC. Podřízenými stanicemi jsou systémy TECOMAT / TECOREG se sériovým 
kanálem v režimu PC. 

Nadřízenou stanicí může být i počítač PC s vizualizačním nebo dispečerským soft-
warem vybavený ovladačem pro komunikaci se systémy TECOMAT / TECOREG v režimu 
multimaster. 

 

Pozor! Pokud není v popisu ovladače výslovně uvedeno, že podporuje režim multi-
master, jedná se o ovladač monomaster a nelze jej v této konfiguraci použít! 

 
 

8.1.3. Varianta EPSNET-F 

Zvláštním případem konfigurace multimaster je varianta EPSNET-F. V tomto případě síť 
obsahuje pouze nadřízené stanice. Jejich počet je omezen možnostmi jednotlivých stanic 
(16 až 64, podrobnosti viz kap.4). 

Nadřízenými stanicemi jsou systémy TECOMAT / TECOREG se sériovým kanálem 
v režimu PLC. 

Síť EPSNET-F představuje modifikaci optimalizovanou na výměnu dat v co nejkratším 
čase. Data, která vysílá jedna stanice, přijímají všechny ostatní současně, jedná se tedy 
o sdílení části paměti všemi zúčastněnými systémy. Komunikace probíhá na vyšších 
rychlostech (zpravidla 115,2 - 230,4 kBd). 

Jako přenosové médium se pro tuto variantu používá výhradně rozhraní RS-485 bez 
opakovačů. 

Varianta EPSNET-F se zpravidla používá jako doplněk k síti EPSNET monomaster, kdy 
síť EPSNET monomaster na jednom sériovém kanálu slouží k výměně dat mezi řídícím 
počítačem PC a jednotlivými systémy TECOMAT / TECOREG a síť EPSNET-F na kanálu 
druhém slouží k výměně dat mezi jednotlivými systémy navzájem. 

Výhodou této kombinace je vysoká datová propustnost a nezávislost obou toků dat, 
nevýhodou může být požadavek druhého sériového kanálu na všech systémech 
TECOMAT / TECOREG. 

 
 

8.2. OBECNÁ STRUKTURA PROTOKOLU 

Komunikace ve směru nadřízená stanice → podřízená stanice (zpráva, dotaz): 
 

a) zpráva bez datového pole 
 

SD1 DA SA FC FCS ED 
 

b) zpráva s datovým polem 
 

SD2 LE LER SD2R DA SA FC DATA..... FCS ED 
 

c) zpráva token - předání řízení sítě (bez odpovědi, odpovědí je převzetí řízení) 
 

SD4 DA SA 
 

Komunikace ve směru podřízená stanice → nadřízená stanice (potvrzení, odpověď): 
 

a) odpověď bez datového pole 
 - krátké pozitivní potvrzení 

 

SACK 
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 - jiný typ potvrzení 
 

SD1 DA SA FC FCS ED 
 

b) odpověď s datovým polem 
 

SD2 LE LER SD2R DA SA FC DATA..... FCS ED 
 

SD1 - úvodní znak 1 (start delimiter 1) 
 - pevná hodnota $10 
SD2 - úvodní znak 2 (start delimiter 2) 
 - pevná hodnota $68 
SD4 - úvodní znak 4 (start delimiter 4) 
 - pevná hodnota $DC 
LE - délka dat (length) 
 - počet bytů položek DA+SA+FC+DATA, tj. 3 ... 249 
LER - opakovaná délka dat (length repeat) 
 - stejná hodnota jako LE 
SD2R - opakovaný úvodní znak 2 (start delimiter 2 repeat) 
 - pevná hodnota $68 
DA - cílová adresa (destination address) 
 - hodnota pro podřízenou stanici 0 ... 126 (dotaz) 
 - hodnota pro nadřízenou stanici 0 ... 126 (odpověď) 
SA - zdrojová adresa (source address) 
 - hodnota pro nadřízenou stanici 0 ... 126 (dotaz) 
 - hodnota pro podřízenou stanici 0 ... 126 (odpověď) 
FC - řídící byte rámce (frame control byte) 
 - konkrétní hodnoty jsou uvedeny u jednotlivých zpráv (kap.9.5.) 
DATA- vlastní datové tělo zprávy 
 - maximálně 246 bytů 
FCS - kontrolní součet (frame check sum) 
 - bytový součet všech bytů položek DA, SA, FC a DATA se zanedbáním vyšších 

řádů vzniklých přenosem 

  pro SD1  mod 256
DA

FC

∑  

  pro SD2 mod 256

1

DA

FCS −

∑  

ED - koncový znak (end delimiter) 
 - pevná hodnota $16 
SACK- krátké potvrzení (short acknowledge) 
 - pevná hodnota $E5 

 
 

8.3. PODMÍNKY KOMUNIKACE 

8.3.1. Časové poměry na lince 

Podmínky pro vysílání nadřízené stanice 

Z časového hlediska musí nadřízená stanice při komunikaci dodržet následující pod-
mínky: 
♦ mezi jednotlivými byty vysílanými z nadřízené stanice do stanice podřízené musí být 

kratší prodleva (klid na lince) než trojnásobek doby potřebné pro vyslání jednoho bytu 
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♦ mezi přijatou odpovědí a vyslanou další zprávou musí být klid na lince delší než 
trojnásobek doby potřebné pro vyslání jednoho bytu (obr.8.1), tímto klidem na lince se 
synchronizují přijímače všech stanic před zahájením nového vysílání 
 

SD2 LE LE SD2 0 64 FC DATA... FCS ED   dotaz nadřízené stanice adr. 64 
 

prodleva odpovědi   
 

 
  min. 1 B 
 

odpověď podřízené stanice adr. 0  SD2 LE LE SD2 64 0 FC DATA... FCS ED 
 

klid na lince   
 

 
  min. 3 B 

 
SD2 LE LE SD2 1 64 FC DATA... FCS ED   dotaz nadřízené stanice adr. 64 

 
prodleva odpovědi   

 

 
  min. 1 B 
 

odpověď podřízené stanice adr. 1  SD2 LE LE SD2 64 1 FC DATA... FCS ED 

Obr.8.1. Časové poměry na lince 
 

Další zásady komunikace 

Dále je třeba mít na paměti následující zásady: 
 

♦ na každou zprávu TECOMAT / TECOREG odpoví, pokud ne, jde o závažnou chybu 
komunikace (chybně sestavená zpráva, neprůchodná linka, nedodržení výše uvede-
ných podmínek) 

♦ mezi posledním bytem vyslané zprávy a prvním bytem přijaté odpovědi je prodleva 
minimálně stejná jako doba potřebná pro vyslání jednoho bytu (viz výše), maximální 
dobu (tzv. timeout) si stanoví programátor nadřízené stanice s ohledem na komunikační 
rychlost, dopravní cestu (např. při použití radiomodemů dochází ke zvýšení dopravního 
zpoždění komunikace) a doby cyklu (čtení a zápis dat jsou prováděny pouze v otočce 
cyklu, aby nedošlo k časovému hazardu dat během vykonávání uživatelského progra-
mu) 

♦ adresa nadřízené stanice musí být odlišná od adres ostatních stanic 
 

Zásady pro režim multimaster 

Pro režim multimaster navíc platí následující zásady: 
 

♦ pokud na síti není žádný provoz, nadřízená stanice může po uplynutí určité doby zahájit 
provoz bez vyzvání, tato doba musí být delší než nejdelší timeout (doba mezi dotazem 
a odpovědí od podřízené stanice) a musí být závislá na adrese nadřízené stanice 
(možnost kolize přístupu dvou stanic při jejich současném zapnutí) podle vzorce 
 

doba bez provozu = timeout + 500 + 10*adresa [ms] 
 

♦ po přijetí zprávy token vyzvaná nadřízená stanice vyčká po dobu o něco delší než 
trojnásobek doby potřebné pro vyslání jednoho bytu a pak zahájí provoz na síti jako 
master (obr.8.2) 

♦ po vyřízení svých požadavků předá zprávu token další nadřízené stanici 
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SD2 LE LE SD2 0 64 FC DATA... FCS ED   dotaz nadřízené stanice adr. 64 
 

prodleva odpovědi   
 

 
  min. 1 B 
 

odpověď podřízené stanice adr. 0  SD2 LE LE SD2 64 0 FC DATA... FCS ED 
 

klid na lince   
 

 
  min. 3 B 

 
       SD4 65 64   předání řízení nadříz. stanici adr. 65 (zpráva token) 

 
klid na lince   

 

 
  min. 3 B 

 
SD2 LE LE SD2 1 65 FC DATA... FCS ED   dotaz nadřízené stanice adr. 65 

 
prodleva odpovědi   

 

 
  min. 1 B 
 

odpověď podřízené stanice adr. 1  SD2 LE LE SD2 65 1 FC DATA... FCS ED 

Obr.8.2. Časové poměry na lince při předávání řízení 
 

Datový formát 

Všechny zprávy v síti EPSNET mají pevný formát 1 start bit, 8 datových bitů, sudá 
parita, 1 stop bit. 

Některé centrální jednotky umožňují paritu vypnout pro případ přenosu dat pomocí 
modemů, které paritu nepodporují (viz kap.8.4). 

 
 

8.3.2. Řízení priority komunikace 

Priorita vyhodnocování komunikace 

Vizualizační programy používají pro výměnu dat se systémy TECOMAT / TECOREG 
veřejné komunikační služby READN, READND, WRITEN, WANDRN, WANDRND, 
READB, READBD a WRITEB (viz kap.8.5.3.). 

Standardně tyto komunikace mají tzv. nízkou prioritu (low priority), což znamená, že po 
přijetí služby systém počká na dokončení smyčky uživatelského programu a v otočce 
provede požadovanou akci (zápis nebo čtení dat). Pak zahájí vysílání odpovědi. 

Výhodou tohoto přístupu je zaručená časová konzistence dat, tj. že všechna přečtená 
data pocházejí ze stejného časového okamžiku. Dále je zde zaručen princip neměnnosti 
obsahu zápisníku během smyčky uživatelského programu jiným způsobem než činností 
uživatelského programu samého. 

Nevýhodou je zpoždění odpovědi systému až o dobu cyklu, což při komunikaci s více 
systémy může znamenat znatelný pokles propustnosti linky. 

 
Ilustrační příklad 

Uveďme si pro ilustraci problému následující příklad. Požadujeme zápis 10 bytů do 
systému a čtení 10 bytů ze systému. 

Máme-li sériový kanál systému nastaven v režimu PC, rychlost 19,2 kBd, prodleva 
odpovědi 0, a doba cyklu systému je 100 ms, pak skutečná prodleva odpovědi je v roz-
mezí 0,57 ms až 100 ms. Vlastní komunikace trvá 13,11 ms dotaz (23 bytů včetně rámce 
a klidového stavu před zahájením vysílání) a 10,83 ms odpověď (19 bytů včetně rámce). 

Výsledný komunikační cyklus je tedy součet trvání přenosu dotazu, prodlevy odpovědi a 
přenosu odpovědi. Výsledná hodnota se pohybuje mezi 24,51 ms a 123,94 ms. 

Pokud máme na jedné lince připojeno 10 takovýchto systémů, pak je výsledný komu-
nikační cyklus desetinásobný, tedy 245,1 ms až 1239,4 ms. Data ve vizualizaci se tak 
budou obnovovat zhruba jedenkrát za sekundu, což je v mnoha případech nedostatečné. 
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Obr.8.3 Klasická komunikace s nízkou prioritou 

 
Použití instrukcí HPE, HPD 

Uvážíme-li, že zpracování dat, která zapisujeme a čteme po sériové lince, zpravidla 
zabírá v uživatelském programu jeho nepatrnou část, můžeme tento problém řešit pomocí 
systémových instrukcí HPE a HPD. Instrukce HPE (High priority enable) nastaví vysokou 
prioritu (high priority) těchto komunikací, což má za následek, že bezprostředně po 
vyhodnocení dotazu systém připraví odpověď a odvysílá ji bez ohledu na to, kterou část 
programu právě vykonává. Komunikace s vysokou prioritou však způsobuje problémy, 
protože nezaručuje časovou konzistenci čtených dat a data zapisuje a čte kdykoliv během 
výkonu uživatelského programu i uprostřed instrukce! 

K ošetření možných hazardních stavů lze použít instrukci HPD (High priority disable), 
která nastaví nízkou prioritu a zaručí, že od tohoto okamžiku nedojde ke změně dat 
v zápisníku vlivem sériové komunikace. Pak mohou následovat instrukce, které zpracují 
data v příslušné oblasti, případně provedou jejich aktualizaci, a nakonec pomocí instrukce 
HPE opět nastavíme vysokou prioritu. Pokud byl přijat nějaký dotaz v době, kdy byla 
nastavena nízká priorita, je v okamžiku změny priority na vysokou připravena odpověď a 
odvysílána. Maximální prodleva doby odpovědi je tak zkrácena na časový úsek mezi 
instrukcemi HPD a HPE. 

Data pro vizualizaci z výše uvedeného příkladu by se při použití instrukcí HPD, HPE 
obnovovala cca čtyřikrát za sekundu. 

 

 
Obr.8.4 Komunikace s vysokou prioritou 

 
Obr.8.5 Komunikace s přepínanou prioritou 

Doporučujeme vyhradit pro výměnu dat zvláštní komunikační zónu v zápisníku, které 
bude uživatelský program zpracovávat a aktualizovat jen na jednom místě. Pokud je třeba 
do komunikační zóny přistupovat víckrát, je lepší vytvořit tzv. stínovou komunikační zónu, 
se kterou bude pracovat uživatelský program a která se jednou za cyklus sesouhlasí se 
skutečnou komunikační zónou. 
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Příklad změny priority vyhodnocování komunikace 

#program vymena 

; 

#def delkadovnitr 10 

#def delkaven 10 

#reg byte stindovnitr[delkadovnitr],stinven[delkaven] 

#reg byte dovnitr[delkadovnitr],ven[delkaven] 

; 

P 0 

 : 

 :    ;uživatelský program pracuje výlučně 

 :    ;se zónami stindovnitr a stinven 

 : 

 HPD    ;nízká priorita 

 LD 0 

 SRC dovnitr 

 LD 0 

 LD delkadovnitr 

 MOV stindovnitr ;kopie přijímací zóny 

 LD 0 

 SRC stinven 

 LD 0 

 LD delkaven 

 MOV ven   ;kopie vysílací zóny 

 HPE    ;vysoká priorita 

 : 

 :    ;uživatelský program pracuje výlučně 

 :    ;se zónami stindovnitr a stinven 

 : 

E 0 

; 

P 63 

 : 

 HPE    ;zapnutí vysoké priority 

 : 

E 63 

 
 

8.4. ZABEZPEČENÍ DAT VE ZPRÁVĚ 

Standardní zabezpečení dat 

Data ve zprávě jsou zabezpečena sudou paritou, kontrolním součtem FCS a správnou 
sekvencí hodnot rámce protokolu. Jakákoli chyba zjištěná těmito prostředky má za 
následek prohlášení zprávy za chybnou a její zahození. Tím je zajištěno, že data, která 
jsou propuštěna do systému, jsou správná. 

 
Vypnutí parity 

V případě, že jsme nuceni přenášet data přes modemy, které nepodporují přenos parity, 
umožňují některé centrální jednotky systémů TECOMAT / TECOREG paritu vypnout. 

 
Doplňkové zabezpečení CRC polynomem 

Tím však dochází k snížení bezpečnosti přenosu dat, a proto musíme provést 
doplňkové zabezpečení přenášených dat nejlépe 16-tibitovým CRC polynomem. 

Na CD dodávaném s každým systémem se nacházejí následující uživatelské instrukce: 
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CRC16  výpočet polynomu CRC16  
  polynom 1

21516
+++ xxx  

CRCCCITT  výpočet CRC polynomu CCITT  
  polynom 1

51216
+++ xxx  

CRCDIN  výpočet CRC polynomu DIN 66348 
  polynom 41115

xxx ++  
 

Vypočítanou hodnotu CRC přidáme na konec přenášeného datového bloku. Vlastností 
hodnoty CRC je, že pokud opět spočítáme hodnotu CRC přes tytéž data včetně jejich 
hodnoty CRC, ležící za datovým blokem, výsledkem bude 0. 

 
Příklad pro výpočet a kontrolu CRC16 

#usi u_crc = c:\xpro\usi\crc16 

#def CRC usi u_crc 

; 

#def delkap 12   ;délka přijímaných dat včetně CRC 

#def delkav 14   ;délka vysílaných dat včetně CRC 

; 

#reg byte zpravap[delkap] 

;přijímaná data včetně CRC polynomu na konci dat 

; 

#reg byte zpravav[delkav-2];vysílaná data 

#reg word crcv   ;CRC vysílaných dat (musí být za daty) 

; 

P 0 

 LD indx zpravap ;začátek přijímané zprávy 

 LD delkap  ;délka zprávy 

 CRC    ;kontrola CRC, je-li A0 = 0, jsou data platná 

: 

 LD indx zpravav ;začátek vysílané zprávy 

 LD delkav-2  ;délka zprávy 

 CRC    ;výpočet CRC 

 WR  crcv   ;zápis CRC 

E 0 
 

Z výše uvedeného vyplývá, že délka přenášených dat se zvýší o 2 byty. 
Pokud používáme instrukce HPD a HPE pro změnu priority komunikace (viz kap.8.3.2.) 

je nutné zajistit, aby byl CRC polynom časově konzistentní s daty, přes která byl vypočten. 
 
 

8.5. KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY 

Systémové a veřejné komunikační služby 

Síť EPSNET obsahuje dvě skupiny služeb pro komunikaci se systémy TECOMAT a 
TECOREG. Veřejné komunikační služby umožňují výměnu dat, systémové komunikační 
služby slouží k programování a ladění těchto systémů. 

 
Dostupnost systémových komunikačních služeb 

Systémové komunikační služby, které využívají programovací prostředí MOSAIC, 
xPRO, EPOS a MERKUR, jsou dostupné na sériovém kanálu CH1 všech systémů 
TECOMAT a TECOREG. U centrální jednotky CPM-2B NS950 od verze 5.2 jsou navíc 
dostupné i na sériovém kanálu CH2 v režimu PC. I v případě, že centrální jednotka 
umožňuje použít systémové služby na více sériových kanálech, je možné používat 
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systémové služby v daném okamžiku jen na jednom z těchto kanálů. Oprávnění využívat 
systémové služby dostane ten sériový kanál, který přijde s požadavkem jako první. Opráv-
nění zaniká 5 sekund po ukončení komunikace. 

 
Dostupnost veřejných komunikačních služeb 

Veřejné komunikační služby jsou u všech systémů TECOMAT a TECOREG dostupné 
na sériovém kanálu CH1 a na všech ostatních sériových kanálech v režimu PC nebo 
MPC. Přehled veřejných komunikačníchslužeb uvádí tab.8.1. 

Tab.8.1 Přehled veřejných komunikačních služeb protokolu EPSNET 
kód služby název funkce 
$08     8 SETTID nastavení času 
$0A   10 GETSW přečtení stavového slova 
$0B   11 READN čtení z datové paměti 
$0C   12 WRITEN zápis do datové paměti 
$0D   13 WANDRN zápis do a čtení z datové paměti 
$0E   14 GETERR přečtení chybového zásobníku 
$0F   15 READB čtení bitů z datové paměti 
$10   16 WRITEB zápis do bitů datové paměti 
$90 144 READBD destruktivní čtení bitů z datové paměti 
$91 145 READND destruktivní čtení z datové paměti 
$93 147 WANDRND zápis do a destruktivní čtení z datové paměti 
 

Rozdělení veřejných komunikačních služeb 

Následující text popisuje formáty veřejných komunikačních služeb. První skupinu tvoří 
služby potřebné pro zahájení komunikace. Používají se k navázání spojení. Druhou 
skupinu tvoří služby provozní, které umožňují zjistit stav dotazovaného systému. Třetí 
skupinu tvoří služby datové, které provádějí vlastní přenos dat. 

 
Pozitivní odpověď 

Jak už bylo uvedeno, na každou službu přijde odpověď (pokud proběhne bez závad 
vlastní přenos zprávy). Ta může být buď pozitivní nebo negativní. Pozitivní odpověď 
znamená správné provedení služby a platnost přenášených dat. Liší se podle konkrétní 
služby. 

 
Negativní odpověď 

Negativní odpověď může být trojího druhu. Buď centrální jednotka tuto komunikační 
službu nezná (FC = 2), nebo tato komunikační služba není v tomto okamžiku aktivována 
(FC = 3), nebo nejsou požadovaná data ještě k dispozici, ale lze očekávat, že v dohledné 
době budou (FC = 9), nebo komunikační služba má chybné parametry, které nelze 
správně interpretovat (FC = $0C). 

 

negativní odpovědi: 
 

SD1 DA SA FC FCS ED 
 

FC = 2 - neznámá komunikační služba 
FC = 3 - komunikační služba není v tomto okamžiku aktivována 
FC = 9 - data zatím nedostupná 
 



 8. Síť EPSNET 

TXV 001 06.01 78 

 

SD2 LE LER SD2R DA SA FC ER1 ER2 FCS ED 
 

LE = 5 
LER = 5 
FC = $0C - chybné parametry komunikační služby 
ER1, ER2 - kód poslední chyby v místním chybovém zásobníku (viz příručku příslušné-

ho systému) 
 

Žádná odpověď 

Pokud žádná odpověď nepřijde (vyloučíme-li problémy hardwaru jako přerušená linka, 
závada na napájení, apod., nebo chybně nastavenou komunikační rychlost), znamená to, 
že vyslaná zpráva má chybně sestavený rámec (chybné délky LE, LER, chybná hodnota 
SD, SDR, ED, chybná adresa DA, chybný kontrolní součet FCS, apod.) nebo nebyly 
dodrženy zásady uvedené v kap.8.3. (příliš dlouhá prodleva mezi byty zprávy nebo příliš 
krátká prodleva mezi předchozí odpovědí a následující zprávou, případně chybný datový 
formát). 

 



 Sériová komunikace - model 16 bitů 

 79 TXV 001 06.01 

8.5.1. Zahájení komunikace 

CONNECT - navázání spojení 

Funkce: 

Zahájení komunikace spojené s inicializací komunikačních struktur. 
 

Syntaxe: 

zpráva 
 

SD1 DA SA FC FCS ED 
 

FC = $69 
 

pozitivní odpověď 
 

SD1 DA SA FC FCS ED 
 

FC = 0 
 

Příklad: 

Navázání komunikace se stanicí s nastavenou adresou 0. Nadřízené stanici určíme 
adresu jinou, např. 126. 

 

zpráva - $10 $00 $7E $69 $E7 $16 
odpověď - $10 $7E $00 $00 $7E $16 
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IDENT - identifikace systému 

Funkce: 

Zjištění informací o typu připojeného systému. 
 

Syntaxe: 

zpráva 
 

SD1 DA SA FC FCS ED 
 

FC = $6E 
 

pozitivní odpověď 
 

SD2 LE LER SD2R DA SA FC DATA..... FCS ED 
 

FC = 0 
 DATA - byte 0 - LIS - délka identifikačního řetězce (obvykle 7) 
   byte 1 - LIP - délka typu implementace protokolu (vždy 1) 
   byte 2 - LHW - délka řetězce určujícího verzi hw (vždy 3) 
   byte 3 - LSW - délka řetězce určujícího verzi sw (vždy 3) 
   od bytu 4 - vlastní identifikační řetězec centrální jednotky (např. CPM-1D) 
   byte 4+LIS - znak implementace protokolu (B) 
   od bytu 4+LIS+LIP - řetězec verze hardwaru (např. 1.0) 
   od bytu 4+LIS+LIP+LHW - řetězec verze softwaru (např. 7.5) 

 
Příklad: 

Přečtení identifikace systému s nastavenou adresou 0. Nadřízená stanice má adresu 
126. 

 

zpráva - $10 $00 $7E $6E $EC $16 
odpověď - $68 $15 $15 $68 $7E $00 $00 | $07 $01 $03 $03 | $43 $50 $4D $2D $31 

$44 $20 | $42 | $31 $2E $30 | $37 $2E $35 | $99 $16 
datové pole v ASCII  . . . . CPM-1D B1.07.5 
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8.5.2. Provozní služby 

SETTID - nastavení času 

Funkce: 

Zápis časového údaje do časového obvodu RTC. Od tohoto okamžiku systém pracuje 
s novým časem. 

 

Pozn.: Pomocí instrukce RDT lze číst synchronizovaný čas v milisekundách. Po příjmu 
služby SETTID je nastaven čas a milisekundy jsou vynulovány (to neplatí pro čas 
v registrech S5 až S12, kde se milisekundy nenulují - čas je průběžný z důvodu 
kontinuity časově závislých funkcí systému). 

 
Syntaxe: 

zpráva 
 

SD2 LE LER SD2R DA SA FC 08   TIME FCS ED 
 

LE = $0B 
LER = $0B 
FC = $63 

 TIME - časový údaj délky 7 bytů 
   1. byte - rok (poslední dvojčíslí 0 - 99, $00 - $63) 
   2. byte - měsíc (1 - 12, $01 - $0C) 
   3. byte - den (1 - 31, $01 - $1F) 
   4. byte - hodina (0 - 23, $00 - $17) 
   5. byte - minuta (0 - 59, $00 - $3B) 
   6. byte - sekunda (0 - 59, $00 - $3B) 
   7. byte - den v týdnu (1 - pondělí, 2 - úterý, 3 - středa, 4 - čtvrtek,  

  5 - pátek, 6 - sobota, 7 - neděle) 
 

pozitivní odpověď 
 

SACK 
 
Příklad: 

Zápis data a času 20.1.1996 6:55:00 pátek do podřízené stanice s adresou 3. 
 

zpráva - $68 $0B $0B $68 $03 $7E $63 | $08 $60 $01 $14 $06 $37 $00 $05 | $A3 
$16 

odpověď - $E5 
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SETCW - nastavení řídícího slova 

Funkce: 

Zápis do řídícího slova. 
 

Pozor! Tato služba je systémová, je tedy přístupná pouze na sériových kanálech 
podporujících systémové služby. 

 
Syntaxe: 

zpráva 
 

SD2 LE LER SD2R DA SA FC 09  CWL CWH FCS ED 
 

LE = 6 
LER = 6 
FC = $63 

 CWL  - dolní byte řídícího slova 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 
7 6 5 4 3 2 1 0 

 

 CWH  - horní byte řídícího slova 
 

MOD BLO CLO TPR RES 0 0 CLE 
7 6 5 4 3 2 1 0 

 

   CLE - požadavek nulování chyby (aktivní v 1) 
   RES - požadavek na restart systému (aktivní v 1) 
   TPR - typ restartu 
     0 - teplý restart 
     1 - studený restart 
   CLO - požadavek nulování výstupů (aktivní v 1) 
   BLO - požadavek blokování výstupů (aktivní v 1) 
   MOD - požadovaný režim systému 
     0 - režim HALT 
     1 - režim RUN 
   0 - povinný zápis hodnoty 0 

 

pozitivní odpověď 
 

SACK 
 
Příklad: 

Zablokování výstupů podřízené stanice s adresou 3. 
 

zpráva - $68 $06 $06 $68 $03 $7E $63 | $09 $00 $40 | $2D $16 
odpověď - $E5 
 



 Sériová komunikace - model 16 bitů 

 83 TXV 001 06.01 

GETSW - přečtení stavového slova 

Funkce: 

Čtení stavového slova. 
 
Syntaxe: 

zpráva 
 

SD2 LE LER SD2R DA SA FC $0A FCS ED 
 

LE = 4 
LER = 4 
FC = $6C 
 

pozitivní odpověď 
 

SD2 LE LER SD2R DA SA FC SWL  SWH FCS ED 
 

LE = 5 
LER = 5 
FC = 8 

 SWL  - dolní byte stavového slova 
 

X X X X X X X X 
7 6 5 4 3 2 1 0 

 

 SWH  - horní byte stavového slova 
 

MOD BLO ISP IMS ERS X X ERH 
7 6 5 4 3 2 1 0 

 

   ERH - indikace závažné chyby (aktivní v 1) 
   ERS - indikace ostatních chyb (aktivní v 1) 
   IMS - indikace externího blokování výstupů (aktivní v 1) 
     (služební vstup MS) 
   ISP - indikace externího povolení režimu RUN (aktivní v 1) 
     (služební vstup SP) 
   BLO - indikace blokování výstupů (aktivní v 1) 
   MOD - indikace režimu systému 
     0 - režim HALT 
     1 - režim RUN 
   X - rezerva 
 
Příklad: 

Přečtení stavového slova podřízené stanice s adresou 3. 
 

zpráva - $68 $04 $04 $68 $03 $7E $6C | $0A | $F7 $16 
odpověď - $68 $05 $05 $68 $7E $03 $08 | $00 $80 | $09 $16 

 

Systém je v režimu RUN s odblokovanými výstupy bez chyb. 
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GETERR - přečtení chybového zásobníku 

Funkce: 

Čtení hlavního chybového zásobníku centrální jednotky. 
 
Syntaxe: 

zpráva 
 

SD2 LE LER SD2R DA SA FC $0E FCS ED 
 

LE = 4 
LER = 4 
FC = $6C 
 

pozitivní odpověď 
 

SD2 LE LER SD2R DA SA FC DATAE FCS ED 
 

LE = $23 
LER = $23 
FC = 8 

 DATAE - chybový zásobník obsahující celkem 8 chybových hlášení v pořadí od 
nejstaršího k nejnovějšímu, každé o délce 4 byty (viz příručku příslušného 
systému), celková délka pole je 32 bytů 

 
Příklad: 

Přečtení hlavního chybového zásobníku podřízené stanice s adresou 3. 
 

zpráva - $68 $04 $04 $68 $03 $7E $6C | $0E | $FB $16 
odpověď - $68 $23 $23 $68 $7E $03 $08 | $00 $00 $00 $00 | $00 $00 $00 $00 | $00 

$00 $00 $00 | $00 $00 $00 $00 | $00 $00 $00 $00 | $00 $00 $00 $00 | 
$08 $00 $00 $00 | $80 $30 $11 $24 | $76 $16 

 

Systém hlásí chybu překročení doby cyklu (80 30 PC PC), které předcházelo varování 
(08 00 00 00). 
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MASKCW - nastavení jednotlivých bitů řídícího slova 

Funkce: 

Nastavení jednotlivých bitů řídícího slova. 
 

Pozor! Tato služba je systémová, je tedy přístupná pouze na sériových kanálech 
podporujících systémové služby. 

 
Syntaxe: 

zpráva 
 

SD2 LE LER SD2R DA SA FC $11  C0L C0H C1L C1H FCS ED 
 

LE = 8 
LER = 8 
FC = $63 

 C0L  - dolní byte nulové masky řídícího slova 
 C0H  - horní byte nulové masky řídícího slova 
  všechny bity řídícího slova, na jejichž pozicích je 0, budou vynulovány, 

ostatní zůstanou zachovány (funkce AND) 
 C1L  - dolní byte jedničkové masky řídícího slova 
 C1H  - horní byte jedničkové masky řídícího slova 
  všechny bity řídícího slova, na jejichž pozicích je 1, budou nastaveny, 

ostatní zůstanou zachovány (funkce OR) 
 

pozitivní odpověď 
 

SACK 
 

Struktura řídícího slova je následující: 
 

 CWL  - dolní byte řídícího slova 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 
7 6 5 4 3 2 1 0 

 

 CWH  - horní byte řídícího slova 
 

MOD BLO CLO TPR RES 0 0 CLE 
7 6 5 4 3 2 1 0 

 

   CLE - požadavek nulování chyby (aktivní v 1) 
   RES - požadavek na restart systému (aktivní v 1) 
   TPR - typ restartu 
     0 - teplý restart 
     1 - studený restart 
   CLO - požadavek nulování výstupů (aktivní v 1) 
   BLO - požadavek blokování výstupů (aktivní v 1) 
   MOD - požadovaný režim systému 
     0 - režim HALT 
     1 - režim RUN 
   0 - systémová rezerva, nenastavovat! 
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Příklad: 

Zablokování výstupů podřízené stanice s adresou 3 s ponecháním stávajícího režimu bez 
nutnosti jeho zjišťování. 

 

zpráva - $68 $08 $08 $68 $03 $7E $63 | $11 | $FF $FF | $00 $40 | $33 $16 
odpověď - $E5 
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8.5.3. Datové služby 

READN - čtení z datové paměti 

Funkce: 

Čtení obsahu registrů zápisníkové paměti a obsahu přídavné paměti dat DataBox. 
 
Syntaxe: 

zpráva 
 

SD2 LE LER SD2R DA SA FC $0B TR1 IR1L IR1H LR1 ... 
 

... TRn IRnL IRnH LRn FCS ED 
 

LE = 4 + 4n  (n je počet čtených bloků dat) 
LER = 4 + 4n 
FC = $6C 

 TRn - oblast zápisníku, ze které se čte 
   0 - registry X 
   1 - registry Y 
   2 - registry S 
   3 - registry R 
  - oblast přídavné paměti dat DataBox, ze které se čte 
   $80 - adresy $00000 - $0FFFF 
   $81 - adresy $10000 - $1FFFF 
   $82 - adresy $20000 - $2FFFF 
   atd. až do maximálního rozsahu této paměti (dáno typem DataBoxu) 
 IRnL  - dolní byte indexu prvního čteného registru 
 IRnH  - horní byte indexu prvního čteného registru 
 LRn - počet čtených registrů 

 

pozitivní odpověď 
 

SD2 LE LER SD2R DA SA FC DATAR1 ... DATARn FCS ED 
 

LE = LR1 + .... + LRn + 3 
LER = LR1 + ... + LRn + 3 
FC = 8 

 DATARn - blok čtených registrů 
 
Příklad: 

Přečtení obsahu registrů R30 až R35 a X0 a X1 podřízené stanice s adresou 4. 
 

zpráva - $68 $0C $0C $68 $04 $7E $6C | $0B | $03 $1E $00 $06 | $00 $00 $00 
$02 | $22 $16 

odpověď - $68 $0B $0B $68 $7E $04 $08 | $01 $02 $03 $04 $05 $06 | $01 $02 | 
$A2 $16 
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WRITEN - zápis do datové paměti 

Funkce: 

Zápis do registrů zápisníkové paměti a do přídavné paměti dat DataBox. 
 
Syntaxe: 

zpráva 
 

SD2 LE LER SD2R DA SA FC $0C TW1 IW1L IW1H LW1 
 

DATAW1 ...                         ... TWn IWnL IWnH LWn DATAWn FCS ED 
 

LE = 4 + 4n + LW1 + ... + LWn  (n je počet zapisovaných bloků dat) 
LER = 4 + 4n + LW1 + ... + LWn 
FC = $63 

 TWn - oblast zápisníku, do které se zapisuje 
   0 - registry X 
   1 - registry Y 
   2 - registry S 
   3 - registry R 
  - oblast přídavné paměti dat DataBox, do které se zapisuje 
   $80 - adresy $00000 - $0FFFF 
   $81 - adresy $10000 - $1FFFF 
   $82 - adresy $20000 - $2FFFF 
   atd. až do maximálního rozsahu této paměti (dáno typem DataBoxu) 
 IWnL  - dolní byte indexu prvního zapisovaného registru 
 IWnH  - horní byte indexu prvního zapisovaného registru 
 LWn - počet zapisovaných registrů 
 DATAWn - blok zapisovaných registrů 

 

pozitivní odpověď 
 

SACK 
 
Příklad: 

Zápis do registrů R30 až R35 a Y0 a Y1 podřízené stanice s adresou 4. 
 

zpráva - $68 $14 $14 $68 $04 $7E $63 | $0C | $03 $1E $00 $06 $01 $02 $03 $04 
$05 $06 | $01 $00 $00 $02 $01 $02 | $33 $16 

odpověď - $E5 
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WANDRN - zápis do a čtení z datové paměti 

Funkce: 

Zápis do registrů a čtení obsahu registrů zápisníkové paměti nebo přídavné paměti dat 
DataBox. 
 
Syntaxe: 

zpráva 
 

SD2 LE LER SD2R DA SA FC $0D TR IRL IRH LR TW 
 

IWL IWH LW DATAW FCS ED 
 

LE = $0C + LW 
LER = $0C + LW 
FC = $6C 

 TR - oblast zápisníku, ze které se čte 
   0 - registry X 
   1 - registry Y 
   2 - registry S 
   3 - registry R 
  - oblast přídavné paměti dat DataBox, ze které se čte 
   $80 - adresy $00000 - $0FFFF 
   $81 - adresy $10000 - $1FFFF 
   $82 - adresy $20000 - $2FFFF 
   atd. až do maximálního rozsahu této paměti (dáno typem DataBoxu) 
 IRL  - dolní byte indexu prvního čteného registru 
 IRH  - horní byte indexu prvního čteného registru 
 LR - počet čtených registrů 
 TW - oblast zápisníku, do které se zapisuje 
   0 - registry X 
   1 - registry Y 
   2 - registry S 
   3 - registry R 
  - oblast přídavné paměti dat DataBox, do které se zapisuje 
   $80 - adresy $00000 - $0FFFF 
   $81 - adresy $10000 - $1FFFF 
   $82 - adresy $20000 - $2FFFF 
   atd. až do maximálního rozsahu této paměti (dáno typem DataBoxu) 
 IWL  - dolní byte indexu prvního zapisovaného registru 
 IWH  - horní byte indexu prvního zapisovaného registru 
 LW - počet zapisovaných registrů 
 DATAW - blok zapisovaných registrů 

 

pozitivní odpověď 
 

SD2 LE LER SD2R DA SA FC DATAR FCS ED 
 

LE = LR + 3 
LER = LR + 3 
FC = 8 

 DATAR - blok čtených registrů 
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Příklad: 

Zápis do registrů R30 až R35 a přečtení registrů X0 a X1 podřízené stanice s adre-
sou 4. 

 

zpráva - $68 $12 $12 $68 $04 $7E $6C | $0D | $00 $00 $00 $02 | $03 $1E $00 
$06 $01 $02 $03 $04 $05 $06 | $39 $16 

odpověď - $68 $05 $05 $68 $7E $04 $08 | $01 $02 | $8D $16 
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READB - čtení bitů z datové paměti 

Funkce: 

Čtení obsahu bitů zápisníkové paměti. 
 
Syntaxe: 

zpráva 
 

SD2 LE LER SD2R DA SA FC $0F TR1 IR1L IR1H BR1 ... 
 

... TRn IRnL IRnH BRn FCS ED 
 

LE = 4 + 4n  (n je počet čtených bitů) 
LER = 4 + 4n 
FC = $6C 

 TRn - oblast zápisníku, ze které se čte 
   0 - registry X 
   1 - registry Y 
   2 - registry S 
   3 - registry R 
 IRnL  - dolní byte indexu čteného registru 
 IRnH  - horní byte indexu čteného registru 
 BRn - index čteného bitu (0 až 7) 

 

pozitivní odpověď 
 

SD2 LE LER SD2R DA SA FC BITR1 ...            ... BITRn FCS ED 
 

LE = 3 + n 
LER = 3 + n 
FC = 8 

 BITRn - hodnota přečteného bitu roztažená na byte (0 → 00, 1 → $FF) 
 
Příklad: 

Přečtení obsahu bitů R34.2 a R34.5 podřízené stanice s adresou 4. 
 

zpráva - $68 $0C $0C $68 $04 $7E $6C | $0F | $03 $22 $00 $02 | $03 $22 $00 
$05 | $4E $16 

odpověď - $68 $05 $05 $68 $7E $04 $08 | $00 | $FF | $89 $16 
 

Bit R34.2 obsahuje hodnotu 0, bit R34.5 obsahuje hodnotu 1. 
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WRITEB - zápis do bitů datové paměti 

Funkce: 

Zápis do bitů v zápisníkové paměti. 
 
Syntaxe: 

zpráva 
 

SD2 LE LER SD2R DA SA FC $10 TW1 IW1L IW1H BW1 ... 
 

... TWn IWnL IWnH BWn FCS ED 
 

LE = 4 + 4n  (n je počet zapisovaných bitů) 
LER = 4 + 4n 
FC = $63 

 TWn - oblast zápisníku, do které se zapisuje 
   0 - registry X 
   1 - registry Y 
   2 - registry S 
   3 - registry R 
 IWnL  - dolní byte indexu zapisovaného registru 
 IWnH  - horní byte indexu zapisovaného registru 
 BWn - index zapisovaného bitu, na nejvyšším bitu zapisovaná hodnota 
   (zápis 0 - 00 až 07, zápis 1 - $80 až $87) 

 

pozitivní odpověď 
 

SACK 
 
Příklad: 

Nastavení bitu R15.6 a nulování bitu R17.1 podřízené stanice s adresou 4. 
 

zpráva - $68 $0C $0C $68 $04 $7E $63 | $10 | $03 $0F $00 $86 | $03 $11 $00 
$01 | $A2 $16 

odpověď - $E5 
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READBD - destruktivní čtení bitů z datové paměti 

Funkce: 

Přečtení obsahu bitů zápisníkové paměti a jejich následné vynulování. 
 
Syntaxe: 

zpráva 
 

SD2 LE LER SD2R DA SA FC $90 TR1 IR1L IR1H BR1 ... 
 

... TRn IRnL IRnH BRn FCS ED 
 

LE = 4 + 4n  (n je počet čtených bitů) 
LER = 4 + 4n 
FC = $6C 

 TRn - oblast zápisníku, ze které se čte 
   0 - registry X 
   1 - registry Y 
   2 - registry S 
   3 - registry R 
 IRnL  - dolní byte indexu čteného registru 
 IRnH  - horní byte indexu čteného registru 
 BRn - index čteného bitu (0 až 7) 

 

pozitivní odpověď 
 

SD2 LE LER SD2R DA SA FC BITR1 ...            ... BITRn FCS ED 
 

LE = 3 + n 
LER = 3 + n 
FC = 8 

 BITRn - hodnota přečteného bitu roztažená na byte (0 → 00, 1 → $FF) 
 
Příklad: 

Přečtení obsahu bitů R34.2 a R34.5 podřízené stanice s adresou 4. 
 

zpráva - $68 $0C $0C $68 $04 $7E $6C | $90 | $03 $22 $00 $02 | $03 $22 $00 
$05 | $CF $16 

odpověď - $68 $05 $05 $68 $7E $04 $08 | $00 | $FF | $89 $16 
 

Bit R34.2 obsahoval hodnotu 0, bit R34.5 obsahoval hodnotu 1. Po přečtení byly oba 
bity vynulovány. 
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READND - destruktivní čtení z datové paměti 

Funkce: 

Čtení obsahu registrů zápisníkové paměti, resp. obsahu přídavné paměti dat DataBox, 
a jejich vynulování. 
 
Syntaxe: 

zpráva 
 

SD2 LE LER SD2R DA SA FC $91 TR1 IR1L IR1H LR1 ... 
 

... TRn IRnL IRnH LRn FCS ED 
 

LE = 4 + 4n  (n je počet čtených bloků dat) 
LER = 4 + 4n 
FC = $6C 

 TRn - oblast zápisníku, ze které se čte 
   0 - registry X 
   1 - registry Y 
   2 - registry S 
   3 - registry R 
  - oblast přídavné paměti dat DataBox, ze které se čte 
   $80 - adresy $00000 - $0FFFF 
   $81 - adresy $10000 - $1FFFF 
   $82 - adresy $20000 - $2FFFF 
   atd. až do maximálního rozsahu této paměti (dáno typem DataBoxu) 
 IRnL  - dolní byte indexu prvního čteného registru 
 IRnH  - horní byte indexu prvního čteného registru 
 LRn - počet čtených registrů 

 

pozitivní odpověď 
 

SD2 LE LER SD2R DA SA FC DATAR1 ... DATARn FCS ED 
 

LE = LR1 + .... + LRn + 3 
LER = LR1 + ... + LRn + 3 
FC = 8 

 DATARn - blok čtených registrů 
 

Příklad: 

Přečtení obsahu registrů R30 až R35 a X0 a X1 podřízené stanice s adresou 4. 
 

zpráva - $68 $0C $0C $68 $04 $7E $6C | $91 | $03 $1E $00 $06 | $00 $00 $00 
$02 | $A8 $16 

odpověď - $68 $0B $0B $68 $7E $04 $08 | $01 $02 $03 $04 $05 $06 | $01 $02 | 
$A2 $16 

 

Po přečtení obsahu byly registry vynulovány. 
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WANDRND - zápis do a destruktivní čtení z datové paměti 

Funkce: 

Zápis do registrů a čtení obsahu registrů zápisníkové paměti nebo přídavné paměti dat 
DataBox s jejich následným vynulováním. 
 
Syntaxe: 

zpráva 
 

SD2 LE LER SD2R DA SA FC $93 TR IRL IRH LR TW 
 

IWL IWH LW DATAW FCS ED 
 

LE = $C + LW 
LER = $C + LW 
FC = $6C 

 TR - oblast zápisníku, ze které se čte 
   0 - registry X 
   1 - registry Y 
   2 - registry S 
   3 - registry R 
  - oblast přídavné paměti dat DataBox, ze které se čte 
   $80 - adresy $00000 - $0FFFF 
   $81 - adresy $10000 - $1FFFF 
   $82 - adresy $20000 - $2FFFF 
   atd. až do maximálního rozsahu této paměti (dáno typem DataBoxu) 
 IRL  - dolní byte indexu prvního čteného registru 
 IRH  - horní byte indexu prvního čteného registru 
 LR - počet čtených registrů 
 TW - oblast zápisníku, do které se zapisuje 
   0 - registry X 
   1 - registry Y 
   2 - registry S 
   3 - registry R 
  - oblast přídavné paměti dat DataBox, do které se zapisuje 
   $80 - adresy $00000 - $0FFFF 
   $81 - adresy $10000 - $1FFFF 
   $82 - adresy $20000 - $2FFFF 
   atd. až do maximálního rozsahu této paměti (dáno typem DataBoxu) 
 IWL  - dolní byte indexu prvního zapisovaného registru 
 IWH  - horní byte indexu prvního zapisovaného registru 
 LW - počet zapisovaných registrů 
 DATAW - blok zapisovaných registrů 

 

pozitivní odpověď 
 

SD2 LE LER SD2R DA SA FC DATAR FCS ED 
 

LE = LR + 3 
LER = LR + 3 
FC = 8 

 DATAR - blok čtených registrů 
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Příklad: 

Zápis do registrů R30 až R35 a přečtení registrů X0 a X1 podřízené stanice s adre-
sou 4. 

 

zpráva - $68 $12 $12 $68 $04 $7E $6C | $93 | $00 $00 $00 $02 | $03 $1E $00 
$06 $01 $02 $03 $04 $05 $06 | $8F $16 

odpověď - $68 $05 $05 $68 $7E $04 $08 | $01 $02 | $8D $16 
 

Po přečtení obsahu byly registry vynulovány. 
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9. PŘÍKLADY KOMUNIKACE 

9.1. KOMUNIKACE S NADŘÍZENÝM SYSTÉMEM V SÍTI EPSNET 

V této kapitole jsou uvedeny příklady komunikace PLC s nadřízeným systémem na síti 
EPSNET. Nadřízeným systémem může být jak počítač, tak i jiný PLC TECOMAT v režimu 
MAS nebo MPC. 

V následujících variantách spojení jsou uvedeny vzdálenosti pro maximální přenosovou 
rychlost. Pro pevná spojení se předpokládá spoj s průměrem vodiče 0,65 mm s krou-
cenými páry. Podrobnější informace o realizaci spojení jsou uvedeny v Příručce pro pro-
jektování PLC TECOMAT TXV 001 08.01. 

 
 

9.1.1. Spojení na krátké vzdálenosti 

• standardní rozhraní RS-232 
• nejsou nutné žádné přídavné prostředky pro spojení 
• přenosová rychlost až 115,2 kBd 
• pouze pro připojení jednoho PLC (spojení bod - bod) do 15 m 
 

  
Obr.9.1 Připojení k nadřízenému systému na rozhraní RS-232 
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9.1.2. Spojení na vzdálenosti stovek metrů 

• sériové rozhraní RS-485 
• pro nadřízené systémy vybavené pouze rozhraním RS-232 je třeba použít adaptér 

sériového rozhraní 
• přenosová rychlost až 115,2 kBd 
• připojení až 32 PLC TECOMAT k jednomu nadřízenému systému na lince do vzdále-

nosti 1,2 km 
 

 
Obr.9.2 Připojení k nadřízenému systému na rozhraní RS-485 

 
 

9.1.3. Spojení pevným datovým spojem 

• cenově výhodná varianta pro vzdálenosti jednotek km 
• použitý modem pro pevný datový spoj, např. SRM-5A, SRM-5D 
• max. přenosová rychlost 19,2 kBd 
• max. délka pevného datového spoje 12 - 27 km 
 

 
Obr.9.3 Připojení k nadřízenému systému pomocí modemů přes pevný datový spoj 

 
 



 Sériová komunikace - model 16 bitů 

 99 TXV 001 06.01 

9.1.4. Spojení přes telefonní síť 

• určeno pro autonomně pracující PLC s občasnou komunikací s nadřízeným systémem 
• možnost vytočit telefonní číslo nadřízeného systému z PLC při výjimečných nebo hava-

rijních stavech 
• použitý telefonní modem umožňující nastavení přenosových parametrů na 8 bitů dat, 

sudá parita (není bezpodmínečně nutné, ale doporučuje se), 1 stop bit (např. Microcom 
Fast Plus 56K) 

 

 
Obr.9.4 Připojení k nadřízenému systému pomocí modemů přes veřejnou telefonní síť 

 
 

9.1.5. Spojení přes televizní kabelový rozvod 

• realizace sítí PLC komunikujících s dispečinkem v městské aglomeraci po televizních 
kabelových rozvodech (TKR) 

• max. přenosová rychlost 19,2 kBd 
• připojení až 99 PLC TECOMAT k jednomu nadřízenému systému 
• použité komunikační modemy KM100 firmy CATV s. r. o. 
 

 
Obr.9.5 Připojení k nadřízenému systému pomocí modemů přes televizní kabelové 

rozvody 
 
 



 9. Příklady komunikace 

TXV 001 06.01 100 

9.1.6. Bezdrátové spojení přes radiomodemy 

• vhodné tam, kde položení kabeláže pro klasické spojení je příliš drahé nebo technicky 
nemožné (např. PLC je součástí pohyblivého celku) 

• max. přenosová rychlost 9,6 kBd 
• možnost komunikace více účastníků v radiové síti 
• použitý komplet pro rádiové spojení Racom MR25 
 

 
Obr.9.6 Připojení více systémů k nadřízenému systému pomocí radiomodemů 

 
 

9.1.7. Spojení přes napájecí síť 

• realizace sítí PLC komunikujících po napájecí síti 230 V 
• max. přenosová rychlost 2,4 kBd 
• omezení velikosti zprávy na 32 bytů včetně rámce, nelze použít pro programování a 

ladění PLC pomocí prostředí MOSAIC, xPRO, EPOS a MERKUR 
• použité komunikační modemy LONET firmy ZPA Trutnov 
 

 
Obr.9.7 Připojení k nadřízenému systému pomocí modemů přes napájecí síť 
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9.1.8. Bezdrátové spojení pomocí infračerveného světla 

Bezdrátové spojení pomocí IR 

• realizace spojení přes prostor s vysokou úrovní rušení, spojení vzájemně se pohybují-
cích celků 

• max. přenosová rychlost 38,4 kBd 
• dosah při přímé viditelnosti 0,2 až 180 m 
• realizace pomocí převodníků IR / RS-232, RS-485, RS-422 
• použité IR převodníky ISD230-4111 firmy SICK AG 
 

 
Obr.9.8 Připojení k nadřízenému systému pomocí infračerveného světla 

 
 

9.2. DALŠÍ ZPŮSOBY KOMUNIKACE 

9.2.1. Využití SMS zpráv v sítích GSM 

Tento způsob komunikace je určen pro autonomně pracující PLC s občasnou komuni-
kací s GSM telefonem, SMS serverem internetu nebo dalším řídícím systémem. Umožňuje 
příjem SMS zpráv do PLC a vysílání SMS zpráv z PLC. 

Pro snazší použití služeb zasílání krátkých zpráv v sítích GSM lze použít uživatelskou 
instrukci SMS. Tato instrukce umožňuje PLC přijímat a vysílat SMS zprávy, přičemž sama 
instrukce řídí komunikaci s GSM telefonem. 

S pomocí této uživatelské instrukce lze zaslat dotaz na stav řízené technologie z běž-
ného mobilního telefonu, nebo naopak PLC v případě poruchy v řízené technologii může 
sám aktivně zaslat SMS zprávu na mobilní telefon údržby a přivolat si tak servisní zásah. 
Zprávy lze zasílat i mezi různými GSM operátory a díky propojení GSM sítí s internetem i 
pomocí elektronické pošty. 

Uživatelská instrukce SMS podporuje průmyslové GSM telefony Siemens M1, Siemens 
M20, Siemens TC35, Wavecom Wismo a Ericsson GM12 a vyžaduje systémový sériový 
kanál PLC v režimu uni. 

Uživatelská instrukce SMS má objednací číslo závislé na typu GSM telefonu: 
Siemens M1  TXF 685 81.01 
Siemens M20  TXF 685 81.02 
Wavecom Wismo  TXF 685 81.03 
Ericsson GM12  TXF 685 81.04 
Siemens TC35  TXF 685 81.05 
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Obr.9.9 Připojení PLC do sítě GSM 

 
 

9.2.2. Komunikace protokolem MODBUS 

Pro případy, kdy není k dispozici podpora protokolu EPSNET, je možné problém řešit 
použitím podpory protokolu MODBUS pomocí uživatelské instrukce Modbus. Pak lze 
použít sériové kanály PLC nastavené do režimu uni.  

Uživatelská instrukce (USI) Modbus slouží k připojení PLC TECOMAT na síť průmys-
lových řídících systémů komunikujících protokolem MODBUS. Tato uživatelská instrukce 
zajišťuje korektní chování podřízené stanice na síti (slave). Uživatelská instrukce Modbus 
přijímá zprávu adresovanou pro daný automat, nebo zprávu s adresou typu broadcast 
určenou všem automatům. Tuto zprávu rozkóduje, vykoná v ní požadovanou funkci, 
sestaví odpověď pro stanici master a zajistí její odvysílání. Odpověď obsahuje 
požadovaná data, kladné potvrzení nebo chybové hlášení. Na zprávy adresované pro jiné 
systémy v síti instrukce Modbus nereaguje. 

Chování uživatelské instrukce Modbus odpovídá systému MODICON 884. Systémy 
zapojené do sítě MODBUS mohou být obecně nastaveny v jednom ze dvou módů: ASCII 
nebo RTU. USI Modbus podporuje pouze RTU (Remote Terminal Unit). 

Uživatelská instrukce Modbus má objednací číslo TXF 685 35. 
 
 



 Sériová komunikace - model 16 bitů 

 103 TXV 001 06.01 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objednávky a informace:
Teco a. s. Havlíčkova 260, 280 58 Kolín 4, tel. 321 737 611, fax 321 737 633  

 
TXV 001 06.01 

 
Výrobce si vyhrazuje právo na změny dokumentace. Poslední aktuální vydání je k dispozici na internetu 

www.tecomat.cz 


