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Symboly na přístroji 
 

à Symbol EU konformity 

 
a Pozor! Dodržujte upozornění v návodu! 

 
 
Symboly v textu 
 

a Pozor! Nebezpečí úrazu! 

 

 ! Nebezpečí pro přístroj nebo jeho funkci! 

 
l Nebezpečí poškození elektronických 

dílů elektrostatickým výbojem! 
 

g Doplňující informace nebo odkaz na 
další zdroj informací. 
 

+ Důležité upozornění k zamezení častých 
chyb v použití. 
 
 
 
 

 

Ručení 
 

Veškeré údaje a doporučení, uvedené v této příručce, 
byly zpracovány s ohledem na platné předpisy, 
aktuální stav vývoje přístroje a na znalosti 
a mnohaletou zkušenost výrobce. 
Skutečný obsah dodávky se může z důvodů speciální 
verze, zavedení dalších vývojových verzí nebo 
technických zlepšení lišit od v této příručce 
popsaného a zobrazeného stavu. 
V případě nejasností se obraťte na výrobce. 
 

a Před zahájením prací s přístrojem, 
zejména před jeho uváděním do provozu, 
je nutné důkladně pročíst tuto příručku. 
Výrobce nepřejímá odpovědnost za žádné 
škody či poruchy, způsobené 
nedodržením v příručce uvedených 
pokynů. 
Výrobce si vyhrazuje právo provádět 
změny za účelem zlepšení funkce a 
technických parametrů přístroje. 

 

Autorská práva 
Tato příručka je důvěrným dokumentem a je určena 
pouze pro osoby, s přístrojem zacházející. 
Jednání v rozporu s tímto podléhá náhradě škody. 
Další nároky jsou vyhrazeny. 
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Úvod 
 

Tato příručka je rozdělena do tří částí: 
 
I. Instalace a ovládání 
II. Programovací software 
III. Funkční bloky 
 
První část obsahuje nezbytné informace, aby bylo možno provést identifikaci, montáž, elektrickou instalaci a uvedení 
do provozu tohoto přístroje v souladu s bezpečnostními předpisy a podmínkami prostředí. 
 

Dále jsou ukázány způsoby ovládání přístroje, tvorby ovládacího menu, výběr ovládacích stránek a ovládacích 
a zobrazovacích elementů, jako např. nastavení žádaných hodnot a parametrů. 
 
Druhá část obsahuje popis grafického editoru pro programování funkční struktury regulátoru a přenos vytvořené 
struktury do přístroje. 
 
Třetí část příručky obsahuje podrobný popis funkčních bloků regulátoru. 
 

 
+ K plnému funkčnímu zprovoznění přístroje mohou být nezbytné ještě další dokumentace, které lze vyžádat 

od dodavatele nebo stáhnout z internetových stránek výrobce. 
 
+ Funkční struktura regulátoru KS 98-2 je vždy individuálně sestavena pro danou aplikaci pomocí inženýrského 

programu ET/KS98. K plnému pochopení funkce přístroje je proto nezbytná znalost projektu a funkční struktury.  
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I Instalace a ovládání 
 
I-1 Popis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KS 98-2 je volně strukturovatelný kompaktní přístroj, jehož funkci lze určit výběrem a propojením funkčních bloků. 
Základní přístroj obsahuje podle své výbavy různé analogové a binární vstupy a výstupy, včetně výstupních relé. 
Dalšími vstupy a výstupy lze přístroj vybavit pomocí zásuvných modulů. Základní přístroj obsahuje dva sloty pro 
tyto moduly, jejich počet lze pomocí přídavných karet B a C dále rozšířit až na 12. 
Další přídavnou kartou lze přístroj vybavit komunikačním portem pro spojení s dalšími přístroji nebo nadřazeným 
řídicím systémem. 
KS 98-2 je volně strukturovatelný kompaktní přístroj, jehož funkci lze určit výběrem a propojením funkčních bloků. 
Obsahuje knihovnu funkcí, z níž je možno pomocí vývojového grafického editoru vybrat funkční bloky, tyto bloky 
navzájem propojit, konfigurovat a parametrizovat. Tak je možné vytvořit strukturu, realizující např. komplexní 
matematické výpočty, provázané nebo vícesmyčkové regulační struktury a sekvenční řídící úlohy v jednom přístroji. 
 
Na čelním grafickém barevném displeji jsou zobrazovány různé informační a ovládací stránky obsluhy s až deseti 
řádky, například pro číselné zobrazení a zadávání analogových a binárních signálů, hodnot a parametrů, pro grafické 
zobrazení sloupkových grafů, regulátoru, programátoru a trendů. Barevnou prezentaci zobrazení lze na displeji měnit 
podle výskytu provozních událostí nebo zobrazení ovládacích stránek skrýt nebo zamknout. 
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I-2 Bezpečnostní pokyny 
 

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

Dále jsou zde uvedeny konkrétní, symboly označené pokyny 
k zabránění bezprostředním nebezpečím. Z téhož důvodu je 
přístroj vybaven štítky s bezpečnostními symboly a pokyny. 
Tyto štítky je nutno udržovat v čistém a čitelném stavu. 
 
Všeobecně 
 

Hardware i software přístroje byly vyvinuty a 
naprogramovány dle v době svého vzniku všeobecně platných 
technických zásad a jsou provozně bezpečné. 
 

Každá s přístrojem zacházející osoba se před zahájením prací 
musí seznámit s jeho návodem k obsluze a porozumět mu. 
 

Provozovateli přístroje se doporučuje nechat si toto seznámení 
od svého personálu doložitelně potvrdit. 
 
Účel použití 
 

Provozní bezpečnost přístroje je zaručena pouze při dodržení 
stanoveného účelu jeho použití. Tento přístroj je určen pro 
použití v rámci svých udaných technických parametrů 
a s přihlédnutím k udaným podmínkám prostředí jako 
multifunkční regulátor pro regulační a řídící úlohy 
v průmyslových aplikacích. 
 

Jakékoli jiné nebo daným podmínkám odlišné použití přístroje 
je zakázáno a platí jako nestanovené. 
 

Nároky jakéhokoli druhu vůči výrobci nebo jeho zmocněnci 
za škody, způsobené při nestanoveném užití přístroje jsou 
vyloučeny a ručí za ně výhradně provozovatel. 
 
Odpovědnost provozovatele 
 

Provozovatel odpovídá za to, že 
• návod k obsluze je umístěn u přístroje a trvale k dispozici 

obsluze, 
• přístroj je provozován pouze v technicky a provozně 

bezpečném stavu 
 

Kromě v tomto návodu uvedených pracovně bezpečnostních 
pokynů je nutno se řídit pro místo použití tohoto přístroje 
všeobecně platnými předpisy o bezpečnosti, ochraně zdraví 
a životního prostředí. 
 

Provozovatel a jím určený personál odpovídají za 
bezporuchovou funkci přístroje a jednoznačné stanovení 
odpovědnosti za jeho obsluhu a údržbu. Pokyny návodu 
k obsluze je nutno plně a neomezeně dodržovat. 
 

Provozovatel odpovídá za to, že přístroj je obsluhován pouze 
poučenými osobami. Jeho údržbu a úpravy smí provádět 
pouze vyškolený a technicky zdatný personál, znalý rizik 
s touto činností spojených. 
 

Přístroj mohou obsluhovat a udržovat pouze osoby, které svou 
práci vykonávají spolehlivě. Je nutno se vyvarovat jakékoli 
zacházení s přístrojem, které by mohlo ohrozit bezpečnost 
osob nebo životního prostředí. Osoby, které jsou pod vlivem 
drog, alkoholu nebo reakci ovlivňujících léků nesmí přístroj 
obsluhovat. 

Bezpečnost přístroje 
 

Tento přístroj byl vyroben a testován v souladu s VDE 0411-1 
a ČSN EN 61010-1 a vyskladněn v technicky bezpečném 
stavu. Před vyskladněním byl přístroj testován a veškerým 
předepsaným testům vyhověl. 
 

Aby byl zachován jeho bezpečný stav, je nutno jej používat 
podle pokynů, uvedených v tomto návodu. 
 

Přístroj je výlučně určen pro měření a regulaci v technických 
instalacích. 
 

Jeho izolace odpovídá normě ČSN EN 61010-1 spolu s jeho 
v technických údajích uvedeným hodnotám přepěťové 
kategorie, stupně znečistění, pracovního napětí a ochranné 
třídy. 
 

Přístroj je možno bez ovlivnění jeho bezpečnosti provozovat 
v prostředí daném jeho technickými údaji. Přístroj je určen 
k zabudování a získává svou bezpečnost proti dotyku 
zabudováním do odpovídajícího krytu nebo rozvaděče. 
 
Vybalení přístroje 
 

Přístroj a jeho příslušenství vyjměte z obalu. 
 

Standardní příslušenství: 
Návod k použití a montážní vzpěrky. 
 

Ověřte správnost a úplnost dodávky. Ověřte, zda během 
transportu nedošlo k poškození. 
 

! Pokud je přístroj poškozen do té míry, že jsou 
pochybnosti o jeho bezpečné funkci, nesmí být uveden 
do provozu. 

 

Originální obal je vhodné uschovat pro případ eventuelního 
odeslání do opravy. 
 
Instalace 
 

Přístroj se instaluje do čistého a suchého prostředí. Teplota 
okolí nesmí překročit povolené pásmo pro provoz, uvedené 
v technických údajích. Pokus se instaluje více přístrojů těsně 
vedle sebe, je nutno k zabezpečení spolehlivého provozu 
věnovat pozornost možnostem dostatečnému odvodu tepla. 
 

Pro dosažení v technických údajích uvedené třídy krytí je 
nutno při montáži použít s přístrojem dodané těsnění čelního 
panelu. Přístroj se upevňuje dodanými montážními 
vzpěrkami. 
 
Elektrické připojení 
 

Elektrické zapojení musí odpovídat místním předpisům (např. 
VDE 0100). Měřící a signálové vodiče je nutno vést odděleně 
od napájecích vodičů. 
 

Ochrannou zemní svorku přístroje je nutno spojit s ochranným 
vodičem. 
 

Pro lepší ochranu proti rušení se doporučuje použít kroucené 
a stíněné signálové vodiče. Stínění kabelů se připojuje na 
měřící zem. Elektrické připojení se provede podle příslušného 
schéma zapojení. 
 
 

 



 7 KS 98-2  Příručka uživatele 

Elektrická bezpečnost 
 

Izolace přístroje odpovídá normě ČSN EN 61010-1, 
přepěťová kategorie III, stupeň znečistění 2, pracovní napětí 
300 Vac, ochranná třída I. 
 

Uvedení do provozu 
 

Před zapnutím přístroje pod napětí je nutno ověřit a zajistit: 
• Souhlas napájecího napětí s údajem na štítku přístroje. 
• Montáž všech krytů, potřebných pro zajištění požadované 

ochrany před nebezpečným dotykem 
• Pokud zapnutí přístroje ovlivní funkci na něj dále 

zapojených zařízení, je nutno provést vhodná opatření. 
• Přístroj smí být zapnut pouze po jeho řádné instalaci. 
 
Provoz 
 

Po zapnutí napájení je přístroj okamžitě připraven k provozu. 
Pro jeho úplné přizpůsobení provozním podmínkám je vhodné 
vyčkat cca 1,5 min.  
 

” Pokud lze předpokládat, že bezpečný provoz již 
není možný, musí být přístroj vyřazen z provozu a 
zajištěn proti neúmyslnému zapnutí. 

Vypnutí 
 

Pokud se má přístroj vypnout, je nutno odpojit oba vodiče 
jeho napájení a přístroj zajistit proti neoprávněnému zapnutí. 
 

Pokud vypnutí přístroje ovlivní funkci na něj dále zapojených 
zařízení, je nutno provést vhodná opatření. 
 
Údržba, opravy a modifikace 
 

Přístroj nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. 
 

Jeho opravy a modifikace smí provádět pouze odborně znalý a 
vyškolený personál. Uživatel může použít i servisní středisko 
výrobce. 
 

Pro změnu stavu drátových spojek (viz kapitola I-5.1) anebo 
pro osazení modulů na modulární desku C (I-5.2) je nutno 
přístroj vyjmout ze svého krytu. 
 

” Při otevření přístroje nebo vyjmutí z krytu mohou 
být obnaženy svorky a živé části. 

 

Před zahájením této práce je proto nutno přístroj odpojit od 
napájení. 
 

Po ukončení práce přístroj opět řádně zasuňte do krytu, po 
modifikaci případně upravte údaje na jeho štítku. 
 
Jiskrová bezpečnost 
 

Přístroj není určen pro provoz v prostředí s nebezpečím 
výbuchu, ani jeho vstupy a výstupy nejsou určeny pro 
vyvedení mimo bezpečná prostředí. 
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I-3 Technické údaje 
 

ZÁKLADNÍ PŘÍSTROJ 
VSTUPY A VÝSTUPY 
 

Rozložení 
V závislosti na verzi přístroje a jeho volitelné výbavě jsou k 
dispozici následující vstupy a výstupy: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analogové vstupy 
 

Univerzální vstup (svorkovnice A, sektor 4) 
Rozlišení: 16 bitů, Vzorkovací cykl: 100 ms 
 

Termočlánky (dle DIN IEC 584) 
 

Typ Rozsah Chyba Rozlišení 
L1) -200...900°C ≤ 2 K 0,05 K 
J1) -200...900°C ≤ 2 K 0,05 K 
K1) -200..1350°C ≤ 2 K 0,072 K 
N1) -200..1300°C ≤ 2 K 0,08 K 
S -50..1760°C ≤ 3 K 0,275 K 
R -50..1760°C ≤ 3 K 0,244 K 
B2) (0)400...1820°C ≤ 3 K 0,132 K 
T1) -200...400°C ≤ 2 K 0,056 K 
C3) 0..2300 °C ≤ 2 K 0,18 K 
E1) -200...900 °C ≤ 2 K 0,038 K 

1) Údaje platí od -100 °C 
2) Údaje platí od 400 °C 
3) W5Re/W26Re 
 

Linearizace ve °C nebo °F  
Vstupní odpor: ≥ 1 MΩ 
Teplotní kompenzace interní / externí 
 

Hlídání poruchy čidla 
Hlídání čidla proudem ≤1µA 
Indikace přepólování: Je-li měřená hodnota nižší než počátek 
rozsahu o 30 °C. Stav čidla lze dále zpracovat jako logický 
signál. 
 

Přídavná chyba teplotní kompenzace 
≤ 0,5 K/10 K změny teploty svorek. 
 

Externí teplotní kompenzace  
volitelná v rozmezí 0…60°C. 
 
 

Odporový teploměr 
Pt100 dle DIN IEC 751 a teplotní diference 2x Pt100 
 

Rozsah Chyba Rozlišení 
-200,0...250,0°C ≤ 0,5K 0,024K 
-200,0…850,0°C ≤ 1,0K 0,05 K 
2x –200,0..250,0°C ≤ 0,5K 0,024 K 
2x –200,0..850,0°C ≤ 0,1K 0,05 K 

 

Linearizace ve °C nebo °F 
 

Připojení třívodičové 
Odpor přívodů: ≤ 30 Ω každý vodič 
 

Měřící proud: ≤ 1 mA 
Hlídání vstupního obvodu na přerušení čidla, 
kabeláže nebo zkrat. 
 
Odporový vysílač 
 

Rozsah Chyba Rozlišení 
0....500 Ω1) ≤ 0,1% ≤ 0,02 Ω 
1) Včetně 2x odpor přívodů 

Lineární odporu. 
Měřící proud: ≤ 1 mA 
Úprava měřítka při připojeném čidlu. 
Hlídání vstupního obvodu na přerušení čidla, kabeláže 
nebo zkrat, chování při poruše lze zvolit. 
 
Odpor 
 

Rozsah Chyba Rozlišení 
0....250 Ω ≤ 0,25Ω ≤ 0,01 Ω 
0....500 Ω ≤ 0,5Ω ≤ 0,02 Ω 

 
Stejnosměrný proud 0/4…20 mA 
 

Rozsah Chyba Rozlišení 
0/4...20 mA ≤ 0,1% ≤ 0,08 µA 

 

Vstupní odpor: 5 Ω 
Hlídání vstupního obvodu u rozsahu 4…20 mA, 
porucha při I ≤ 2 mA. 
 
Stejnosměrné napětí 
 

Rozsah Chyba Rozlišení 
0/2…10 V ≤ 0,1% ≤ 0,4 mV 

 

Vstupní odpor: ≥ 50 kΩ 
 
Zdroj pro dvouvodičový převodník 
Galvanicky oddělený, zkratuvzdorný 
22 mA, / ≥ 17,5Vdc 
 
Binární vstupy 
 

Řídicí vstupy (Svorkovnice A, sektor 1) 
Optočleny 
Jmen. napětí: 24 Vss externí 
Zbytkové zvlnění: ≤ 5%stř 
Log. „0“ = -3….+5 V 
Log. „1“ = 15….30 V 
Proudový odběr: cca 6 mA 
Vzájemné galvanické oddělení viz odst. 1.6.3 str. 17. 
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Výstupy 
 

Výstupy (Svorkovnice P, sektor 1…4) 
Dle verze buď 4 reléové výstupy anebo 2 reléové výstupy a 
dvě patice pro volitelné moduly. 
 

Reléové výstupy 
Relé s bezpotenciálovými přepínacími kontakty. 
Zatížitelnost: Max. 500 VA, 250 V, 
2 A, při 48…62 Hz, cosϕ ≥ 0.9, 
min. 12 V, 10 mA ss/stř. 
Počet spínacích cyklů: 
800 000 pro I = 1A/2A 
500 000 při U = 250 vac (odporová zátěž). 
 

Při připojení stykačů na kontakty relé je nutno použít 
ochranné RC obvody dle specifikace výrobce stykače. 
Bez této ochrany mohou vzniknout přepěťové špičky, 
které výrazně zvýší opotřebení kontaktů. 
 
MODULÁRNÍ ROZŠÍŘENÍ 
VSTUPY A VÝSTUPY 
 

Patice základního přístroje 
 

Patice (Svorkovnice A, sektor 2, 3) 
Patice svorkovnice A sektor 2 a 3 mají každá 4 připojovací 
svorky a lze do nich použít všechny dostupné V/V moduly. 
Od základního přístroje jsou moduly galvanicky odděleny. 
Přehled použitelných modulů je uveden dále. 
 
Patice (Svorkovnice P, sektor 3, 4) 
(místo osazení výstupními relé) 
Tyto patice mají tři připojovací svorky a lze do nich použít 
moduly výstupu standardních signálů (0/4…20mA, 
0/2…10V) a moduly řízení SSR. Dvoukanálové moduly mají 
společnou svorku pro nulový potenciál. 
Od základního přístroje jsou galvanicky odděleny. Přehled 
použitelných modulů je uveden dále. 
 
Svorkovnice B a C 
 

Patice svorkovnice B 
Svorkovnice B může být osazena deskou se čtyřmi paticemi 
se čtyřmi svorkami pro V/V moduly. Každý modul je od 
zbytku přístroje galvanicky oddělen. 
Přehled použitelných modulů je uveden dále na str. 14 a 
schéma připojení na str. 19. 
 

Patice svorkovnice C 
Možnosti stejné jako u svorkovnice B. 
 

Modul binárních vstupů a výstupů pro svorkovnice B, C 
 

Binární vstupy di1…di10 
Jmen. napětí: 24 Vss externí 
Zbytkové zvlnění: ≤ 5%stř 
Log. „0“ = -3….+5 V 
Log. „1“ = 15….30 V 
Proudový odběr: cca 6 mA 
 
Binární výstupy do1…do4 
Galvanicky oddělené optovýstupy. Uzemněná zátěž (společný 
+ napájení) 
Spínací výkon: 18…32Vdc; ≤ 70mA 
Interní úbytek napětí: ≤ 0,7V 
Obnovovací cykl: 100 ms 
Tepelná ochrana proti zkratu, při přetížení odpojení. 
Napájení: 24 Vss externí 
Zbytkové zvlnění: ≤ 5%stř 
 

Limity rozšíření 
Počet výstupních modulů v jednom přístroji je limitován 
maximálním tepelným zatížením. 
Dodržet je nutno: 
• Max. 6 proudových výstupů nebo zdrojů pro dvouvodičový 

převodník. 
 
V/V MODULY 
 

Analogové vstupy 
 

U-modul 
Univerzální vstupní modul 
Počet kanálů: 1 
Technické údaje jako u univerzálního vstupu základního 
přístroje 
 

R-modul 
Odporový modul 
Počet kanálů: 2 (pro 2-vodičové připojení) nebo 1 (3- nebo 4-
vodičové připojení) 
Při 2-vodičovém připojení lze typy čidel kombinovat. 
Měřící proud: ≤ 0,25 mA 
 

Odporový teploměr 
Připojení 2-, 3- nebo 4-vodičové 
 

Typ Rozsah Chyba Rozliš. 
Pt100 -200...850°C ≤1K 0,071 K 
Pt100 -200...100°C ≤0,5K 0,022 K 
Pt1000 -200..850°C ≤1K 0,071 K 
Pt1000 -200..100°C ≤0,5K 0,022 K 
Ni100 -60..180°C ≤1K 0,039 K 
Ni1000 -60..180°C ≤0,5K 0,039 K 

Linearizace ve °C nebo °F 
Odpor přívodů: 
Pt (-200…850°C):  ≤30Ω každý vodič 
Pt (-200…150°C), Ni: ≤10Ω každý vod. 
Kompenzace přívodů 
3- a 4-vod. připojení: Není nutná  
2-vod. připojení: Kalibrace z čela přístroje při zkratovaném 
čidle. Uložena bez možnosti ztráty dat.  
Vliv přívodních vodičů při 3- nebo 4-vodičovém připojení 
zanedbatelný 
 

Hlídání vstupního obvodu: 
Přerušení: Čidlo, kabeláž 
Zkrat: Detekce při hodnotě 20 K pod počátkem rozsahu.  
 
Odpor / Odporový vysílač 
Připojení 2-, 3-, 4-vodičové, odporový vysílač 2-vodičové 
 

Rozsah Chyba Rozlišení 
0....160 Ω ≤ 1% ≤ 0,012 
0....450 Ω ≤ 1% ≤ 0,025 
0....1600 Ω ≤ 1% ≤ 0,089 
0....4500 Ω1) ≤ 1% ≤ 0,025 

Lineární odporu. 
 

Kompenzace přívodů, resp. justování 0%/100% při 
připojeném čidlu z čela přístroje. Uloženo bez ztráty dat.  
• Proměnný odpor (jen 2-vodičově): Justování 0% 
• Odporový vysílač: 

Justování na 0% a 100% 
 

Vliv přívodních vodičů při 3- nebo 4-vodičovém připojení 
zanedbatelný 
 

Hlídání vstupního obvodu: Přerušení odporu nebo vedení 
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T-modul 
Termočlánkový modul (TC, mV, mA) 
Počet kanálů: 2 (Diferenční vstup) 
Typy čidel lze kombinovat. 
 

Termočlánky (dle DIN IEC 60584) 
(kromě typů L, W(C), D) 
 

Typ Rozsah Chyba Rozlišení 
L1) -200...900°C ≤ 2 K 0,080 
J1) -200...900°C ≤ 2 K 0,082 
K1) -200..1350°C ≤ 2 K 0,114 
N1) -200..1300°C ≤ 2 K 0,129 
S -50..1760°C ≤ 3 K 0,132 
R -50..1760°C ≤ 3 K 0,117 
B2) (0)400...1820°C ≤ 3 K 0,184 
T1) -200...400°C ≤ 2 K 0,031 
C3) 0..2300 °C ≤ 2 K 0,277 
D 0..2300 °C ≤ 2 K 0,260 
E1) -200...900 °C ≤ 2 K 0,063 

1) Údaje platí od -100 °C 
2) Údaje platí od 400 °C 
3) W5Re/W26Re 
 

Linearizace ve °C nebo °F  
Chyba linearizace zanedbatelná 
Vstupní odpor: ≥ 1 MΩ 
Teplotní kompenzace interní 
Chyba: ≤ 0,5K/10K 
Volitelně externí kompenzace: 0…60 °C 
 

Vliv vnitřního odporu čidla: 1mV/kΩ 
 

Hlídání poruchy čidla: 
Proud čidlem: ≤1µA 
Indikace přepólování: Je-li měřená hodnota nižší než počátek 
rozsahu o 30 °C.  
 

Přídavná chyba teplotní kompenzace 
≤ 0,5 K/10 K změny teploty svorek. 
 

Externí teplotní kompenzace  
volitelná v rozmezí 0…60°C. 
 
mV vstup 
 

Rozsah Celk. chyba Rozlišení 
0....30 mV ≤ 45 µV 1,7 µV 
0....100 mV ≤ 150 µV 5,6 µV 
0....300 mV ≤ 450 µV 17 µV 

Vstupní odpor: ≥ 1 MΩ 
 

Hlídání poruchy čidla: Ano 
Proud čidlem: ≤1µA 
 
mA vstup 
 

Rozsah Celk. chyba Rozlišení 
0/4...20 mA ≤ 40 µV 2 µV 

Vstupní odpor: 5 Ω 
Hlídání poruchy čidla: << 2 mA (jen u 4…20 mA) 
Překročení rozsahu: >> 22 mA 
 

V-modul 
Vysokoimpedanční napěťový modul 
Počet kanálů: 2 
Rozsahy v rámci jednoho modulu lze kombinovat. 
 

Rozsah Chyba Rozlišení 
-50...1500mV ≤ 1,5 mV 0,09 
0...10V ≤ 10 mV 0,56 

Lineární napětí. 
Vstupní odpor: >> 1 GΩ 
Vliv vnitřního odporu čidla:0,25mV/MΩ 
Hlídání poruchy čidla: Ne 
 
P-modul 
Vstupní modul s napájením převodníku 
Počet kanálů: 1 
Technické parametry vstupu jako u T-modulu. 
Zdroj pro napájení jednoho dvouvodičového převodníku 
nebo až čtyř optovstupů.  
Galvanicky oddělený, zkratuvzdorný 
Výkon: 22 mA / ≥ 17,5 V 
 
 

Analogové výstupy 
 

L-modul 
Lineární výstupní modul 
Počet kanálů: 2 
 

Rozlišení: 16 bitů 
Obnovovací cykl: 100 ms 
Výstup: 0/4…20 mA  
(lze zvolit pro každý kanál zvlášt) 
 

Rozlišení: cca 5 µA/digit 
Chyba: ≤ 0,2% 
Zátěž: ≤ 500Ω / ≤ 150Ω (volitelné) 
Vliv zátěže: ≤ 0,05%/100Ω 
 

jako logický signál 
0 / ≥ 20 mA 
 
B-modul 
Bipolární lineární výstupní modul 
Počet kanálů: 2 
 

Rozlišení: 16 bitů 
Obnovovací cykl: 100 ms 
Výstup: 0/2…10 V, -10…10 V  
(lze zvolit pro každý kanál zvlášt) 
 

Rozlišení: cca 5 mV/digit 
Chyba: ≤ 0,2% 
Zátěž: ≥ 2 kΩ 
Vliv zátěže: ≤ 0,05%/100Ω 
 

jako logický signál 
0 / ≥ 10 V 
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Binární vstupy a výstupy 
 

D-modul 
Binární V/V modul 
Počet kanálů: 2 (vstup nebo výstup, lze zvolit pro každý kanál 
zvlášť) 
Ochrana proti přepólování 
 

Vstup 
Log. „0“ = -3….+5 V 
Log. „1“ = 15….30 V 
Měřicí cyklus: 100 ms 
Galvanické oddělení optočlenem 
Jmen. napětí: 24 Vdc externí 
Vstupní odpor: 5 kΩ 
 

Výstup 
Uzemněná zátěž (společný plus napájení) 
Spínací výkon: 18…32 Vdc; ≤ 70 mA 
Vnitřní úbytek napětí: ≤ 1,5 V 
Obnovovací cykl: 100 ms 
Galvanické oddělení optočlenem 
Tepelná ochrana, odpojení při přetížení 
 
A-modul 
Výstupní modul buzení SSR 
Počet kanálů: 2 
Log. „0“: 0 V 
Log. „1“: ≥ 10 V 
Zátěž: ≥ 500 Ω 
 
 

GALVANICKÉ ODDĚLENÍ 
 

Galvanické oddělení obvodových skupin uvnitř přístroje je 
znázorněno na obrázku na straně 17. V zásadě platí, že každý 
V/V modul je od základu přístroje galvanicky oddělen, oba 
kanály uvnitř modulu navzájem odděleny nejsou. 
 

Signálové a měřicí obvody 
Funkční izolace až do 33Vac/70Vdc navzájem a vůči zemi 
(dle EN61010-1). 
 

Napájecí obvody 90…250 Vac, 24 Vuc 
Bezpečná izolace až do 3 kV navzájem a vůči zemi (dle 
EN61010-1). 
 
 

EXTERNÍ ROZŠÍŘENÍ VSTUPŮ A VÝSTUPŮ 
 

Podrobné technické údaje a funkční popis externího V/V 
systému jsou uvedeny v samostatném datovém listu. 
 
Sběrníce CAN (CANopen) 
 

Přenosové rychlosti: 
Přen. rychlost Max. délka kabelu 
10 kbit/s 1200 m 
20 kbit/s 1000 m 
50 kbit/s 1000 m 
100 kbit/s 500 m 
125 kbit/s 250 m 
250 kbit/s 250 m 
500 kbit/s 100 m 
800 kbit/s 50 m 
1000 kbit/s 25 m 

 

Ukončení sběrnice 
Interní odpor – aktivace spínačem 
 

Režim přenosu 
Cyklický 

 

Detekce chyby 
Automatické monitorování uzlu 
 

Adresy 
KS98-X: 1…24 (Přednastaveno 1) 
RM200: 2…42 (Přednastaveno 32) 
 

Obnovovací cykl  
Závisí na zvolené rychlosti a počtu uzlů. 
• RM200 ⇔ KS98-2: 100 ms 
• KS98-2 ⇔ KS98-2: ≥ 200 ms 
 

Maximální skladba RM200 
≤ 16 analogových vstupů a ≤ analogových výstupů v jednom 
rámu RM200! 
Binární vstupy a výstupy omezeny jen velikostí rámu. 
Příklad: 72 binárních vstupů / výstupů (bez analogových 
modulů), nebo 16 analogových vstupů + 16 analogových 
výstupů + 8 binárních vstupů n. výstupů. 
 
VÝVOJOVÉ PROSTŘEDÍ 
 

Pro KS98-2 lze použít tyto vývojové prostředky: 
ET/KS98 od verze 7.0 
SIM/KS98-2 od verze 1.0 
 
ČELNÍ KOMUNIKAČNÍ PORT 
(standardní výbava) 
Pro čelní USB port lze použít standardní USB kabel.  
Pomocí ET/KS98-2 lze přístroj programovat, konfigurovat a 
parametrizovat i pokud není pod napětím. 
 
PRŮMYSLOVÉ SBĚRNICE 
(volitelná výbava) 
 

RS422/485-modul 
S galvanickým oddělením, volitelně TTL nebo RS422/485. 
 

Počet stanic na sběrnici 
RS422/485: 32 
TTL: Max. 32 modulů 
 
PROFIBUS-DP modul 
dle EN 50170 Sv. 2 (DIN 19245 T3) 
Zápis a čtení všech procesních dat, konfigurace a parametrů. 
 

Komunikační funkční bloky 
V projektu lze použít max. 4 bloky DPREAD a 4 DPWRIT, 
každý se šesti analogovými a 16-ti logickými proměnnými. 
Propojením libovolných zvolených signálů na vstupy a 
výstupy těchto komunikačních bloků lze tyto signály přenášet 
po sběrnici Profibus-DP. 
 

Kanál parametrů zajišťuje acyklický přístup k datům 
konfigurace a parametrů. 
 

Modul DPREAD DPWRITE 
Kanál 

parametrů 
a 1 1 - 
b 1 1 x 
c 2 2 x 
d 3 3 x 
e 4 4 x 
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Formát dat (konfigurovatelný) 
Reálná čísla jsou přenášena ve formátu IEEE (REAL) nebo v 
šestnáctibitovém formátu s pevnou řádovou čárkou (FIX) a 
jednou číslicí za desetinnou čárkou. 
 

Nároky na paměť 
 

Modul Čtení Zápis 
 FIX REAL FIX REAL 
a 18 26 18 26 
b 26 34 26 34 
c 44 60 44 60 
d 62 86 62 86 
e 80 112 80 112 

 

Diagnostika / chování při poruše 

Funkce DPREAD a DPWRITE mají pro signalizaci 
poruchových stavů binární stavový výstup. 
 

Přenosové rychlosti a vzdálenosti: 
Automatická detekce přen. rychlosti. 
 

Rychlost Max. vzdálenost 
9,6 kbit/s 1200 m 
187,5 kbit/s 1000 m 
500 kbit/s 400 m 
1,5 Mbit/s 200 m 
12 Mbit/s∗ 100 m 
 

Adresy: 
0...126 (přednastavení 126) 
Dálková adresace možná. 
 

Další funkce: 
"Sync" a "Freeze" 
 

Připojení sběrnice: 
9-pólový adapter s konektorem D 
 

Koncový odpor sběrnice: 
Uvnitř regulátoru (zapojení vnitřním spínačem). 
 

Kabel: 
Dle EN 50 170 sv. 2 (DIN 19 245T3) 

 

DISPLEJ 
 

Barevný 3,5“ TFT displej s LED prosvícením 
Rozlišení: 320 x 240 (QVGA) 
Kapacitní dotykový 
 
NAPÁJENÍ 
Závisí na verzi - viz údaje pro objednávku 
 

Střídavé napájení 
90…250 Vstř, (48…62 Hz) 
Spotřeba:  18VA (při max. osazení) 
 

Univerzální napájení 24 Vuc 
AC: 20,4…26,4 Vac, (48...62 Hz) 
DC: 18…31 Vdc 
Spotřeba: cca 18VA (při max. osazení) 
 

Chování při výpadku napájení: 
Konfigurace, parametry a žádaná hodnota: Trvale uloženo 
v EEPROM 
Data funkčních bloků (programátor, integrátor, čítač): 
Uloženo v kondenzátorem zálohované RAM (typ. >>15 min.) 
Hodiny reálného času: 
Zálohováno lithiovou baterií. 
 
PODMÍNKY PROSTŘEDÍ 
 

Krytí 
dle DIN EN 60529 (VDE 0470-1) 
Čelo: IP 65 
Kryt:  IP 20 
Připojovací svorky: IP 00 
 

Přípustná teplota 
Pro provoz: 0…55°C 
Pro dopravu a skladování: -20…60°C 
Rel. vlhkost: ≤ 75% roční průměr, 
nekondenzující. 
 
 

Vliv teploty 
Referenční teplota 25 °C 
Vliv teploty: <<0,05%/10K 
 

Chvění a rázy 
Vibrační zkouška 
dle DIN EN 60068-2-6 
Frekvence: 10…150 Hz 
V provozu: 1g nebo 0,075 mm 
Mimo provoz: 2g nebo 0,15 mm 
Rázová zkouška 
dle DIN EN 60068-2-27 
Ráz: 15 g 
Trvání: 11 ms 
 

Elektromagnetická kompatibilita 
Splňuje požadavky EN 61326-1 pro trvalý a bezobslužný 
provoz. 
 

Elektrická bezpečnost 

dle ČSN EN 61 010-1 
Přepěťová kategorie II 
Stupeň znečištění 2 
Pracovní napětí 300 Vac 
Zařízení třídy ochrany II 
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VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 

Kryt přístroje: 
Zásuvná jednotka, montáž zepředu. 
Materiál: Makrolon 9415 obtížně 
vznětlivý, samozhášecí. 
Třída vznětlivosti: UL 94 VO 
 

Váha: cca 0,75 kg (plné osazení) 
 

Způsob montáže: 
Do panelu, upevnění dvěma vzpěrkami (nahoře a dole) 
Těsná montáž možná, poloha libovolná 
 

Elektrické připojení 
Závisí na verzi - viz údaje pro objednávku 
• Šroubovací svorky pro vodiče průřezu 0,5 – 2,5 mm2 
• Ploché nože 1x6,3 mm nebo 2x 2,8 mm 
 

Certifikát CE 
Dle evropských předpisů pro elektromagnetickou 
kompatibilitu a elektrickou bezpečnost 
 

DIN 14597 
Přístroj lze použít pro regulaci a hlídání teploty dle DIN EN 
14597 
 

UL/cUL certifikát 
(Typ 1, pro vnitřní použití) 
Složka: E 208286 
 

Pro splnění požadavků UL certifikátu je nutno dodržet: 
 

• Pro přívody použít pouze měděné vodiče pro teplotu okolí 
60/75°C. 

• Připojovací svorky jsou určeny pro Cu vodiče 0,5 – 2,5 
mm2. 

• Připojovací svorky se utahují momentem 0,5-0,6 Nm 
• Přístroj se instaluje na rovné plochy krytů „Typ 1“ a 

výlučně ve vnitřních prostorech. 
• Maximální teplota okolí: ≤ 50 °C 
• Napájecí napětí: ≤ 50°C 
• Max. zatížení reléových výstupů:  

250Vac; 2A; 500VA (ohmická zátěž) 
250Vac; 2A; 360VA (indukční zátěž) 

 
Rozsah dodávky 
• KS98-2 v provedení dle objednacího kódu 
• Stručný návod k použití 
• 4 montážní vzpěrky 

 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 

Inženýrský software ET/KS98 
Grafický editor funkčních bloků pro naprogramování a 
odladění struktury přístroje KS 98-2 
 

Simulační software SIM/KS98-2 
Simulace KS98-2 na standardním PC v prostředí Windows. 
Všechny funkce KS98-2 jsou přístupné a navíc: 
• Simulace vstupů / výstupů 
• Zobrazení trendu 
• Režim Turbo 
 

USB-adaptér 
Kablík pro připojení PC na čelní micro USB konektor 
regulátoru. 
 

STAV PŘI DODÁNÍ 
Přístroj je dodán s testovací strukturou, která umožňuje 
kontrolu všech vstupů a výstupů (nikoli rozšíření). 
Přístroj lze ovládat a parametrizovat tlačítky čelního panelu. 
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I-4. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU  
 

K S 9 8 - 2   -      -  0 0 
 

 
Univerzální vstup, 2 binární vstupy, zdroj 
s plochými konektory 0 
se šroubovacími svorkami 1 
 

90...250 Vstř, 2 relé a 2 patice pro V/V moduly 0 
24 Vuc, 2 relé a 2 patice pro V/V moduly 1 
90...250 Vstř, 4 relé  2 
24 Vuc, 4 relé 3 
 

Bez komunikace 0 
Standardní porty (USB, Ethernet) + CAN pro V/V systém 1 
Standardní porty + RS485 / Modbus 2 
Standardní porty + Profibus 3 
Standardní porty + Profinet 4 
 

Bez výbavy 0 
Sběr dat 1 
 

Bez rozšíření 0 
Blok binárních vstupů / výstupů (10 DI, 4 DO) 1 
Modulární rozšíření (4 patice pro V/V moduly) 2 
 

Bez rozšíření 0 
Blok binárních vstupů / výstupů (10 DI, 4 DO) 1 
Modulární rozšíření (4 patice pro V/V moduly) 2 
 

Bez nastavení, bez vložených V/V modulů 0 
Bez nastavení, s instalovanými V/V moduly dle objednávky 1 
Nastavení dle zadání, bez vložených V/V modulů 8 
Nastavení dle zadání, s instalovanými V/V moduly dle objednávky 9 
 

Certifikát CE 0 
UL/cUL certifikát U 
DIN 3440 certifikát D 
 

 
Rozšíření objednacího čísla pro V/V moduly, instalované do přístroje: 
 

Poloha číslice v objednacím kódu určuje pozici 
modulu v přístroji a jeho přiřazení na výstupní 
svorkovnici. 
Umístění modulů na svorkovnici B a C vyžaduje 
základní přístroj s příslušným rozšířením. 
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 A98 - F - x x x x x x x x x x x x 

Moduly a jejich možné polohy                 
Neosazeno     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Univerzální vstup     - - U U U U U U U U U U 
Dvojitý vstup Pt100/1000, Ni100/1000, odpor     - - R R R R R R R R R R 
Dvojitý vstup termočlánek, mV, 0/4...20mA     - - T T T T T T T T T T 
Dvojitý vstup -50...1500mV, 0...10V     - - V V V V V V V V V V 
Vstup 0/4…20 mA se zdrojem     - - P P P P P P P P P P 
Dvojitý výstup buzení SSR     A A A A A A A A A A A A 
Dvojitý lineární výstup (0/4…20 mA)     L L L L L L L L L L L L 
Dvojitý lineární bipolární výstup (-10…;10 V)     B B B B B B B B B B B B 
Dvojitý binární vstup / výstup     - - D D D D D D D D D D 

 

Napájení 
a výstupy 

Provedení 

Komunikace 

Výbava 

Certifikát 

Základní přístroj 

Rozšíření 
svorkovnice B 

Rozšíření 
svorkovnice C 

Konfigurace 



 15 KS 98-2  Příručka uživatele 

I-5. Montáž 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na obrázku jsou uvedeny rozměry potřebného výřezu a minimální odstupy při montáži přístrojů do řady. 
Regulátor se vloží zepředu do výřezu v panelu a zezadu upevní dodanými vzpěrkami. 
 
Součástí dodávky jsou čtyři montážní vzpěrky. Vzpěrky se zevnitř rozvaděče vloží do výřezů v krytu přístroje,  
vždy po dvou nahoře a dole. Vzpěrky se šroubováním opřou o panel a tím se přístroj upevní. 
 

a Přístroj se do rozvaděče upevní použitím všech čtyř montážních vzpěrek. Modul regulátoru je usazen v krytu a 
zajištěn šroubem na čelním panelu. 
 

a Věnujte pozornost předpisům certifikátu UL/cUL. 
 

a Dbejte na těsnost.  

! Okolo čelního rámečku na přístroji je gumové těsnění. Toto těsnění je nutno při vládání regulátoru do panelu 

položit na plocho, aby zakrylo okraje výřezu. Jen tak se dosáhne řádného stupně krytí. 
 
UL/cUL 
 

+ Požadavky pro splnění UL certifikátu – viz kapitola I-3: Technické údaje, str. 13. 
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I-5.1 Vnitřní spínač 
 

l Pozor ! Přístroj obsahuje součástky citlivé na statickou elektřinu. Při dopravě přístroje používejte jen originální obal, 
při montáži dodržujte pravidla pro ochranu před elektrostatickým výbojem. 
 
 

Ukončení sběrnice CAN: 
Sběrnici CAN je nutno na obou stranách ukonči. Pro ukončení na straně regulátoru 
KS98-2 lze použít vnitřní ukončovací odpor, který se do obvodu zapojí posuvným 
spínačem, umístěným za konektorem sběrnice CAN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I-5.2 Instalace modulů vstupů a výstupů 
 

Ý ESD ! 
Moduly obsahují komponenty citlivé na elektrostatickou elektřinu. 
Originální obal chrání před vlivy elektrostatické elektřiny. Moduly uchovávejte pouze v tomto obalu, při montáži 
dodržujte zásady ochrany před elektrostatickou elektřinou. 
 

Zapojení 
Při zapojování je nutno přihlédnout k vytvořené struktuře přístroje, protože ta určuje přiřazení modulů k výstupním 
svorkám. Rovněž je nutno vzít ohled na výkonové omezení skladby modulů 
– viz katalogový list regulátoru! 
 

Montáž 
Po uvolnění čelního zajišťovacího šroubu vysuňte regulátor z krytu. 
 

Modul vložte na příslušnou pozici Ověřte správnou polohu konektoru Polohu zajistěte distančním trnem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I-5.3 Rozšíření vstupů a výstupů komunikační sběrnicí CANopen 
 

Pomocí komunikační sběrnice CANopen regulátor umožňuje rozšíření svých vstupů a výstupů pomocí systému RM 
200, propojení s dalšími přístroji KS 98-2 nebo regulačním modulem KS 800, možných je až 5 CAN uzlů. 
 

Pokyny pro instalaci jsou uvedeny v samostatné příručce. 
 

Umístění spínače 
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I-6 Elektrické připojení 
 

 
I-6.1 Bezpečnostní pokyny 
 

a Bezpečnostní pokyny kapitoly I.2 od strany 6 je nutno bezpodmínečně dodržovat! 
Izolace přístroje odpovídá ČSN EN 61 010-1, přepěťová kategorie II, stupeň znečištění 2, pracovní napětí 300 Vac 
a zařízení třídy ochrany II. 

 

a Elektrické připojení je nutno provést v souladu s příslušnými standardy, platnými v místě instalace. 
 

a Napájení přístroje musí být vybaveno vhodným a označeným spínačem, snadno dostupným obsluze. 
 

a Při vyjmutí přístroje z krytu je nutno zabránit, aby živé části, např. konce přívodních vodičů, nespadly 
do otevřeného krytu. 
 

a Po zapnutí přístroje ve stavu bez připojení na komunikační sběrnici výstupy přejdou do stavu, v kterém byly při 
posledním vypnutí. 
 

I-6.2 Elektromagnetická kompatibilita 
 

Přístroj vyhovuje požadavkům normy EN 61326-1 pro trvalý a bezobslužný provoz. 
 

Přístroj je určen pro použití v průmyslovém prostředí. 
Odolnost vůči elektromagnetickému rušení lze výrazně zlepšit: 
• Instalací přístroje do uzemněného kovového rozvaděče. 
• Odděleným vedením napájecích a signálových vodičů. 
• Použitím zkroucených a stíněných signálových vodičů (stínění zapojit na měřící zem). 
• Použitím ochranných RC obvodů u stykačů, připojených na reléové výstupy. Tím se omezí napěťové špičky, 

které by mohly způsobovat rušení. 
 

I-6.3 Galvanické oddělení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Měřicí a signálové obvody: Funkční oddělení do pracovního napětí ≤ 33 Vac / 70 Vdc proti zemi 
(dle DIN 61010-1). 

• Obvody napájení 90…250 Vac, 24Vuc: Bezpečné oddělení do pracovního napětí ≤ 300 Veff mezi sebou 
a proti zemi (dle DIN 61010-1). 

• Všechny moduly rozšíření vstupů a výstupů: Moduly jsou mezi sebou a vůči hlavnímu přístroji galvanicky 
odděleny (funkční oddělení). Dva vstupy nebo výstupy v rámci modulu však navzájem odděleny nejsou. 
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I-6.4 Schéma připojení 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Napájecí okruhy přístrojů je nutno vybavit pojistkou, odpovídající max. spotřebě 12,3 VA / 7,1 W jednotlivě nebo 
společně (min. 1 A). 
 

a Maximální pracovní napětí měřicích a signálových okruhů může být 33 Vac / 70 Vdc! Jinak je nutno je vést odděleně 
a označit štítkem „Dotykově nebezpečné napětí“. 

 

a Napájecí okruhy mohou vést pracovní napětí max. 250 Vac navzájem a proti zemi.  
 
 
Zapojení komunikačních portů 
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I-6.5 Schéma připojení modulárních vstupů / výstupů 
 

Vstupy a výstupy regulátoru KS98-2 lze pomocí V/V modulů přizpůsobit potřebám dané aplikace. 
Rozšiřující desky mají čtyři zásuvné pozice pro různé druhy V/V modulů, které lze navzájem kombinovat.  
Konkrétní umístění vstupů a výstupů přístroje tedy závisí na programové struktuře, konkrétní schéma zapojení je 
vytvořeno inženýrským programem ET/KS98. 
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I-6.6 Analogové vstupy 

 

Termočlánky 
viz schéma zapojení – kapitola I-6.5., str. 18. 
 

Interní teplotní kompenzace: 
Kompenzační vedení zapojte až na svorky přístroje. 
U funkčního bloku vstupu se konfiguruje STK = int.TK. 
 

Externí teplotní kompenzace 
Pro připojení studeného konce použijte místo s konstantní referenční teplotou. Kompenzační vedení zapojte 
až do tohoto místa, odtud až k přístroji veďte měděné vodiče. 
U funkčního bloku vstupu se konfiguruje STK = ext.TK a TKref = referenční teplota. 
 

 
 
Odporový teploměr Pt 100 v třívodičovém zapojení 
Odpor přívodů není nutné kompenzovat, je-li RL1=RL2. 
 
 
 
 
 
 
 
Odporový teploměr Pt 100 ve dvouvodičovém zapojení 
Kompenzovat odpor přívodů je nezbytné: 
Ra se určí jako RL1+RL2. 
 
 
 
 
 
 
Dva odporové teploměry Pt 100 pro diferenční měření 
Kompenzace odporu přívodů : Postup dle kapitoly 
I-9.4 Kalibrace. 
 
 
 
Odporový vysílač 
Kalibrace měření: Postup dle kapitoly I-9.4 Kalibrace. 
 
Standartní proudové signály 0/4...20 mA 
Vstupní odpor: 5Ω, lze konfigurovat úpravu měřítka a počet míst za desetinnou tečkou. 
 
Standartní napěťové signály 0/2...10 V 
Vstupní odpor: ≤ 100Ω, (modul U_INP: > 1 GΩ), lze konfigurovat úpravu měřítka a počet míst za desetinnou 
tečkou. 
 
Zdroj pro napájení dvouvodičových převodníků 
V základní výbavě přístroje je galvanicky oddělený zdroj pro  
napájení dvouvodičových převodníků. 
 
 
 
 
 
 
 
 Příklad připojení dvouvodičového 
 převodníku (např. na vstup Inp1) 
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I-6.7 Binární vstupy a výstupy 

 

Binární vstupy a výstupy se musí napájet z jednoho nebo několika zdrojů 24Vss. Každý vstup odebírá proud 5mA. 
Max. zatížení jednoho výstupu je 70 mA. 
Příklady: 
 

Binární vstupy (svorkovnice A) Binární vstupy a výstupy  Binární vstupy a výstupy 
Binární V/V modul (sv. A, sektor 2) s jedním zdrojem napětí se dvěma zdroji napětí 
nastavený jako 1 vstup, 1 výstup (svorkovnice B nebo C) (svorkovnice B nebo C) 
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I-7 Uvedení do provozu 
 

Před zapnutím přístroje pod napětí je nutno ověřit a zajistit: 
• Souhlas napájecího napětí s údajem na štítku přístroje. 
• Montáž všech krytů, potřebných pro zajištění požadované ochrany před nebezpečným dotykem 
• Pokud zapnutí přístroje ovlivní funkci na něj dále zapojených zařízení, je nutno provést vhodná opatření. 
• Přístroj smí být provozován pouze po řádné instalaci. 
• Před a během provozu musí být dodrženy stanovená teplotní omezení. 
• Přístroj je volně konfigurovatelný. Chování vstupů a výstupů závisí na jeho naprogramování. Před uvedením do 

provozu je nutno zajistit, aby k zařízení i přístroji byl k dispozici příslušný návod k použití. 
 

a Účinek působení jednotlivých výstupů musí být známý. Zabezpečení proti neúmyslné aktivaci komponent systému 
musí být provedeno předem. Před zapnutím je třeba v přístroji nastavit správné typy vstupního a výstupního signálu 
specifického pro daný systém. 
Toto je jediný způsob, jak se vyhnout poškození systému a zařízení. 
 

Pokud přístroj není naprogramován dle dané aplikace, obsahuje při dodávce od výrobce testovací strukturu, 
popsanou v kapitolách I-12.4 na str. 42. 
 
 

a Při zapnutí přístroje sledujte chování připojených zařízení. 
 

Po zapnutí napájení se na displeji objeví úvodní logo a poté na několik vteřin stránka hlavního menu. 
Pokud po tuto dobu není zvolena žádná z možností hlavního menu, přejde se automaticky na zobrazení první 
ovládací stránky. 
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I-8 Ovládání 
 

Přístroj se ovládá prostřednictvím interaktivního dialogu pomocí jednotlivých menu. Ovládací menu má několik 
úrovní, z nichž všechny lze ovlivnit naprogramováním. Konečná skladba ovládacího menu konkrétního regulátoru 
tedy závisí na jeho naprogramování   
 

V této příručce je dále popsány všeobecné na naprogramování nezávisející možnosti ovládání. 
 
 

I-8.1 Čelní panel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Displej 
TFT dotykový displej (320 x 240 bodů). Zobrazení na displeji závisí na konfigurovaných funkcích (Engineering). 
Přepínatelné podsvícení "zelené / červené", zobrazení "přímý / inverzní" Závisí na nakonfigurovaných funkcích. 
 

Stavový řádek 
Ve stavovém řádku je zobrazeno logo výrobce + typové označení přístroje, stavy událostí, např. alarmy nebo stav 
spínacích výstupů, dále aktuální čas a případné indikace záznamů na stránce alarmů. 
 

Tlačítka 
 

K ovládání přístroje slouží pět tlačítek. Jimi se volí stránky displeje a ovládá se jejich obsah. 
 
 

Tlačítka více a méně mají dvě funkce. Slouží k navigaci v menu a k zadávání číselných hodnot (např. 
žádané hodnoty regulátoru). 

 

Dva významy výběrového tlačítka Enter odpovídají vybranému poli: - Stisknutí výběrového tlačítka 
(Potvrzení / Zadání): spouští stránkování, - inicializuje nastavení hodnoty pomocí tlačítek více / méně a 
potvrzuje nastavení. 

 

Tlačítko Esc se obvykle používá k návratu na předchozí stránky a ke zrušení vstupní akce. 
 

Funkce F-tlačítka je závislá na uživateli a naprogramování. 
Regulátor:  Přepínání Ruka / Automat 
Programátor:  Ovládání programátoru 
Stránka VWERT: Úprava číselné hodnoty. 

 

PC port 
Připojení na PC s inženýrským programem ET/KS98. Pomocí programu se přístroj se vytváří struktura funkčních 
bloků, jejich propojení, konfigurace a paramertizace. 
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I-8.2 Dotykové funkce 

 
V současné verzi přístroje jsou realizovány tyto dotykové funkce. 
 
Datum a čas 
Dotknutím se času přeskočíte na stránku nastavení data a času. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alarm 
Dotknutím se symbolu alarmu přeskočíte na stránku alarmů. 
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I-9 Ovládací menu 
 

Přístroj se ovládá pomocí dialogových menu. Rozlišujeme kompletní dialog a krátký dialog. V kompletním dialogu 
je nejvyšší úrovní ovládání hlavní menu, z něhož se přechází na několik dílčích menu, umožňujících kompletní a 
podrobné nastavení přístroje. V režimu krátkého dialogu je hlavní menu zablokováno a tím znemožněn případný 
neoprávněný přístup ke všem menu s nastavením přístroje. Uživatel má k dispozici jen menu s ovládacími stránkami. 
Který s dialogů je přístupný se určuje při tvorbě struktury přístroje (funkce Status). 
 

I-9.1 Krátký dialog 
V krátkém dialogu volí uživatel z menu jednotlivé ovládací stránky. Dále je popsán způsob volby stránek, označení 
řádku a zadávání či změna hodnot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stiskem tlačítka       po více než 3 s se přejde do menu ovládacích stránek, které jsou podle struktury u každého 
přístroje rozdílné (standardní jsou stránky Hodiny / Stav vstupů a výstupů / CAN bud / Profibus). 
 

Stiskem tlačítka        se vždy přechází na předchozí stránku. 
 
Řádek Info 
Hardwarové číslo (objednací číslo), číslo software, číslo verze přístroje, výrobní číslo. 
 

Řádek Datum, čas 
Nastavení a zobrazení data a času. 
 

Řádek Status I/O 
Osazení V/V moduly (svorkovnice A až P), stav osazených modulů, výrobní čísla a hardwarové a softwarové verze. 
 

Řádek PROFIBUS 
Stav přístupu ke sběrnici, parametrizaci, konfiguraci a datové přenosy uživatelů. 
 

Řádek CAN-BUS 
Adresa a stav dostupných stanic CAN. 
 
 

I-9.2 Kompletní dialog 
Hlavní menu pro výběr pěti submenu, které lze použít k volbě stránek specifických pro zařízení a závislých na 
aplikaci. 
 

Submenu Obsah stránek 
 

Level 1 data V závislosti na aplikaci jsou uvedeny různé ovládací stránky a lze je vybrat pro  
(Ovládací stránky) prohlížení, výběr a nastavení hodnot, receptů, stavů apod. 
 

Parameter Pro každou použitou funkci, ve které jsou nastavitelné parametry, je vytvořena 
 samostatná stránka pro zobrazení a nastavení parametrů. 
 

I/O Data Každá použitá funkce má vlastní stránku: zobrazení vstupních a výstupních hodnot. 
 

Configuration Pro každou funkci, která má být nakonfigurována, je vytvořena samostatná stránka 
 pro zobrazení a nastavení konfigurací. Pokud má být konfigurace změněna, musí být 
 přístroj přepnut do stavu "Offline" (viz provozní režimy str. xx). 
 

Miscellaneous Stránka Datum, čas: Nastavení a zobrazení data a času. 
(Všeobecné údaje) Stránka Data přístroje: Nastavení a zobrazení komunikace, síťové frekvence, jazyka. 
 Stránka Online / Offline: Přepínání Online a Offline. 
 Stránka Kalibrace: Zobrazení a kalibrace signálů, které mají být kalibrovány. 
 Stránka Info: Zobrazení kódů hardware, software, softwarová a provozní verze. 
 Stránka CAN-BUS: Stav všech připojených CAN uzlů Ü. 
 Stránka PROFIBUS: Přístup ke stavové sběrnici, uživatelská datová komunikace ¡. 
 Stránka Nastavení barev: Nastavení barevné kombinace displeje. 
 

Ü Jen pro výbavu Standardní porty (KS98-2xx-1xxxx-xxx) 
¡ Jen pro výbavu Standardní porty + Profibus (KS98-2xx-3xxxx-xxx) 
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I-9.3 Volba ovládacích stránek 
 

Po zapnutí napájení se přístroj přihlásí pomocí spouštěcího loga a nápisu Hauptmenü wait! (čekání na hlavní 
nabídku!) a poté na několik vteřin zobrazí hlavní menu. 
Pokud během této doby nedojde k žádné volbě, přístroj automaticky zobrazí první obslužnou stránku zadanou v 
podnabídce (například stránku regulátoru) bez vyznačení řádku nebo pole. 
Stisknutím tlačítka       se provede návrat na předchozí úroveň a přeruší zadávání hodnot. 
 

Pomocí tlačítek              se provádí posun kurzoru po jednotlivých rádcích ovládací stránky. Při poloze kurzoru na 
začátku nebo na konci nabídky se po opětovném stisknutí tlačítka kurzor přeskočí ze začátku na konec a naopak. 
Kromě volby stránky prostřednictvím hlavního menu (seznamu stránek) lze z ovládacích stránek vybírat další 
stránky, pokud je takto struktura ovládání při tvorbě aplikace nastavena: 
• Stránky následné nebo předchozí se aktivují 

 šipkou v dolním (�) nebo horním (�) okraji 
 stránky stisknutím tlačítka       . 

• Podřízená stránka může být vyvolána v řádku 
označeném �� tlačítkem       . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I-9.4 Přepínání jazyků 
 
Z němčiny do angličtiny: Einstellungen � Gerätedaten � Sprach = označte deutsch a stiskněte       . 
deutsch začne blikat. Stiskněte      , začne blikat english. Potvrďte stiskem      . Zobrazí se hlavní menu. 
 

Z angličtiny do němčiny: Device settings r Device data r Langu = označte english a stiskněte       . 
english začne blikat. Stiskněte      , začne blikat deutsch. Potvrďte stiskem      . Zobrazí se hlavní menu. 
 

Z francouzštiny do němčiny: Données d'appar r Données d'appar r Langu = označte francais  
a stiskněte      . francais začne blikat. Stiskněte      , začne blikat deutsch. Potvrďte stiskem      . Zobrazí se hlavní 
menu. 
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I-9.5 Navigace, volba stránek 
 
Výběr a volba ovládacích stránek se provádí tlačítky      ,       a             . Stisknutím       po dobu 3 s se přejde vždy do 
hlavního menu. 
 

+ Pokud je hlavní menu zablokováno, zobrazí se ovládací menu. 
 
Postup 
Ü Tlačítky              se zvolí zadávací  

pole nebo řádka (zvolený element 
se zobrazí inverzně) 

¡ Tlačítkem        se volba potvrdí. 
¢ a) Pokud je zvoleným elementem 
 stránka, zobrazí se a tlačítky           
 na ní lze znovu provádět volby. 
¢ b) Pokud je zvoleným elementem 
 zadávací pole, začne po potvrzení 
 tlačítkem      blikat a pomocí              
 lze hodnotu v poli upravit a tlačítkem        
 změnu upravené hodnoty potvrdit  
 (pole přestane blikat a nová hodnota 
 se uloží do paměti) 
£ Chcete-li stránku opustit a přejít na předchozí úroveň, použije se tlačítko       . Stisknutím tlačítka        
 na 3 vteřiny se dostanete vždy do hlavního menu. 
 

+ Pokud se při rolování příslušný element (zadávací pole nebo řádka) nezobrazí inverzně, je tento element zablokován. 
Rovněž element, který se zobrazí inverzně a nelze jej zvolit nebo změnit, je zablokován. 
 
 
Ovládací stránky: 
 

Ovládací stránky mají ještě další navigační možnosti: 
• Na horním, resp. spodním okraji stránky jsou 

navigační pole (�) a (�), jejich zvolením a 
potvrzením tlačítkem       lze přímo přejít na 
předchozí nebo následující ovládací stránku. 

• Navigační pole, označená �� umožňují po jejich 
zvolení (             ) a potvrzení (     ) přejít na další 
funkčně navazující stránku. 

• Opustit ovládací stránku lze tlačítkem      . 
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I-9.6 Změna hodnot 
 

Ovládací stránky obsahují několik typů zadávacích polí pro změnu hodnot: 
- analogové hodnoty, 
- binární hodnoty 
- výběrové seznamy, 
- časové hodnoty, 
- přepínač, 
- tlačítka, 
- výběrová tlačítka (Radio Button) 
 

Postup při změnách hodnot 
Příslušné zadávací pole se zvolí tlačítky             . 
 

a) Stiskne se tlačítko       a zadávací pole se rozbliká. Změnu hodnoty provedeme tlačítky             a tlačítkem        
novou hodnotu potvrdíme (zadávací pole přestane blikat). Rychlost změny nastavované hodnoty se mění s délkou 
stisknutí tlačítek              . Čím déle je tlačítko ponecháno stisknuté, tím rychlejší je změna hodnoty. 
 

Příklad: Změna hodnoty na stránce sloupkového grafu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Stiskne se tlačítko      . Tento způsob se používá u zadávacího pole přepínače, tlačítka a výběrového tlačítka. 
 

Příklad: Výběrové tlačítko (Radio button) 
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I-10 Nastavení přístroje v hlavním menu 
 

 
I-10.1 Datum, čas 
 Zobrazení a nastavení data a času. 

Přístroj ve verzi se standardními porty obsahuje záložní baterii pro ukládání těchto dat. 
Blikání času v stavovém řádku KS98-2 indikuje, že čas a datum je nutno znovu nastavit. 
Pokud datum a čas nejsou aktualizovány, doba blikání zmizí po cca 3 minutách. Nastavit datum a čas je možné vždy. 

 
I-10.2 Data přístroje 
 V závislosti na hardwarové verzi přístroje jsou na této stránce provedena nastavení následujících funkcí: 

• Síťová frekvence  
• Jazyk 
• Rozhraní 

 
 
 
 

 
I-10.3 Provozní režimy Online / Offline 

 

Pro provedení změn v konfiguraci funkčních bloků je nutno přístroj přepnout z provozu „Online“ do provozu 
„Offline“. 
 

a Po přepnutí do provozu Offline zůstanou výstupy ve stavu, v jakém byly v okamžiku přepnutí! 
 

+ Během přepnutí do provozu Online dojde k zápisu všech dat do paměti. 
 

+ Při ukončení provozu Offline přerušením konfigurace se obnoví naposledy uchovaná data. 
 

 
I-10.4 Kalibrace 

 

Tlačítky              lze zvolit příslušný vstup a pak se stisknutím         otevře jeho kalibrační stránka. 
 
Odporový vysílač: 
Nastavení počátku a konce rozsahu: 
 

Ü Tlačítkem        vyberte řádek Quit (inverzní zobrazení). 
Odporový vysílač nastavte na počátek rozsahu. 

¡ Stiskněte      → Quit bliká. 
¢ Stiskněte       → Set 0% bliká 
£ Počkejte až se vstup ustálí (min. 6s) 
¤ Stiskněte        → zobrazí se 0% done 
¥ Odporový vysílač nastavte na konec rozsahu 
| Stiskněte         → 0% done bliká 
y Stiskněte 3x        → Set 100% bliká 
x Počkejte až se vstup ustálí (min. 6s) 
c Stiskněte        → zobrazí se 100% done  
Kalibrace je ukončena. Stiskněte několikrát       až nebude žádná řádka aktivní a potom      . 
 
Dva odporové teploměry - měření teplotní diference: 
Kalibrace odporu přívodů: 
 

Ü Tlačítkem        vyberte řádek Quit (inverzní zobrazení). 
Obě čidla v připojovací hlavě vyzkratujte. 

¡ Stiskněte      → Quit bliká. 
¢ Stiskněte        → Set Dif bliká 
£ Počkejte až se vstup ustálí (min. 6s) 
¤ Stiskněte      → Cal done svítí 
Kalibrace na odpor přívodů je ukončena. Odstraňte oba zkraty. 
Stiskněte několikrát       až nebude žádná řádka aktivní a potom      . 
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I-10.5 Info 
 Tato stránka se používá k zobrazení všech informací o přístroji 

• Hardware 
• Software 
• Provozní verze 
• Sériové číslo. 
 
 
 
 
 

I-10.6 I/O-Status 
 

Stavová stránka modulů I / O poskytuje informace o správné instalaci, zobrazí se možná chybné instalace: 
• Rozdíl mezi nakonfigurovaným a připojeným typem modulu, neřízenými zásuvkami nebo moduly se zobrazí 
  pomocí ---. 
• V části more ... najdete verzi hardware / software slotu / modulu. 
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I-10.7 CAN-Status 
 

Na stavové stránce komunikace CAN se zobrazuje stav připojených účastníků na sběrnici: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hodnota Význam 
1-42 Číslo uzlu 
NC NoCheck: Test uzlů není proveden / uzly neexistují 
Ck Check: Provádí se test uzlů 
NR NoResponse: Testovaný uzel neodpovídá (ale existuje) 
OK Ready: Uzel odpověděl a je identifikován 
ES EMStart: Uzel se ohlásil nouzovým voláním 
NA NotAvailable: Stav uzlu je neznámý 
PO PreOperational: Uzel je v předprovozním stavu 
Er Error: Uzel je v poruchovém stavu 
Op Operational: Uzel je v provozním stavu 
NU NotUsed: Uzel není volán žádným funkčním blokem 
Wa Waiting: Funkční blok čeká na identifikaci uzlu 
Pa Parametrierung: Funkční blok právě uzel parametrizuje 
OK Ready: Funkční blok skončil parametrizaci uzlu 
Řetěz znaků Zjištěné jméno uzlu 

 
 
 

I-10.8 Profibus-Status 
 

Stavová stránka komunikace Profibus informuje o provozu sběrnice 
a indikuje případné chybové stavy: 
- Neúspěšný přístup na sběrnici 
- Chybná parametrizace 
- Chybná konfigurace 
- Žádný přenos dat 
 
 
 

I-10.9 USB menu 
 

Je-li USB kabel připojen k USB portu (zadní port USB), lze zvolit stránku USB. Celé nastavení KS98-2 lze uložit na 
USB Flash klíč. Chcete-li přenést inženýrství z USB klíče do KS98-2, musí být zařízení offline. 
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I-11 Ovládací stránky 
 

Ovládací menu obsahuje všechny stránky, určené programem pro ovládání přístroje. Jednotlivé typy ovládacích 
stránek jsou dále popsány. 
 

I-11.1 Stránka seznamu 
 

Stránka seznamu slouží k zobrazení a zadávání hodnot a parametrů. Na 
těchto stránkách lze kromě binárních, analogových a časových údajů 
použít i zadávací pole typu přepínače, tlačítka nebo výběrového tlačítka 
(viz také odstavec I-9.6). Význam jednotlivých hodnot je dán programem. 
 
 
 

I-11.2 Stránka sloupcového grafu 
 

Na této stránce lze zobrazit dvě analogové hodnoty ve formě sloupcového grafu, další dvě hodnoty lze zobrazit 
v číselné formě. Tyto číselné hodnoty lze i měnit, mohou to být i stejné hodnoty, jako zobrazené na sloupcových 
grafech. 
Dalšími čtyřmi analogovými hodnotami lze do sloupcových grafů umístit značky, např. jako označení mezí nebo 
srovnávacích hodnot. Při překročení rozsahu grafu se na jeho příslušném konci zobrazí značka překročení �. 
 
 
 
Ü Název stránky 
¡ Název hodnoty 
¢ Fyzikální jednotka 
£ Počátek rozsahu grafu 
¤ Konec rozsahu grafu 
¥ Číselná hodnota (zobrazení / nastavení) 
| Sloupcový graf 
y Počátek grafu (při rozsahu + -) 
x Značky mezí 
 
 
 
 
 
 
 

I-11.3 Stránka alarmů 
 

Alarmy se na stránce zobrazují v seznamu po řádcích v pořadí jejich 
výskytu. Na řádcích alarmu se zobrazuje: 
 

Ü Aktivní alarm Text alarmu bliká 
¡ Kvitovaný aktivní alarm Text alarmu na modrém pozadí nebliká 
¢ Alarm není aktivní  Text alarmu na zeleném pozadí nebliká 
 a není odkvitován  
£ Alarm není aktivní ---------------- 

a je odkvitován 
 

Kvitování alarmu 
Tlačítky             najeďte na řádku alarmu a stisknutím        alarm 
odkvitujte. Nově příchozí alarmy se v seznamu objeví až po 
obnovení stránky. Obnovení stánky alarmů lze provést i stisknutím 
tlačítka       . 
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I-11.4 Stránka trendu 
 

Stránka trendu graficky zobrazuje časový průběh jedné procesní hodnoty. 
 

Ü Název stránky 
¡ Konec rozsahu grafu 
¢ Počátek rozsahu grafu 
£ Přepnutí lupy 
¤ Aktuální hodnota v čase | 
¥ Fyzikální jednotka 
| Počátek časové osy vztažený k aktuální hodnotě (=0) 

nebo posun časové osy (rolování do historie) 
x Signalizace posunutí časové osy 
v  Konec časové osy / čas poslední na grafu 

zobrazené hodnoty 
 

Lupa vertikální osy 
 
Vertikální osu lze roztáhnout faktorem 1.4 (zobrazení zvětšeného výřezu) 
 
Najeďte na pole lupy £ a stiskněte       . 
Symbol lupy se změní a tlačítky               lze měnit měřítko zobrazení. 
Posun měřítka je zobrazován po skocích 12,5% v poli ¢. 
 

Přepínání časové osy 
Trendová stránka umožňuje zobrazení i starších dat posunem časové osy. Starší data ubíhají v trendu doleva. 
Změnou počátku časové osy lze zobrazit i starší data. Tlačítky              zvolte zadávací pole | a zadejte posun 
počátku osy. 
 

+ Symbol ⊳ (x) indikuje posunutí časové osy. Po nastavení počátku časové osy na 0 symbol zmizí. 
 
 

I-11.5 Stránka programátoru 
 

Programátorem lze řídit časový průběh procesu. Strukturu a rozsah programátoru lze volně programovat. 
Programátor může mít libovolný počet analogových hodnot (analogových stop), řídících hodnot (binárních stop) a 
rovněž libovolný počet programů (receptů). 
• Průběh programu lze určit libovolným počtem segmentů (programových kroků). 
• Maximální počet segmentů a délka programu jsou dány naprogramováním. 
 

Ovládací stránka programátoru ukazuje aktuální stav probíhajícího programu a lze z ní případně průběh programu 
řídit (Start / Stop, Ruční ovládání / Automat) nebo měnit (číslo segmentu, čas programu, v provozu ručního ovládání 
i žádanou hodnotu). 
Ovládání programátoru lze rozdělit na: 
• Řízení a sledování průběhu programu 
• Volbu programu (receptu) 
• Změnu hodnoty analogové nebo řídící stopy  

při ručním ovládání 
• Parametrizaci průběhu programu 
 

+ Jednotlivé části ovládání lze naprogramováním 
přístroje obsluze povolit nebo zablokovat. 
 

Na jedné ovládací stránce je zobrazena vždy jedna 
stopa a to buď analogová nebo binární. 
Pomocí pole ¥ �� se přechází na následující stopu. 
 

Ü Název stopy 
¡ Název / číslo programu / receptu 
¢ Regulovaná veličina 
£ Aktuální číslo segmentu 
¤ Stavová řádka 
¥ Přepínání stop 
| Žádaná / řídící hodnota 
y Žádaná hodnota od…do…v aktuálním segmentu 
x Zbývající čas segmentu 
© Uběhlý čas programu 
v Zbývající čas programu 
b Stav programu (stop, běh, reset, hledání, rogram, zrušení, chyba) 
n Ruka / automat 
m Přerušení, konec 
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Volba programu 
Volba programu se provádí v poli ¡. Podle naprogramování se volba provádí výběrem názvu programu ze seznamu 
nebo zadáním čísla programu. 
 

+ Volba programu je možná pouze ve stavu „reset“. 
 
Řízení průběhu programu 
Průběh programu se řídí tlačítkem        . 
Časový průběh programu lze ovlivnit změnou 
uběhlého času v poli © nebo zadáním čísla 
segmentu v poli £ (preset). 
 

+ Jednotlivé části ovládání lze naprogramováním 
přístroje obsluze povolit nebo zablokovat. 
 
 
 
Nastavení parametrů programů 
 

Editovaný program se volí v poli ¡. Nastavením pole b ve 
stavovém řádku na „program“ se zobrazí stránka s příslušnými 
analogovými a binárními hodnotami, časy a typy segmentů. 
Název editovaného programu je zobrazen v řádce „RecEdt“. 
 
 
 
Parametry jsou v seznamu uvedeny v pořadí segmentů. 
Datové bloky jsou zobrazeny podle naprogramování přístroje. 
Typ jednotlivých segmentů lze měnit, rovněž v řádku RecEdt 
lze kdykoli vyvolat kterýkoli jiný neaktivní program. 
 
 
 
Pokud se k označení programů používají jejich názvy, je 
název editovaného programu na stránce uveden. Změnou 
názvu lze přejít na editaci parametrů jiného programu. Toto je 
kdykoli možné a neznamená to změnu aktivního programu. 
 
 
 
Seznam segmentů je ukončen symbolem --:-- u parametru Tpn 
posledního segmentu. Pokud se čas Tn posledního segmentu 
nastaví na platnou hodnotu (větší než 0), pak se automaticky 
objeví u následujícího segmentu Tn+1 = --:--. 
Tímto způsobem lze program např. dočasně zkrátit. Pokud na 
požadovaném místě ukončení nastavíme tlačítkem D hodnotu 
času Tn < 0, bude na tomto místě program ukončen a 
provádění následujících segmentů potlačeno. Nastavení 
segmentů ale zůstane zachováno a lze je znovu aktivovat 
nastavením platné hodnoty parametru Tn. 
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Typy segmentů 
U segmentů lze podle jejich typu nastavovat tyto parametry: 
Wp i Cílová žádaná hodnota segmentu i 
D i Binární řídící hodnota segmentu i 
Tp i Čas segmentu i 
Rt i Gradient segmentu i  
Typ i  Typ segmentu 
 
Segment náběhu v čase 
U segmentu náběhu v čase se žádaná hodnota po dobu trvání segmentu Tp plynule 
mění z počáteční hodnoty (koncová hodnota předchozího segmentu) na cílovou 
hodnotu Wp. 
 
 
Segment náběhu gradientem 
U segmentu náběhu gradientem se žádaná hodnota plynule mění z počáteční hodnoty 
(koncová hodnota předchozího segmentu) na cílovou hodnotu Wp a to gradientem, 
daným parametrem Rt. 
 
Segment výdrže 
U segmentu výdrže zůstává žádaná hodnota trvale na koncové hodnotě předchozího 
segmentu, a to po dobu, danou parametrem Tp. 
 
Segment skoku 
U segmentu skoku se žádaná hodnota okamžitě nastaví na hodnotu, danou 
parametrem Wp. Tato hodnota je pak udržována po dobu času segmentu, danou 
parametrem Tp. 
 
Čekání na zásah obsluhy 
Všechny uvedené typy segmentů lze kombinovat s funkcí „čekání na zásah obsluhy“. U segmentu s kombinací 
čekání přejde programátor na konci segmentu do stavu Stop a lze jej kdykoli opět spustit tlačítkem H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruční ovládání 
Výstup kterékoli stopy programátoru lze obsluhou změnit. Příslušnou stopu programátoru je nutno nejprve přepnout 
na „ruční řízení“ n. Poté lze žádanou hodnotu analogové stopy nebo řídící hodnotu binárních stop přepsat |. Řídící 
hodnotu lze změnit v kterémkoli bitu. Nová hodnota se potvrdí tlačítkem         a pomocí zadávacího pole n se opět 
přepne do automatického provozu. 
 

+ Čas programu se provozem na ruční ovládání neovlivní.. 
 

Segmenty: 
1 Náběh v čase 
2 Výdrž 
3 Náběh v čase a čekání 
4 Náběh gradientem 
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I-11.6 Stránka regulátoru 
 

Ovládací stránka regulátoru umožňuje ovládání regulační smyčky. Zadávací pole žádané hodnoty, zdroje žádané 
hodnoty a akční veličiny při ručním ovládání lze zvolit tlačítky             , čistě indikační pole se přitom přeskakují. 
 

+ Jednotlivé části ovládání lze naprogramováním 
přístroje obsluze povolit nebo zablokovat. 
 
Ü Název stránky 
¡ Zdroj žádané hodnoty (Wint, Wext, W2) 
¢ Fyzikální jednotka 
£ Sloupcový graf akční veličiny Y, regulační 

odchylky XW nebo regulované veličiny X 
¤ Přechod na stránku optimalizace 
¥ Regulovaná veličina 
| Žádaná hodnota 
y Číselná hodnota akční veličiny Y, regulační 

odchylky XW nebo regulované veličiny X 
x Stav optimalizace / zadávací povelové pole 
© Výsledek optimalizace topení 
v Charakteristická čísla procesu topení 
b Výsledek optimalizace chlazení 
n Charakteristická čísla procesu chlazení 
 
Kromě zadávání hodnot a přepínání stránka umožňuje ještě provádět přepnutí do režimu ručního ovládání 
tlačítkem      a přechod na stránku optimalizace pomocí pole ¤. 
 
Zadávací pole ovládací stránky 
 

Ruční nastavení 
Toto pole slouží k úpravě akční veličiny v ručním 
režimu. Možnost nastavení je uvolněna pouze v režimu 
na ruku. Není-li ruční režim aktivní, pole nelze vybrat. 
Při přepnutí do ručního režimu se zobrazení 
sloupcového grafu vždy přepne na zobrazení Y (akční 
veličina), a to i v případě, že v nastavení stránky byly 
definovány hodnoty X1 nebo XW. Vpravo od 
sloupcového grafu se zobrazí aktuální hodnota akční 
veličiny. 
 
Akční veličina v režimu ručního ovládání 
Akční veličina se v zadávacím poli y zadává tlačítky              a to ve třech stupních rychlosti. 
Při stisknutí tlačítka je změna hodnoty prováděna rychlostí 1%/s. Po třech vteřinách se rychlost změny zvýší na 
2,5%/s a po dalších třech vteřinách stisknutí tlačítka na 10%/s. 
 
 
Žádaná hodnota 
Interní žádanou hodnotu W je možno měnit kdykoli, 
i v případě, kdy je aktivní jiná žádaná hodnota. 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj žádané hodnoty 
Zdroj žádané hodnoty se volí v zadávacím poli ¡.  
Podle konfigurace regulátoru lze přepínat mezi interní 
žádanou hodnotou Wint (zadávanou tlačítky čelního 
panelu), externí žádanou hodnotou Wext a žádanou 
hodnotou W2 (parametr). 
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Samooptimalizace regulačních parametrů 
 

K stanovení optimálních regulačních parametrů lze využít samooptimalizační funkce regulátoru. Samooptimalizaci 
je s úspěchem možné použít u statických regulačních soustav bez dominantního dopravního zpoždění. Po spuštění 
samooptimalizace regulátor stanoví na základě odezvy regulované veličiny na skokovou změnu akční veličiny dobu 
průtahu Tu a max. rychlost změny Vmax a na základě těchto hodnot nastaví optimální regulační parametry pro 
rychlé vyrovnání na žádanou hodnotu bez překmitu (Xp1, Xp2, Tn, Tv, Tp1, Tp2, podle typu regulačního 
algoritmu). 
 

Příprava optimalizace 
• Zvolte požadovaný regulační algoritmus: 
 Regulátor P: Tn = 0.0; Tv = 0.0 
 Regulátor PD: Tn = 0.0; Tv > 0.0 
 Regulátor PI: Tn > 0.0; Tv = 0.0 
 Regulátor PID: Tn > 0.0; Tv > 0.0 
 Parametry Tn a Tv se vypínají nastavením na hodnotu 0.0. Po vypnutí nejsou při optimalizaci uvažovány. 
• U regulátoru s více sadami parametrů zvolte příslušnou sadu parametrů (POpt = 1...6). 
• Tlačítkem        přepněte na ruční ovládání a akční veličinu nastavte na vhodnou hodnotu pro dosažení ustáleného 

stavu. 
 

+ Pokud jsou v regulační soustavě i další regulační smyčky, je vhodné je přepnout na ruční ovládání. 
 

Přechod na stránku optimalizace: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezerva žádané hodnoty 
Aby mohla samooptimalizace vůbec proběhnout, musí být odstup žádané hodnoty a regulované veličiny větší než 
10% z rozsahu nastavení žádané hodnoty W0...W100. Tento odstup je zajištěn buď automaticky snížením akční 
veličiny během detekce ustáleného stavu (PIR) nebo uživatelem ručním nastavením hodnot akční veličiny nebo 
žádané hodnoty (v režimu ručního ovládání). 
U inverzní regulace musí být žádaná hodnota alespoň o tuto rezervu větší než regulovaná veličina, u přímé regulace 
musí být žádaná hodnota alespoň o tuto rezervu menší než regulovaná veličina. Nastavená žádaná hodnota 
představuje při samooptimalizaci mez, kterou nesmí regulovaná veličina překročit. 
 
Spuštění samooptimalizace 
V zadávacím poli x zvolte Stat: OFF/OK  a 
potvrďte       . Pole začne blikat, tlačítkem       zvolte 
Stat: Start a potvrďte       . Samooptimalizace je 
spuštěna. Žádanou hodnotu lze měnit i během 
optimalizace. Po úspěšném optimalizačním procesu 
regulátor přejde do automatické regulace s nově 
stanovenými regulačními parametry. 
 

Po detekci ustáleného stavu procesu (PiR) a při 
dostatečné rezervě žádané hodnoty regulátor provede 
skokovou změnu akční veličiny (směrem nahoru u 
inverzního regulátoru, směrem dolů u přímého 
regulátoru). 
 

! Velikost skoku je dána parametrem dYOpt, který je standardně nastaven na 100%, před spuštěním optimalizace 
je nutno zvážit jeho případné snížení, aby velkým skokem akční veličiny nedošlo ke škodám na zařízení. Hodnotu 
parametru lze změnit v programu nebo v menu parametrů (v případě pochybností zavolejte programátora). 
 
 

Pokud byla optimalizace ukončena chybou (Ada_Err nebo 0err), zůstává akční veličina na původní hodnotě, dokud 
není ukončení tlačítkem        potvrzeno. 
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Průběh samooptimalizace u regulace "topení - chlazení": 
(Třístavový regulátor, spojitý regulátor 
s rozděleným rozsahem) 
Nejprve jsou optimalizovány již 
popsaným způsobem parametry pro 
"topení". Po jejich určení pokračuje 
regulace s těmito parametry dále a znovu 
čeká na ustálení procesu. Poté je 
provedena skoková změna akční veličiny 
chlazení a z reakce na ní stanoveny 
hodnoty Tu2 a Vmax2. Na jejich základě 
jsou stanoveny optimální regulační 
parametry chlazení. Pokud stanovení 
hodnot Tu2 a Vmax2 není úspěšné, 
nedojde k hlášení chyby optimalizace 
(Ada_Err) a parametry pro chlazení 
jsou nastaveny stejné jako pro topení. 
 

a Během samooptimalizace je funkce regulátoru potlačena! 
 
Stav probíhající optimalizace je indikován na stránce regulátoru 
v poli ručního ovládání: 
 
• Optimalizace probíhá, na displeji : ORun 
 

• Optimalizace s chybou, na displeji : OErr 
 
S chybou ukončená optimalizace se potvrdí dvojím stisknutím       . 
 
 
 
Ukončení samooptimalizace 
Optimalizaci lze v jejím průběhu kdykoli ukončit stisknutím tlačítka        nebo na ovládací stránce samooptimalizace 
v poli Stat: zadáním  Stat: Stop. 
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Význam optimalizačních kódů ORes1 / ORes2 u regulačních bloků CONTR a CONTR+ 
 
ORes1/2 Význam, příčina závady Možnosti nápravy 

0 
Samooptimalizace nebyla ještě vůbec provedena nebo byla 
přerušena povelem Stat:Stop nebo tlačítkem       . 

 

1 

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

Změnit smysl působení 
regulátoru 

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

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

Ověřit regulační obvod 

4 

Ukončení bez AdaErr: 
Úspěšný pokus, inflexní bod leží velmi nízko). 

Nejlepší možný 
výsledek při nízkém infl. 
bodu. 

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

Zvětšit skok akční 
veličiny dYOpt 

5 

Přerušení:  
Samooptimalizace přerušena 
z důvodu nebezpečí překročení 
žádané hodnoty. 
 
 
 

Zvětšit odstup mezi X a 
W nebo snížit YOptm. 

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

7 

Přerušení:  
Nedostatečný skok ∆Y < 5% 
 
 
 
 
 

Zvětšit Ymax nebo 
snížit YOptm. 

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

Změnit YOptm. 
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U regulačního bloku PIDMA je optimalizace regulačních parametrů odlišná: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postup přípravy a provedení optimalizace je závislý na typu procesu a naprogramování přístroje. Vyžaduje 
důkladnou znalost programu a vlastností funkčních bloků a provádět by ji měl jen programátor. Optimalizace 
se spouští stejným způsobem jako v předešlých popsaných případech. 
 
 
Význam optimalizačního kódu ORes u regulačního bloku PIDMA 
 

ORes Význam, 
příčina závady 

Možnosti nápravy 

0 
Žádný pokus 
neproveden 

 

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

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

3 Nový start 

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

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

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

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

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

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

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

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

11 Ruční přerušení Optimalizační proces byl ukončen operátorem. 

12 Chybný výstup 
Očekávaná odezva na budící impuls má opačný směr. Ověřte nastavení 
regulačního výstupu (přímý / inverzní).  
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I-11.7 Stránka regulátorů v kaskádě 
 

V kaskádním zapojení působí dva navzájem propojené regulátory na jeden akční člen. Každý z regulátorů, hlavní a 
podřízený, mají svou regulovanou veličinu. 
 
 
 
 
 
 
 
V provozu automatické regulace je žádaná hodnota podřízeného regulátoru (slave) určena externí žádanou hodnotou 
hlavního regulátoru (master). Kaskáda se může nacházet v jednom z dále uvedených provozních stavů: 
 

Automatická regulace 
V automatické regulaci jsou hlavními veličinami procesu regulovaná veličina a žádaná hodnota hlavního regulátoru. 
Žádanou hodnotu hlavního regulátoru lze nastavit. Na ovládací stránce je zobrazena i regulovaná veličina 
podřízeného regulátoru x. 
 

+ Na displeji: „Cascade“. 
 

Ü Název stránky 
¡ Sada parametrů (pokud je umožněno) 
¢ Přepínací pole otevření / uzavření kaskády 
£ Zdroj žádané hodnoty hlavního regulátoru  

(Wint, Wext, W2) 
¤ Displejové pole ručního ovládání 

(v automatické regulaci prázdné) 
¥ Fyzikální jednotka (hlavního regulátoru) 
| Přechod na stránku samooptimalizace 
y Regulovaná veličina hlavního regulátoru 
x Regulovaná veličina podřízeného regulátoru 
© Žádaná hodnota (hlavního regulátoru při uzavřené kaskádě, podřízeného regulátoru při otevřené kaskádě) 
v Sloupkový graf (Y podřízeného regulátoru nebo X/XW hlavního regulátoru) 
b Displejové pole „slave“ při otevřené kaskádě (jinak prázdné) 
 

Otevřená kaskáda 
V otevřené kaskádě je pro proces určující veličinou žádaná hodnota podřízeného regulátoru (označená symbolem 
„slave“ na ovládací stránce), pole ¢ je přepnuto na „Casc-Open“. 
 

+ Na displeji: „Casc-Open“. 
 
V otevřené kaskádě lze nastavovat žádanou hodnotu podřízeného 
regulátoru. Regulovaná veličina hlavního regulátoru se nereguluje, 
je však podřízeným regulátorem ovlivňována. Přepnutí ovládání 
mezi žádanými hodnotami hlavního 
a podřízeného regulátoru je kdykoli možné. 
 

V uzavřené kaskádě jsou v polích žádané hodnoty, zdroje žádané 
hodnoty, fyzikální veličiny 
a sloupkového grafu zobrazeny informace hlavního regulátoru. Při 
otevřené kaskádě (zobrazen symbol „slave“) jsou v těchto polích 
zobrazeny hodnoty podřízeného regulátoru. 
 
Ruční ovládání 
Přepnutí na ruční ovládání se provádí tlačítkem         , indikace je 
v poli ¤. Indikace režimu otevřená / zvřená kaskáda není ovlivněna. 
Při ručním ovládání je proces řízen přímo ovládáním akční veličiny 
podřízeného regulátoru. 
 

+ Na displeji: „Man“. 
 
Optimalizace parametrů regulátorů v kaskádě 
Nejprve je nutno stanovit optimální parametry podřízeného 
regulátoru, poté hlavního. Displejové pole přechodu na stránku 
samooptimalizace �� u regulátorů v kaskádě je vždy na stránce 
podřízeného regulátoru! 
 

+ Pro optimalizaci parametrů hlavního regulátoru je nutno zvolit jeho ovládací stránku přímo z menu ovládacích 
stránek. Postup je nutno uvést v dokumentaci pro obsluhu dané aplikace. 
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I-12 Údržba, test, hledání závad 
 

I-12.1 Čistění 
 

Kryt a přední panel přístroje je možno čistit suchým hadříkem. 
 

+ Nesmí se používat rozpouštědla ani čistící prostředky. 
 

I-12.2 Postup při problému 
Přístroj nepotřebuje žádnou údržbu. V případě problému zkontrolujte: 
•  je-li přístroj v on-line režimu 
• připojení napájení, napájecí napětí a frekvenci 
• všechna ostatní připojení 
• funkci čidel a akčních členů 
• zda byla správně provedena volba struktury regulátoru 
• nastavení konfigurace pro požadovanou funkci 
• nastavení parametrů jednotlivých funkčních bloků 
• správné zasunutí I/O modulů do svých pozic (u přístroje s modulární deskou C) 
• aktivaci koncového odporu sběrnice (může být požadována v topologii sítí PROFIBUS-DP nebo CAN) 
• indikaci závad na diagnostické stránce testovací struktury 
Pokud ani po těchto kontrolách nepracuje přístroj správně, musí být vypnut a vyměněn. Vadný přístroj pak odešlete 
dodavateli k opravě. 
 

I-12.3 Odpojení přístroje 
a Přístroj odpojte od všech zdrojů napětí a proveďte opatření k zabránění jakéhokoli, byť i náhodného zapnutí.  

Před vypnutím přístroje ověřte, zda tím nebudou negativně ovlivněna všechna na něj napojená zařízení. Pokud je to 
nezbytné, proveďte odpovídající opatření. 
 

I-12.4 Testovací struktura 
Při dodávce je regulátor KS 98-2 naprogramován testovací strukturou IO-test.edg. Tato struktura umožňuje testovat 
všechny vstupy a výstupy základního přístroje (včetně rozšíření na deskách B a C). Po naprogramování regulátoru 
zákaznickou aplikační strukturou je pak nutno vycházet z příslušné dokumentace této struktury. 

! U regulátoru naprogramovaném zákaznickou aplikační strukturou je nutno řídit se popisem a příslušnou dokumentací 
této struktury. 
 

Testovací struktura obsahuje diagnostickou stránku (Systém notes) s indikací systémových poruch. Je na ní rovněž 
údaj času (při výbavě regulátoru hodinami reálného času) a umožňuje přepínání barev a režimu displeje. 
 
 
 

+ Testovací struktura není určena pro řízení technologie. Pro tento účel je nutno vytvořit zákaznickou aplikační 
strukturu! 

 

a Chybné naprogramování přístroje může způsobit poškození napojené technologie! 
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II Programovací software 
 
II-1 Popis 

 

Grafický editor pro regulátory KS 98 umožňuje uživateli sestavit funkční strukturu přístroje pro danou aplikaci. 
Editor je do značné míry kompatibilní s normou IEC 1131-1. 
Editor má následující vlastnosti: 
q Z menu lze vybírat jednotlivé funkční bloky a umístit je na pracovní plochu 
q Vstupy a výstupy funkčních bloků lze propojovat graficky 
q Při přemísťování bloků po pracovní ploše se propojení automaticky přemísťují spolu s blokem 
q Funkční bloky lze v editoru konfigurovat a parametrizovat 
q Vytvořenou strukturu lze do přístroje KS 98 nahrát 
q Vytvořené struktury lze v počítači archivovat 
Propojení mezi PC s grafickým editorem a KS 98 se provádí pomocí rozhraní USB nebo Ethernet. 
 

II-1.1 Rozsah dodávky 
 

Nejnovější verze inženýrského nástroje je k dispozici ke stažení na adrese www.west-cs.de. 
Pro profesionální použití musí být získána licence, která bude doručena ve formě licenčního čísla. 
 

II-2 Instalace 
 

II-2.1 Požadavky na PC a operační systém 
 

q PC s běžnou výbavou 
q MS-Windows (95, 98, VISTA, XP, 7, 8, 10) 
 

II-2.2 Instalace programu 
 

Stáhněte instalaci z našeho webu a spusťte program Setup.exe. 
Měli byste vytvořit záložní kopii instalace. 
 

II-2.3 Licence 
 

Během prvotní instalace programu se objeví okno pro zadání 
licenčního čísla (viz obr.). Číslo licence je uvedeno na 
registračním formuláři. Pokud se licenční číslo nezadá, 
nainstaluje se program jako demo verze s omezenými funkcemi 
(vytvořené struktury nelze do KS 98-2 nahrát).  
Licenční číslo si pečlivě zaznamenejte! Budete jej potřebovat v případě 
nové instalace programu nebo při požadavcích na technickou podporu. 
 
 
g  Seznamte se s licenčními podmínkami PMA. 
 
 
Upgrade programu 
Licenční číslo je uchováno v programu a při instalaci nové verze jej není třeba nově zadávat. 
 
Změna licenčního čísla 
 

Licenční číslo lze změnit nebo zadat do 
demo verze (konverze na plně funkční 
program) pomocí submenu Licence 
z menu Help. V okně Licensing-Info 
zvolte Change a zadejte nové licenční 
číslo. 

 
 
 
 

II-2.4 Spuštění programu 
Program se spouští dvojitým kliknutím na ikonu, vytvořenou při instalaci v adresáři "PMA Tools". 
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II-3 Ovládání programu 
 

II-3.1 Funkce programu 
Program poskytuje grafický editor, který umožňuje prohlížet, upravovat a vytvářet uživatelské programy. Rozlišují 
se dva případy použití: 
 

• Parameterize  =  Nahrání projektu, přizpůsobení parametrů, zpětný přenos projektu do přístroje 
• Programování  =  Umístění, zapojení a přednastavení funkčních bloků 
 

Parametrizační funkce se používají k spouštění stávajících uživatelských programů bez změny logiky toku. 
Pro programování musí být povoleny také editační funkce (tlačítko zámku na tlačítkové liště)    
Při povolené funkci programování můžete umístit, propojovat a konfigurovat z knihovny vybrané funkční bloky a 
vytvářet tak uživatelský program. 
 

Dále následuje popis jednotlivých funkcí programu. 
 

 
II.3.2.  Nahrání projektů 

Stávající uživatelské programy lze vložit do pracovní oblasti grafického editoru pomocí položky nabídky "Soubor" 
nebo pomocí tlačítek rychlé volby. Povolení úpravy je při načítání projektů zpočátku zakázáno, aby nedošlo k 
náhodným změnám. Data jednotlivých bloků funkcí lze v případě potřeby zobrazit a upravit. To se provádí 
poklepáním nebo pravým kliknutím na příslušné funkční bloky v grafickém editoru. Uživatelské programy lze 
přenést do přístroje prostřednictvím položky nabídky "Online" nebo tlačítka pro stahování. 
 
g  Uživatelské programy lze také nahrát z připojeného přístroje. 

 
II.3.3. Navigace v editoru 

Grafický editor se spouští ve standardním zobrazení, kde je část pracovního prostoru zobrazena ve zvládnutelné 
velikosti. Obraz lze přesunout třemi způsoby: 
•  Přes posuvníky na okraji okna pro úpravy 
•  Použijte kolečko myši nahoru / dolů nebo kolečko myši + posun vpravo / vlevo 
•  Přímo pomocí myši při stisknuté klávese Ctrl  
Pomocí kombinace kláves Ctrl-a se dostanete do přehledu (celkový pohled). Poklepáním v libovolné poloze se 
vrátíte do standardního pohledu a do této polohy se umístí část obrazu. 

 
II.3.4. Parametrizace funkčních bloků 

Prostřednictvím kontextové nabídky nebo dvojitým kliknutím na funkční blok lze otevřít dialogové okno s 
parametry. Parametry a konfigurační data funkčního bloku se zobrazují ve formě seznamu s popisem a mezemi 
nastavení hodnoty a lze je editovat. 
 

Klávesy v dialogovém okně parametrů 
 

•  OK:  Zavře dialog a uloží nastavení 
•  Zrušit:  Zavře dialog bez uložení 
•  Výchozí:  Obnoví nastavení na výchozí hodnoty 

 
II.3.5. Změna / vytvoření logiky programu 

Chcete-li vytvořit nebo změnit logiku uživatelských programů, musíte nejprve povolit editační funkce. To se provádí 
tlačítkem se symbolem zámku nebo kombinací kláves Ctrl + E. Následující odstavce popisují základní funkce 
grafického editoru. 

 
II.3.6.  Umístění funkčního 
bloku 
Funkční bloky se volí z menu "Functions" nebo "Fixed functions" nebo 
zadáním názvu bloku (velkými písmeny). V ovládacím režimu umísťování 
bloků (symbol ruky) je název zvoleného funkčního bloku uveden na dolní 
stavové řádce displeje. Kliknutím pravým tlačítkem myši se blok umístí na 
pracovní plochu v místě kurzoru. 
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II.3.7. Přesunutí funkčního bloku 
 

 Kliknutím levým tlačítkem se blok zobrazí inverzně a lze jím po ploše pohybovat (při stisknutém levém tlačítku). 
Spolu s blokem se pohybují i propojení jeho vstupů a výstupů. Kliknutí pravým tlačítkem na inverzně zobrazený 
blok otevírá dialogové okno pro zadávání parametrů (bude popsáno dále). 
Posunutí několika bloků současně po pracovní ploše se dá provést pouze v přehledovém displeji, který se zvolí 
v menu  Edit → Survey nebo stisknutím klávesy "a". 
 
 

Postup: 
Zvolte přehledový displej (klávesou "a"). 
Kurzorem vytvořte okno přes bloky které chcete 
posunout. Kurzorovými tlačítky nebo myší při 
stisknutém levém tlačítku lze s vybranými bloky 
posunovat.  
 
g  Posunují se pouze bloky plně pokryté 
 vybraným oknem.! 

 
 
 
 
 
II.3.8.  Vytváření spojů 

Spoje se vytvářejí v režimu s kurzorem ve tvaru šipky. Spoje lze 
vytvářet mezi vstupy a výstupy stejného typu signálu. Rozlišují se 
analogové signály (naměřené hodnoty, vypočtené hodnoty, ...) a 
digitální signály (polohy spínače, jednoduché výstupy řízení, ...) 
 

Postup: 
 

•  Klepněte na špičku výstupní šipky levým tlačítkem myši. 
•  Po stisku tlačítka myši nakreslete spojení na začátek šipky 
 požadovaného vstupu 
•  Uvolněte tlačítko myši 
 

g Připojení se poté upraví podle standardního algoritmu. 
 
 
Připojení signálu k dalším vstupům 
Signál z jednoho výstupu může být propojen na více vstupů. Je-li vybrán spoj, lze jeho větve vytvořit přímo 
kliknutím na vstup levým tlačítkem myši a podržením klávesy Shift. Volbou konkrétního segmentu linky připojení 
lze určit, na kterém místě je větev připojena. 

 
 
 
 
 
 
 

Manipulace s připojením 
Pro zvýšení přehlednosti propojení funkčních bloků je možné vytvořené spoje následně upravit. Levé tlačítko myši 
lze použít k výběru linky v režimu tvorby spojů (symbol šipky). Zvolená čára je nyní zobrazena v jiné barvě a 
tloušťce. Pokud tato linka patří do sítě (výstup je spojen s několika vstupy), příslušné řádky se zobrazují v barvě 
vybrané linky, avšak v normální tloušťce. Nyní mohou být jednotlivé segmenty vybrané čáry posunuty umístěním 
ukazatele myši na segment a stisknutím levého tlačítka myši. Segmenty lze také posunout kurzorovými tlačítky 
Pokud jsou požadovány další segmenty čáry, může být poslední segment prodloužen a přemístěn jako nový segment. 
Tímto způsobem lze vytvořit až sedm proměnných segmentů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkci "Standardní připojení" lze použít k vrácení vybrané linky do standardního formátu (funkční klávesa F11). 
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Změna zdroje signálu 
Pokud je u některého spoje třeba změnit místo zdroje signálu, nemusí se celý spoj vymazat a znovu od nového 
výstupu vytvořit. Stačí spoj u původního výstupu kliknutím levého tlačítka označit a pak při stisknuté klávese Ctrl 
kliknout na nový výstup. U rozvětvených spojů se na nový výstup všechny automaticky přepojí. 
 
Překrývání spojů 
U složitých zapojení se často stává, že se spoje navzájem překrývají. Funkční klávesou F5 se dají překrývající se 
spoje vyhledávat, první nalezené překrytí bude označeno. Funkční klávesa F6 slouží k prohledání celého zapojení a 
spočítání, kolik překrývajících se spojů bylo nalezeno. Poslední nalezený spoj je zvýrazněním označen. Pomocí 
posouvání spojů je třeba takováto místa upravit tak, aby se spoje daly navzájem rozeznat a systém spojů byl 
přehledný.  
U větvených spojů je žádoucí, aby paralelně vedoucí spoje byly sloučeny. Toho dosáhneme označením spoje u 
segmentu, který by měl být sloučen s ostatními spoji a jeho posunem tažením myší nebo kurzorovými klávesami přes 
paralelně vedoucí spoje při současně stisknuté klávese Shift. Slučování segmentů lze rovněž provést klávesou F7, ale 
oblast zachycení je u této automatické funkce omezená. 

 
Editor proměnných a virtuální spoje 

Z menu Fixed functions → ET functions lze vybrat a na 
pracovní plochu umístit pomocné bloky zdroje a destinace 
binárních a analogových signálů. Blokům zdroje signálu lze 
přiřadit jako parametr název proměnné podobně jako 
u ostatních funkčních bloků. 

Název bloku destinace se pak volí výběrem ze seznamu dosud použitých názvů proměnných. Tímto způsobem lze 
realizovat propojení navzájem od sebe vzdálených výstupů a vstupů funkčních bloků, aniž by dlouhá čára spoje 
znesnadňovala přehlednost vytvářené struktury. Tyto "virtuální" spoje se do přístroje KS 98 přenesou jako platná 
propojení, pomocné bloky a jejich jména proměnných se však do paměti neukládají a při zpětném přenosu struktury 
z přístroje do editoru se interpretují jako plné čáry. 

 
 
 
 
 
 
 
 
II-3.9 Provoz online 

 

Režim ladění Debug 
Povelem Debug z menu Online nebo funkční klávesou F4 lze aktivovat režim online propojení s KS 98-2 
nebo simulačním programem SIM/KS98. Provozní data a parametry jsou přenášeny v intervalu cca 0,5s 
a hodnoty proměnných jsou zobrazovány v pomocných blocích. Velké množství bloků zobrazení 
prodlužuje interval komunikace. V tomto režimu je možno měnit parametry, jejich změny jsou okamžitě 
aktivní. 

 

g  Změny parametrů provedené z čelního panelu KS 98 nejsou do počítače během ladění přenášeny. 
 Pro synchronizaci je nutné provést znovu načtení z přístroje 

 

Bloky zobrazení analogových a binárních signálů 
 V menu Fixed functions → ET functions nebo pomocí tlačítek rychlé volby (X-Disp and d-Disp) 
lze zvolit a na pracovní plochu umístit pomocné bloky zobrazení analogových a binárních hodnot: 

 
Pomocné bloky zobrazení se využívají při testování vytvořené struktury při online připojení editoru k přístroji 
KS 98-2. Rovněž těmto blokům lze jako parametr přiřadit název.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g  Po odladění funkce je lze pomocí příkazu Options → Delete monitor blocks všechny najednou 
 ze struktury vymazat. 
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II-3.10 Trend 
 

Vlastnosti 
Kromě funkce trendu, která je součástí simulačního programu SIM/KS98 a je určena výhradně pro funkční bloky 
regulátorů (CONTR a CONTR+), lze v grafickém editoru použít další trendová okna. Trendové okno umožňuje 
zobrazit časový průběh až sedmi analogových a dvanácti binárních signálů. Současně může být aktivováno několik 
trendových oken. 
Funkce trendu se vyvolá z menu Online → Trend. Podmínkou je, že ve struktuře musí být použit komunikační 
funkční blok L1READ, který je trendovou funkcí používán a struktura musí být přehrána do přístroje KS98-1 
nebo jeho simulátoru SIM/KS98. 
 
q Funkce trendu 
Zvolení funkce trendu otevírá dialogové okno, v němž 
se zadávají požadované vlastnosti trendu, jeho trvání, 
časový  interval. Kliknutím na tlačítko START se trend 
spouští a otevírá se vlastní trendové okno s časovými 
průběhy. 
Tímto způsobem lze otevřít několik trendových oken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
q Trendové okno 
Trendu lze přiřadit dvě různá měřítka na svislé ose. Délka časové osy se volí zadáním vzorkovacího intervalu 
(Sampling cycle time) a počtu zobrazených vzorků (Number of measurement values). Časová osa může být absolutní 
s uvedením datumu a času (hh:mm:ss) nebo relativní. 
Přesné číselné hodnoty proměnných se zobrazují v levém horním rohu trendového okna. Z trendu lze pomocí kurzoru 
odečítat přesné hodnoty v kterémkoli čase. Trend může být "zmražen" a znovu uvolněn, přenos dat probíhá v pozadí. 
Tažením myší se stisknutým levým tlačítkem lze označit oblast pro zvětšení. Tuto funkci lupy lze zrušit pomocí 
View → Complete display. 
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Přípravy v ET/KS98 
Trendová funkce je aplikace, která probíhá nezávisle na grafickém editoru. Zobrazovaná data jsou přijímána přímo 
z přístroje KS 98-2 nebo jeho simulátoru SIM/KS98. Přenos dat se odehrává prostřednictvím funkčních bloků 
L1READ (bloky 1...20), které je nutno nejdříve nakonfigurovat. Každým blokem L1READ lze zajistit přenos sedmi 
analogových hodnot a dvanácti binárních stavů. Obvykle postačí k trendovému zobrazení důležitých hodnot pouze 
jeden blok, může jich však být použito až 20 a tím i 20 různých trendů. Počet bloků však omezuje vzorkovací 
interval, v tabulce jsou uvedeny meze, které není možno překročit: 
 

Vzorkovací interval Počet trendů 
1 s ≤ 2 
2 s ≤ 4 
4 s ≤ 8 
8 s ≤ 16 

 
Vyvolání trendové funkce 
Pokud byl v grafickém editoru použit funkční blok L1READ a napojeny na něj požadované signály a pokud byla 
vytvořená struktura přehrána do KS 98-2 nebo simulátoru SIM/KS98, lze funkci trendu vyvolat z menu Online → 
Trend. V rozbaleném okně se zobrazí všechny ve struktuře použité funkce L1READ včetně jim přidělených názvů a 
je možno vybrat požadovaný trend. Ve spodní části dialogového okna trendu je seznam všech připojených signálů 
zvoleného trendu včetně označení čísel bloků a názvů. Tlačítkem START lze trend spustit. 
 
Před spuštěním lze tlačítkem Change upravit parametry trendu. Zadání vzorkovacího intervalu ve vteřinách 
(Sampling time in sec) a počtu zobrazených vzorků (Number of steps) určuje vodorovnou časovou osu trendu, 
okno Infinite slouží k volbě nepřetržitého trendu (ON) nebo ukončení po zadaném počtu vzorků (AT END STOP). 
 
Zobrazení trendu 
Kliknutí na tlačítko START spouští vzorkování a otevírá trendové okno. Křivky trendů se zobrazují zprava doleva, 
kliknutím na tlačítko STOP lze trend vypnout nebo nechat probíhat v pozadí (Invisible). Ve spodní části dialogového 
okna trendu se v seznamu připojených signálů zobrazují jejich okamžité hodnoty. 
 
g  Používá-li se simulační program 
 SIM/KS98, musí být režim TURBO 
 vypnut. 
g  Před spuštěním trendu je nutno vypnout 
 trend simulačního programu, pokud se 
 používá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tlačítka trendového okna 
 

 Symbol Význam Symbol Význam 
 
  Otevřít soubor trendu  Stop/pokračování trendu 
 
  Uložit soubor trendu  Aktivovat/vypnout kurzor 
 
  Kopírovat do schránky   Otevřít okno parametrů 
  Windows  trendu 
 
  Tisk  Nápověda 
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Parametry trendového okna 
 
Menu Extras → Options okna trendu nebo Options → Dialog po spuštění trendu otevře okno nastavení parametrů, 
kde lze volit: 
• Výběr signálů pro zobrazení (x) 
• Popis (Title) 
• Barvu křivky (Color) 
• Rozsah (Min/Max) 
• Přiřazení svislých měřítek 
 (Left scale / Right scale) 
• Absolutní nebo relativní časovou osu 
 (Time scale) 
 
Spuštění trendu bez grafického editoru 
Nastavení trendu lze uložit pomocí File → Save as do souboru tvaru Název.dat. To umožňuje trend spustit i bez 
otevření grafického editoru vyvoláním programu trend_di.exe. Nicméně KS 98 s odpovídající strukturou musí být 
k PC připojen nebo SIM/KS98 spuštěn. 
Je rovněž možné spustit trend otevřením příslušného souboru Název.dat, k němuž je v systému Windows přiřazen 
program trend_di.exe. 
 
Následná analýza trendu 
Obsah trendového okna lze rovněž uložit do souboru Název.trd, který je možno později otevřít pro vyhodnocení 
a analýzu. Kurzorová čára, funkce displeje i lupa jsou funkční. 
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II.4. Přehled funkcí menu 
 
II.4.1 Menu „File“ 

Toto menu umožňuje zacházení se soubory, jak je známé z ostatních 
Windows aplikací. Menu umožňuje rovněž ukončení programu. 
 
New 
Povel otevírá novou čistou pracovní plochu bez názvu. Velikost plochy a 
rolovací pravítka jsou standardně nastaveny, původní obsah plochy je 
vymazán z pracovní paměti. 
 
Open 
Otevření již existující struktury. Povelem se otevírá standartní okno pro volbu požadovaného souboru. 
 
Save 
Ukládá vytvořenou strukturu do souboru. U nové struktury je požadován název souboru, pokud je zadán již existující 
název, zobrazí se okno s dotazem, má-li se původní soubor přepsat. 
 
Save as 
Umožňuje uložení otevřené struktury pod jiným názvem. 
 
Project info 
Otevírá dialogové okno, do něhož lze vepsat základní informace o 
vytvářené struktuře. Datum a číslo softwarové verze jsou vloženy 
automaticky. Do KS98 se automaticky se strukturou ukládá název 
projektu (max. 45 znaků), datum a operační verze. 
 
 
Po kliknutí na                              se otevře okno, umožňující zadání 
textů pro hlavičku projektové dokumentace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ü Po označení „Use frame“ se texty použijí na 
výkresech projektu v uvedené formě: 
 
 
 
 
Hlavičku lze upravit rovněž v menu Print. 
 
 
Import 
Tento příkaz lze použít k přidání uložené části struktury, včetně všech nastavených parametrů do aktuálního projektu. 
Pokud nejsou pro některé funkce v aktuálním projektu k dispozici žádná čísla bloků, zobrazí se chybová zpráva. 
Uložením jednotlivých opakujících se částí projektu v sekcích je lze rychle kombinovat tak, aby vytvářely nové 
inženýrské sekvence (např. Programátor, parametrizované regulátory apod.). 
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Export 
 
Funkci exportu lze použít k ukládání grafických 
struktur spojů nebo technických dat v různých 
formátech pro použití mimo inženýrský nástroj. 
 
 
 
Export grafické struktury projektu :  Vytvoří grafiku projektu jako soubor wmf 
Export parametrů a konfiguračních dat:  Parametry a konfigurační data použitých funkčních bloků jsou uloženy jako 
 textový nebo XML soubor. 
Export seznam proměnných:  Přiřazené názvy proměnných lze exportovat jako textový soubor a poté 
 editovat pomocí aplikace Word nebo Excel. Seznam obsahuje oddělené 

 analogové a digitální proměnné: 
• název proměnné 
• číslo bloku zdroje 
• název zdroje 
• aktuální číslo portu zdroje 
• význam spojení (např. Weff) 

Print 
 
Po zvolení se objeví další menu s možnostmi:  
 

Graphic 
Tisk struktury graficky 
 

Text 
Tisk parametrů a konfigurace jednotlivých funkčních bloků. 
 

Connecting diagram 
Grafický tisk zapojovacích konektorů KS98 s vyznačením 
všech ve struktuře použitých vstupů a výstupů. 
 

Po povelu tisku se otevře standardní tiskové okno Windows, s 
běžnými možnostmi nastavení, k tisku se použije standardní 
nainstalovaná tiskárna. 
 
Tisk části struktury 
Je-li třeba vytisknout pouze část vytvořené struktury, je před 
povelem k tisku nejprve potřeba tuto část v přehledovém módu 
displeje (survey) označit. V tiskovém okně je nutno označit 
Výběr. 
Tisk části je možný pouze u grafiky struktury a to nikoli při 
navoleném tisku s hlavičkou (viz menu Project info → Frame 
header → Frame useing). 
 
 
Tisk struktury s hlavičkou 
Grafický tisk vytvořené struktury je možný s hlavičkou nebo bez hlavičky. Standartní nastavení je bez hlavičky, 
její použití se volí pomocí Project info → Frame header → Frame useing. Do hlavičky lze zadat vlastní texty, 
nalevo vedle firemního loga PMA je místo pro logo autora projektu. Logo PMA lze z hlavičky případně odstranit 
nebo celou hlavičku upravit standartním grafickým programem (např. CorelDraw), pozor však na možné chybné 
umístění textů. Grafický soubor hlavičky lze nalézt v adresáři ...\PMATools\Et98.xxx\Framexe.wmf). 
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Rozdělení na stránky 
Strukturu lze vytisknout na jedinou stránku nebo na více stránek, jejichž rozdělení se provede v přehledovém módu 
(survey) umístěním kurzoru do rohu zamýšlené stránky a kliknutím levým tlačítkem myši při současně stisknuté 
klávese Ctrl. Na displeji se znázorní mřížka jednotlivých stránek, které lze vytisknout s hlavičkou nebo bez hlavičky  
Stránky jsou číslovány posloupně zleva doprava a shora dolů. Rozdělení na stránky lze zrušit opětovným kliknutím 
v horní části displeje spolu s klávesou Ctrl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C:\PMATools\ET98.xxx....... 
Zobrazení posledních čtyř zpracovávaných souborů programových struktur. 
 
Exit 
Ukončení programu (s dotazem na uložení zpracovávané struktury). 
 
 

II-4.2 Menu „Edit“ 
 

Undo (Ctrl + Z) 
Slouží k zrušení posledního úkonu. 
 

Cut (Ctrl + X) 
Odstraní vybraný funkční blok, umístí ho do vyrovnávací paměti a aktivuje kurzor vložení. Blok lze nyní umístit 
jinde. Vodiče jsou smazány. 
 

Copy (Ctrl + C) 
Zkopíruje vybraný funkční blok do vyrovnávací paměti a aktivuje kurzor vkládání. V přehledu se vybraná oblast 
zkopíruje do schránky. 
 

Paste (Ctrl + V) 
V závislosti na poloze myši, provozním režimu a režimu zobrazení je postup následující: 
•  V normálním zobrazení: 

o  Pokud je ukazatel myši na volné ploše a je povolena editace, vloží se dříve zkopírovaný funkční blok včetně 
 kopie dat původního bloku. 
o  Je-li vybrán funkční blok a typ funkčního bloku odpovídá datům z vyrovnávací paměti, jsou přijaty parametry  
 a konfigurace. 

• V přehledu: 
o  Je-li zapnutá editace, v dolní části pracovního prostoru je vložena dříve kopírovaná oblast včetně všech 
 připojení a všech nastavení parametrů. Vložená oblast je vybrána a lze ji pohybovat myší na požadované 
 místo. 
 

Delete (Del) 
Odstraní označený funkční blok nebo spoj (klávesa Del) 
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Parameter dialog 
Pomocí tohoto příkazu lze volat dialog parametrů a konfigurace vybraného funkčního bloku. Poklepáním na funkční 
blok se dostanete do stejného dialogu. V dialogu jsou nastaveny parametry a konfigurační data funkčních bloků. 
 
Rename 
Tento příkaz lze použít ke změně názvu funkčního bloku. U funkčních bloků s vizualizací se tento název zobrazí v 
seznamech nabídek a v záhlaví stránky. Výchozí název funkčního bloku je typ bloku. 
 
Block number 
Pomocí tohoto příkazu lze vyvolat dialogové okno čísla bloku 
vybrané funkce. Číslo bloku definuje pořadí zpracování v časové 
posloupnosti. Číslo bloku lze pro zvolený funkční blok změnit na 
libovolnou platnou hodnotu. Normálním aritmetickým funkčním 
blokům lze nastavit čísla 100 až 1950. 
Pokud je již zvolené číslo bloku používáno, čísla všech bloků se přesouvají z tohoto čísla bloku na další volné číslo. 
Pokud nelze najít libovolné číslo bloku, specifikace čísla bloku je odmítnuta. U funkčních bloků I / O definuje číslo 
bloku přiřazení hardwaru. V dialogovém okně čísla bloku lze přiřazení vybrat pomocí seznamu povolených slotů. 
 
Timing dialog 
Tento povel lze použít pro zařazení zvoleného funkčního bloku do časových skupin 
(viz funkce Timing).  
 
g  Pod funkčním blokem může být vyznačeno jeho zařazení do časové skupiny 

(viz výchozí nastavení). 
 
 
 
Standard connection 
Vybraný spoj, který byl ručně upraven, lze vrátit do standartního tvaru. 
 
 
 

II-4.3 Menu „Functions“ 
Tento povel otevře knihovnu funkčních bloků vybraného zařízení.  
 
Knihovna funkčních bloků 
Knihovna se zobrazí jako seznam funkčních bloků seskupených ve 
skupinách. Pod těmi skupinami (např. měřítko a aritmetika) se 
objevují funkční bloky patřící do této skupiny. 
Klepnutím na funkční blok se blok vybere. Vybraný funkční blok je 
zobrazen ve stavovém řádku a může být umístěn myší na pracovní 
plochu.. Čísla bloků těchto funkčních bloků lze volně volit v 
rozmezí od 100 do 1950. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II-4.4 Menu „Fixed Funct.“ 
Povel slouží k výběru funkčních bloků souvisejících 
s hardware přístroje a pomocných funkcí inženýrského 
programu. Ty zahrnují například funkční bloky představující 
vstupní moduly. 
 
Device functions 
Výběr a umístění funkčních bloků je stejný jako u ostatních 
funkčních bloků. Čísla bloků jsou pevná nebo mají odkaz na 
adresování I / O modulů, je nutné je dodržovat. 
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ET-Functions 
Pro zvýšení jasnosti projektu mohou být kdekoli 
na pracovní ploše umístěny popisné texty. 
Textový blok může obsahovat až 78 znaků. 
Textový blok lze přesunout nebo smazat jako 
každý jiný objekt. 
Kromě toho zde lze zvolit prvky, umožňující 
nepřímé propojení signálů přes proměnné. Tak lze 
často používané signály snadno připojit ke 
vstupům funkčních bloků bez nutnosti dlouhých 
spojovacích linií. 
 
Indication elements  
Indikační prvky (X-Disp a d-Disp) lze vložit do struktury spojů jako živý datový displej. Je-li přístroj připojen 
online, indikační prvky zobrazují aktuální data. 
 
 

II-4.5 Menu „Device“ 
 

Zde se volí hardwarová verze přístroje KS 98, pro nějž je vytvářena struktura. 
 

Device selection  
 

Volba se provádí výběrem z v dialogovém okně nabízených 
možností nebo vepsáním příslušného objednacího čísla v dolní části 
okna. Tlačítkem OK se volba potvrzuje, tlačítkem Cancel se ruší. 

 
 
 
g  Provozní verze 

Provozní verze přístroje je verze sady dat. 
To souvisí s verzí software. Pokud jsou přidány nové 
funkce / data s novou verzí softwaru, je upravena 
i provozní verze. 

 
g  Provozní verzi lze zobrazit pomocí  menu přístroje 

(/ hlavní menu / general data / info/). 
 
 
 
 
 
Device parameter 
Zde lze nastavit základní parametry přístroje – adresu, přenosovou 
rychlost komunikace, síťovou frekvenci, jazyk. 
g  Zadání se přenáší do KS 98 za předpokladu, že hardwarová verze 

je zvolena správně. 
 

g  Přídrž výstupů při nahrávání struktury 
Při zaškrtnutí této možnosti je struktura přístroje upravena tak, že 
při příštím nahrávání struktury do přístroje jsou po dobu 
nahrávání jeho výstupy přidrženy na aktuálních úrovních. Pokud 
se zadávací pole nezaškrtne, jsou výstupy během příštího 
nahrávání vypnuty nebo nastaveny na nulu. 
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CANparameter 
Toto menu je aktivní pouze pokud je v předchozím menu 
zvolena verze přístroje „KS98, CAN I/O extension“, tedy 
přístroje s rozšířením vstupů a výstupů 
po sběrnici CAN. 
 
V okně CANparameter se přístroj definuje jako CAN_MMT 
Master nebo Slave a zadává přenosová rychlost 10 až 100 kB 
(přednastaveno 20 kB).  
 
g  Zadaná rychlost musí korespondovat s nastavenou rychlostí celé sběrnice. 
 
g  Komunikace mezi KS 98-2 a modulárním systémem RM 200 nebo regulačními moduly KS 800 / 816 

KS 98-2 musí být definován jako Master, číslo uzlu 1 je přiděleno automaticky. 
 
g  Vzájemná komunikace mezi KS 98-2 

Při vzájemném propojení dvou nebo několika KS 98-2 na sběrnici musí být jeden z nich definován jako 
Master, ostatní jako podřízené (Slave). 

 
Password (F2) 
Zadání nebo změna hesla. Totéž lze učinit během přenosu struktury do přístroje. 
 
 

 
II-4.6 Menu „Online“ 

 
Communication 
Tato položka nabídky může být použita pro výběr rozhraní, pomocí kterého se má uskutečnit komunikace s 
přístrojem. Pro sériová připojení lze nastavit přenosovou rychlost a adresu zařízení pro adresu IP a podsíť Ethernet. 
Připojení USB se provádí prostřednictvím virtuálních COM portů. Přiřazení čísla portu COM se vytvoří během 
instalace ovladače a je k dispozici v Správci zařízení systému Windows. Zaškrtávací políčko "Přenosová adresa a 
přenosová rychlost" označuje komunikační parametry nastavené v menu " Device / Device Parameters ". 
 

Project PC ← KS 98-2 
Slouží k načtení struktury z KS98-2 do grafického editoru. 
Po zvolení příkazu se otevře další okno s výběrem: 
 
Engineering 
Načte se kompletní struktura 
 

Para/Config 
Načtou se konfigurace a parametry. Podmínkou je, že struktury v přístroji a grafickém editoru jsou identické. 
 

Function block 
Načte se konfigurace a parametry v editoru označeného funkčního bloku. 
 

+ Pokud je struktura chráněna heslem, zobrazí se před načtením 
dat dialogové okno Login s požadavkem zadání hesla. 
Při překročení při ukládání hesla stanoveného počtu neplatných 
pokusů zadání hesla se struktura v KS98-1 vymaže! 
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Project PC → KS 98-2 
Slouží k přenosu struktury z grafického editoru do KS98. 
Po zvolení příkazu se otevře další okno s výběrem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engineering 
Přenos kompletní struktury do KS 98. Po této volbě se otevře okno 
s varováním, že původní obsah v KS98 bude přepsán: 
Po potvrzení tlačítkem OK se aktuální struktura z grafického editoru 
přepíše do KS 98 bez ochrany heslem. Původní struktura v přístroji je 
přepsána. 
 
 
 
Pokud klikneme na tlačítko „new Password“, rozbalí se dialogové 
okno pro zadání hesla: 
 

Po zadání hesla, jeho potvrzení a zadání počtu povolených 
neplatných pokusů se kliknutím na tlačítko OK přenese struktura z 
grafického editoru do přístroje včetně ochrany heslem. Původní 
struktura v  přístroji je vymazána. 
 
 
 
Výběrové menu „Password mode“ určuje hloubku ochrany heslem při připojení KS98 na komunikační linku: 
 

Password mode = Structure Configuration Parameter Process data 
Čtení a zápis procesních dat ano ano ano ne 
Čtení a zápis trendů a I/O ano ano ano ne 
Čtení a zápis parametrů a textů ano ano ne ne 
Čtení a zápis konfigurace ano ne ne ne 
Čtení a zápis struktury ne ne ne ne 

 
Function block 
Přenos konfigurace a parametrů v editoru označeného funkčního bloku.  
 
 
Comparison (F3) 
Umožňuje porovnání v grafickém editoru otevřené struktury s obsahem v připojeném KS 98-2 nebo v simulačním 
programu. Výsledek porovnání struktury se zobrazí: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Debug (F4) 
Aktivuje online spojení s přístrojem a cyklické zobrazování hodnot analogových a binárních signálů v pomocných 
blocích X-Disp a d-Disp. 
 
 

Deleting indication elements (Vymazání pomocných bloků zobrazení) 
Pomocné bloky zobrazení se do přístroje KS 98 nepřepisují. Po odladění struktury v debug módu může být vhodné 
tyto bloky ze struktury vymazat. 
 

Trend 
Spouští funkci trendu – viz kapitola II-3.10. 
 

Set status „pwrchk“ 
Funkční blok Status má binární výstup „pwrchk“ (indikace ztráty napájení), který přechází při obnovení napájení do  
úrovně 0. Pomocí menu Set status „pwrchk“ lze tento výstup nastavit na úroveň 1, aby bylo možno otestovat chování 
struktury po ztrátě napájení. 
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II-4.7 Menu „Extra“ 
 
Languague (Jazyk)  
Umožňuje volbu jazyka grafického editoru. 
 
 
 
 
Search 
Otevírá okno pro hledání ve struktuře. Lze zvolit 
hledání analogové proměnné, binární proměnné, 
funkčního bloku podle názvu nebo čísla a dále 
hledání textů. Po výběru ze seznamu existujících 
prvků a kliknutí na OK se zobrazí příslušná část 
struktury, hledaný prvek je inverzně označen. 
 
 
Reorg block No 
Otevírá okno, kterým lze upravit posloupnost čísel funkčních bloků. Mazání bloků ve vytvářené struktuře má za 
následek mezery v posloupnosti jejich čísel. Kliknutím na OK se funkční bloky přečíslují tak, aby tyto mezery byly 
odstraněny. Pokud místo přednastaveného počátečního čísla 0 zadáme např. 10, budou čísla bloků zvýšena o tuto 
hodnotu a mezery odstraněny. 
 
Enlarge sheet 
Slouží k zvětšení pracovní plochy (vhodné u rozsáhlých struktur). 
 
 
Basic setting  (Základní nastavení) 
Umožňuje volbu zobrazení spojů vytvářené struktury: Barevné (analogové spoje 
červeně, binární modře) nebo černobílé (analogové spoje plnou čarou, binární 
spoje čárkovaně. Černobílé zobrazení je vhodné pro černobílé displeje a 
tiskárny. 
 
 
 

II-4.8 Menu „Window“ 
 

Survey (klávesa "a") / Standard view 
Přepínání mezi standartním a přehledovým zobrazením. Přehledové zobrazení obsahuje celou strukturu, 
přozpůsobenou velikosti obrazovky. Přepínat lze také klávesou "a" a v režimu šipky kliknutím pravým tlačítkem. Při 
přepínání z přehledového zobrazení myší se přepne do standartního zobrazení v místě polohy kurzoru. Vybraný úsek 
v přehledovém zobrazení lze vytisknout (viz menu Print). 
 
Na liště s tlačítky je režim displeje znázorněn ikonami, Standardní  
stisknutím tlačítka se přepne na odpovídající zobrazení. 
 Přehledový 
 
Edit 
 

Pokud je zaškrtnuto, je povolen grafický editor.  Povolen 
 
 Blokován 
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Timing 
 
V okně časových skupin lze zjistit, nakolik jsou jednotlivé 
časové skupiny zařazenými funkčními bloky vytíženy, 
v dolní části okna je uveden seznam bloků zvolené časové 
skupiny a to v pořadí, v jakém budou funkce prováděny. 
Vpravo dole jsou uvedeny bloky, které dosud nebyly 
zařazeny do žádné časové skupiny. Vybraný blok lze do 
požadované skupiny zařadit kliknutím na tlačítko skupiny. 
Pokud vybereme blok ze seznamu vlevo dole a klikneme 
kamkoli mimo tlačítko časové skupiny, je tento již 
zařazený blok z časové skupiny vyjmut. 
 
g  Při vytváření struktury se všechny funkční bloky 
 standardně umísťují do časové skupiny 100 ms. 
 

g   Vytížení časových skupin nesmí přesáhnout 100%. 
 Tlačítko skupiny, u níž je výpočetní kapacita přesažena, 
 se zobrazí červeně a je nutno zařazení bloků upravit. 
 
 

g   Pokud zvolíme povel Timing z menu Edit v režimu přehledového displeje, zobrazí se postupným inverzním 
zobrazením jednotlivých bloků časová posloupnost jejich provádění. Posloupnost se zobrazuje automaticky, 
nebo ji lze volit tlačítky „v“ (dopředná posloupnost) nebo „r“ (zpětná posloupnost). 

 
Error 
Položka nabídky umožňuje zobrazit stavové okno, které obsahuje hlášení o chybách při přenosu nebo změně 
softwarové verze 
 
Connecting diagram 
V závislosti na zvolené verzi hardwaru a použitých vstupech a výstupech je dynamicky vytvořen a zobrazen diagram 
připojení na svorkovnici přístroje. Vstupy a výstupy jsou označeny symboly snímačů a názvy signálů ve struktuře. 
g  Signál, který je spojen s proměnnou, dostane název proměnné 

g  Signál bez označení přijímá název pinu vstupního nebo výstupního funkčního bloku 
 
 

II-4.9 Menu „Help“ 
 

Manual 
Otevírá návod ve formátu pdf. 
 

Statistic 
Zobrazí informaci o struktuře: 
 

Licence 
Otevře se okno s licenčním číslem. Kliknutím na tlačítko Change lze licenční číslo zadat nebo změnit. 
 

Info 
Informační okno se základními údaji o grafickém editoru včetně čísla jeho verze. Toto číslo je nutno uvést 
při jakýchkoli dotazech na funkci programu. 
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II-4.10 Užitečné tipy pro práci s programem 
 
 Funkční klávesy 

 

Nápověda se základním popisem ovládání grafického editoru. 
Přehled a popis funkčních bloků (pokud je blok vybrán nebo otevřeno okno nastavení jeho parametrů. 
Předpokladem funkce nápovědy je zaškrtnutí volby nápovědy při instalaci programu. 
 
Otevření okna pro zadání nebo změnu hesla. 
 
Spouští porovnání struktur v editoru a v KS 98. 
 
Aktivuje režim odladění struktury. KS 98 musí být připojen (nebo SIM/KS98 spuštěn). 
 
Hledání překrývajících se spojů. První nalezený překrývající se spoj je 
označen. V levém horním rohu displeje je uveden výsledek hledání  
(0 = výsledek hledání negativní; 1 = výsledek hledání pozitivní) 
 
 
Hledání všech překrývajících se spojů v celé struktuře. Nalezená překrytí jsou postupně krátce označena, 
poslední překrývající se spoj zůstává trvale označen. 
 
 
Sjednocení souběžných spojů. Paralelní čáry spojů, které patří stejnému 
signálu a leží těsně vedle sebe se sjednotí. Příslušný segment čáry musí být 
označen. Čáru lze posunout rovněž kurzorem nebo velmi přesně pomocí 
kurzorových kláves. 
 
 
Změna zobrazení spojů. Na barevném displeji je vhodné ponechat zobrazení spojů barevné. Pro tisk 
na černobílé tiskárně je však vhodné přepnout na zobrazení plnou a čárkovanou čarou. Opětovným 
stiskem se vrátíme na zobrazení barevné. 
 
 
Vytvoření standartního propojení. Propojení dvou bodů je automaticky 
provedeno co nejkratší cestou. Ručně upravené označené spoje se vrátí 
do původního stavu. 
 
 
Přepínání jazyka grafického editoru – angličtina – němčina – francouzština. Ovlivňuje jazyk menu 
a dialogových oken, jazyk nápovědy však lze zvolit pouze při instalaci. 
 
Sloučení paralelních spojů. směr tažení 

Při tažení označeného segmentu přes paralelní spoje téhož 
signálu se čáry spojů sloučí. Tažení se provádí kurzorem při 
současném stisknutí klávesy Shift. 
U těsně vedle sebe ležících spojů stačí kliknutí levým tlačítkem 
při současně stisknuté klávese Shift. označený segment 

 
Vícenásobné spoje. 
Při spojování jednoho výstupu na několik vstupů lze provést pouze 
jeden spoj, označit jej kliknutím a pak kliknout na ostatní vstupy při 
současném stisknutí klávesy Ctrl. Při vytváření spoje mimo 
zobrazenou část pracovní plochy lze použít rolovací pravítka. 
Změna zdroje signálu. 
Pokud chceme u vícenásobného spoje změnit zdroj signálu, můžeme 
toho dosáhnout automaticky kliknutím na původní zdroj a pak 
kliknutím na nový zdroj při současně stisknutém tlačítku Ctrl. 
 
Aktivace mřížky. 
Kliknutím kamkoli na pracovní plochu při současně stisknutém tlačítku Ctrl se zobrazí mřížka, 
korespondující s rozdělením stránek při tisku. V tisku jsou stránky očíslovány v pořadí zleva doprava 
a shora dolů a mohou být vytištěny s rámečkem nebo bez něj. 
 
 

+ kliknutí 
 

 
(v režimu spojů) 

+ kliknutí
 

 
(v režimu přehledu)
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 Funkce tlačítek myši 
 

 Levé tlačítko Pravé tlačítko 
 
Standardní  
zobrazení 
Editace 
blokována 

Dvojité kliknutí na funkční blok: 
→ otevírá okno parametrů 

Kliknutí na funkční blok: 
→ otevře kontextovou nabídku s odkazem 
     do funkčního bloku 

Kliknutí na funkční blok: 
→ vybírá (označuje) blok 

 

 
Přídrž tlačítka na prázdné místo + Ctrl: 
→ posun pracovní oblasti 

 

Standardní  
zobrazení 
Editace 
povolena 

Dvojité kliknutí na funkční blok: 
→ otevírá okno parametrů 
 

Kliknutí na volné místo: 
→ otvírá menu pro vložení nového 
     objektu 
 
Kliknutí na funkční blok: 
→ otevře kontextovou nabídku 
     s odkazem do funkčního bloku 

Kliknutí na funkční blok: 
→ vybírá (označuje) blok 
 

 

Přídrž tlačítka na funkčním bloku: 
→ umožňuje blokem pohybovat 
 

Kliknutí na spoj 
→ vybírá (označuje) spoj 
 

Přídrž na konci výstupu: 
→ tažením vytvoří spoj k vstupu 
 
Přídrž na spoji: 
→ lze pohnout segmentem spoje 
 

Přídrž na prázdném místě + Ctrl: 
→ posunutí pracovní oblasti 
 

 

Režim přehledu Přídrž a tažení: 
→ označuje oblast pro společnou 
     úpravu 
 

Dvojité kliknutí: 
→ přepnutí do standardního zobrazení 
g  Umístění kurzoru myši určuje, které 
       místo struktury má být zobrazeno 
       v pracovní oblasti. 

 

 
Funkce rolovacího kolečka 
 
Pracovní oblast lze přesunout pomocí rolovacího kolečka myši. 
•  Samotné rolovací kolečko:  Posun nahoru a dolů 
•  Rolovací kolečko + Shift: Posun doprava a doleva 
 
 

 
Několik užitečných rad 

 

q Označení funkčních bloků 
Rychleji než výběrem z menu lze požadovaný funkční blok vybrat napsáním jeho zkratky (např. ADSU – 
rozlišujte malá a velká písmena!) a potvrzením (Enter). Kliknutím pravým tlačítkem se pak zvolený blok 
umístí na plochu. Pokud je požadovaný blok již ve struktuře někde blízko použit, stačí jej jen označit 
a pravým tlačítkem myši se na plochu umístí totožný druhý blok. 
 

q Hledání 
Napsání čísla bloku a potvrzení klávesou Enter vyhledá tento blok na pracovní ploše a označí jej (inverzní 
zobrazení). Lze použít i v přehledovém zobrazení. 
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q Zadávání parametrů 

Dvojí kliknutí na zadávací pole parametru otevírá pole pro zadání. Trojí kliknutí na zadávací pole parametru 
otevírá dialogové okno pro výběr parametru (lze použít u parametru pouze jednou). Jedno kliknutí 
na zadávací pole parametru a stisknutí libovolné klávesy otevírá dialogové okno pro výběr parametru 
(funguje vždycky). 

 
q Segmenty spoje 

Do posledního segmentu vytvořeného spoje lze vložit šest dalších segmentů. Vyberte spoj, klikněte 
na poslední segment a táhněte do požadovaného směru. 

 
q Kurzorové klávesy 

Pomocí kurzorových kláves lze při stisknuté klávese X pohybovat vybraným blokem nebo spojem po 
jednotlivých bodech. Tak lze pohybovat i velmi krátkými segmenty spojů, které nelze označit myší. 

 
q Zkouška komunikace 

Rychlý test komunikace lze provést posláním prázdné struktury do přístroje. 
Komunikaci lze rovněž ověřit funkční klávesou F2 (otevírá okno s heslem). V tomto případě nedojde 
k přepsání struktury v přístroji. Okno lze opět zavřít klávesou Escape. 

 
q Kopírování parametrů 

Parametry označeného funkčního bloku (inverzní zobrazení) lze zkopírovat do schránky klávesami CTRL+C. 
Označíme-li potom jiný blok stejného typu, lze do něj parametry překopírovat stisknutím CTRL+V. 
Tento způsob kopírování je zejména vhodný u bloků s množstvím parametrů (např. CONTR; APROGD …). 
Stejným způsobem lze kopírovat parametry i do bloků jiných struktur, podmínkou je stejná operační verze. 

 
q Přesouvání částí struktur 

Pokud označíme v režimu přehledu část struktury, lze ji pomocí kurzorem při současně stisknuté klávese Shift 
přesunout. Parametry a vnitřní spoje části struktury se automaticky překreslí. 

 
q Ukončení akce 

Časově náročné akce, jako např. porovnání struktur (F3) lze ukončit stiskem klávesy x. 
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III Funkční bloky 
 

Knihovna funkčních bloků regulátoru KS 98 obsahuje veškeré funkce, běžně potřebné pro řízení a regulaci 
technologických procesů. Knihovna obsahuje: 
• Matematické funkce pro výpočty od jednoduchého sčítání až po exponenciální funkce 
• Logické funkce a funkce pro realizaci sekvenčního řízení 
• Množství různých výběrových a paměťových funkcí 
• Funkce alarmů a mezí 
• Komunikační funkce 
• Funkce pro implementaci komplexních regulačních a řídících úloh. 
 

Součástí popisu funkčních bloků jsou i příklady jejich zapojení ve struktuře přístroje, a to zejména u komplexnějších 
funkcí. Další příklady použití a zapojení funkčních bloků pro různé aplikace jsou uvedeny na CD grafického editoru. 
 
Základní vlastnosti funkčních bloků 
 

Funkce regulátoru KS 98 je stanovena použitou strukturou funkčních bloků, jejich vzájemným propojením 
a nastavením parametrů. 
Funkční blok je ve struktuře přístroje presentován jako obdélník s příslušnými analogovými vstupy (přivedenými 
zleva), analogovými výstupy (vyvedenými zprava), řídícími binárními vstupy (shora) a řídícími nebo stavovými 
výstupy (zdola). 
 

K označení vstupů a výstupů se používají zkratky: 
• Analogové vstupy: X1, X2, … 
• Analogové výstupy: Y1, Y2, … 
• Binární vstupy: d1, d2, … 
• Binární výstupy: z1, z2, … 
 

g K označení vstupů a výstupů se speciální funkcí se používají zkratky 
odvislé od jejich funkce. 
 
Ne všechny vstupy a výstupy bloku musí být 
zapojeny. Platí pravidlo, že nezapojené vstupy 
nemají na funkci bloku žádný vliv. V příkladu jsou 
uvedeny bloky sčítačky, násobičky a hradla AND. 
 

Funkční bloky jsou automaticky číslovány v pořadí 
jejich použití, čísly od 100 do max. 450. Od čísla 
bloků je odvislé pořadí jejich postupného 
provádění. Automaticky přiřazené číslo bloku lze 
změnit, tím lze ovlivnit i pořadí provádění. 
Blokům, které lze použít jen jednou nebo které jsou 
funkčně svázány s hardware přístroje (vstupy a 
výstupy) jsou přidělena čísla od 0 do 100. 
 

Všechny bloky jsou zařazeny do časové skupiny s výpočetním cyklem 100 ms. Z důvodů snížení zatížení procesoru 
lze zvolené funkční bloky přeřadit do časových skupin s výpočetním cyklem 200, 400 nebo 800 ms. Podrobnosti 
jsou uvedeny v popisu grafického editoru v kap. II-3.2. 
 

Každý funkční blok obsahuje nastavitelné parametry, označené zkratkami. Často se vyskytující parametry mají 
společné označení: 
a, b, c, d faktory bez zvláštního významu 
a0, b0, …x0, y0 s 0 jako symbolem posunu, ofsetu 
 x0 = ofset vstupu, y0 = ofset výstupu 
T, Ti čas v sekundách (prodlevy, délka trvání impulsu) 
Mode Takto označené parametry se používají k určení nastavení parametru výběrem z daných 

možností nebo hodnotou vstupu (dynamické nastavení parametru) 
 

Binární řídící vstupy u výběrových bloků (např. SELV1 pro výběr ze čtyř analogových hodnot) jsou číslovány zleva 
doprava, např. d1, d2, při tom d2 je méně významný bit, i když požité číslování je opačné. Ve všech případech, kde 
pořadí bitů také udává pořadí hodnot, postupujte podle specifického popisu funkčního bloku v této příručce. 
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III-1 Úpravy měřítka a matematické funkce 
 

III-1.1 ABSV (absolutní hodnota) 
 
 
 
 
 

Příklady: 
y1 = ABS (a • x1 + a0) a = 5 x1 = 2 a0 = +5 výsledek y1 = 15 
y1 = ABS (a • x1 + a0) a = 5 x1 = 2 a0 = -20 výsledek y1 = 10 
 
Parametr Popis Rozsah nastavení Přednastavení 

a Násobitel -29 999...999 999 1 
a0 Posun -29 999...999 999 0 

 
 
 
III-1.2 ADSU (sčítání / odčítání) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nepoužitým vstupům je automaticky přiřazena hodnota 0. 
 

Parametr Popis Rozsah nastavení Přednastavení 

a..d Násobitelé -29 999...999 999 1 
y0 Posun -29 999...999 999 0 

 
 
 
III-1.3 MUDI (násobení / dělení) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nepoužitým vstupům je automaticky přiřazena hodnota 1. 

Při dělení nulou (C = c⋅x3+c0) = 0) je výstup y1 nastaven na 1.5⋅1037.   
 

Parametr Popis Rozsah nastavení Přednastavení 

a..c Násobitelé -29 999...999 999 1 
a0..c0 Posun -29 999...999 999 0 

x1 A y1
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III-1.4 SQRT (odmocnina) 
 
 
 
 
 
 

Pokud je výraz pod odmocninou záporný, je výsledek odmocniny nastaven na 0. 
Pokud je vstup nezapojen, je interpretován jako x1 = 0. 

 
Parametr Popis Rozsah nastavení Přednastavení 

a Násobitel -29 999...999 999 1 
a0 Vstupní posun -29 999...999 999 0 
y0 Výstupní posun -29 999...999 999 0 

 
 
 
III-1.5 SCAL (měřítko) 
 
 
 
 
 
 

Pokud je vstup nezapojen, je interpretován jako x1 = 1. Při Exp = 0 je výstup y1 = 1. 
 

Parametr Popis Rozsah nastavení Přednastavení 

a Násobitel -29 999...999 999 1 
a0 Posun -29 999...999 999 0 
Exp Exponent -7...7 1 

 
+ Tento funkční blok by měl být použit pouze v případě, kdy je zapotřebí exponenciální funkce. 
 Parametry a, a0 jsou také k dispozici v blocích, které potřebují méně času na výpočet (např. ADSU, MUDI, ABSV). 
 
III-1.6 10EXP (dekadický exponent) 
 
 
 
 
 

Nezapojený vstup je interpretován jako x1 = 0 (y1 je pak 1). 

Je-li x1 větší než 36.7, může dojít k přeplnění. Výpočet není prováděn a výstup je nastaven na 1.5⋅1037. 
Pozn.: 10EXP je obrácenou funkcí k LG10. 

 
 
III-1.7 EEXP (e funkce) 
 
 
 
 

Nezapojený vstup je interpretován jako x1 = 0 (y1 je pak 1). 
Pozn.: EEXP je obrácenou funkcí k LG. 
 
Příklady: Je-li x1 = 5, je výstup y1 = 148,413159. 
 Je-li x1 = 0,69314718, je y1 = 2. 

 

x1 y1
10x1

x1 y1
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x1 y1

a0 y0a
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III-1.8 LN (přirozený logaritmus) 
 
 
 
 
 

Základ přirozeného logaritmu e = 2,71828182845904 
Nezapojený vstup je interpretován jako x1 = 1 (y1 je pak 0). 

Při záporné vstupní proměnné x1 je výstup y1 nastaven na -1.5⋅1037. 
Pozn.: LN je obrácenou funkcí k EEXP. 
 

Příklady: Je-li x1 = 63, je výstup y1 = 4,143134726. 
 Je-li x1 = 2,71828182845904, je y1 = 1. 

 
 
 

III-1.9 LG10 (dekadický logaritmus) 
 
 
 
 

Nezapojený vstup je interpretován jako x1 = 1 (y1 je pak 0). 

Při záporné vstupní proměnné x1 je výstup y1 nastaven na -1.5⋅1037. 
Pozn.: LG10 je obrácenou funkcí k 10EXP. 
 

Příklady: Je-li x1 = 63, je výstup y1 = 1,799340549. 
 Je-li x1 = 2,71828182845904, je y1 = 1. 
 
 

III-2 Nelineární funkce 
 
III-2.1 LINEAR (linearizace) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blok LINEAR lze využít k výpočtu funkce y = f(x). Pro simulaci nebo linearizaci nelineárního průběhu je k dispozici 
max. 11 segmentových bodů. Každý segmentový bod má hodnotu vstupu x(1) a výstupu y(1). 
Segmentové body jsou automaticky propojeny přímkami. Každá hodnota vstupu x1 má tak pevně definovanou 
hodnotu výstupu y1. Pro hodnoty vstupu menší než parametr x(1), má výstup hodnotu parametru y(1). Pokud je 
vstup x1 větší, než hodnota x(n), má výstup hodnotu parametru y(n). 
Podmínkou je, že posloupnost hodnot je stejná, jako posloupnost parametrů tj. x(1) < x(2) <...< x(11). 
Poslední pár parametrů se označí tak, že pro následující vstupní parametr se zadá x(n+1) = OFF. 
 

Bloky LINEAR lze zapojit do kaskády. Blok má dva vstupy, x1 jako vstup hodnoty pro linearizaci, vstup Casc se 
používá pro zapojení předchozího bloku. 

 
Analogové vstupy 

X1 Vstup pro linearizaci. 
Casc Vstup pro zapojení v kaskádě. 

 
Analogové výstupy 

Y1 Výstup linearizovaného signálu 
 

Parametry Popis Rozsah nastavení Přednastavení 

x(1)...x(11) Vstupní hodnota -29 999...999 999, OFF 0...10 

y(1)...y(11) Výstupní hodnota -29 999...999 999 0...10 
 

x1 y1
ln

x1 y1log10

)1ln(1 xy =

)1log(1 xy =
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Příklad zapojení bloků LINEAR v kaskádě: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III-2.2 GAP (pásmo necitlivosti) 
 
 
 
 
 
 
 při x1 < L 

 při x1 = L...H 

 při x1 > H 

 
 

Rozsah pásma necitlivosti je určen parametry Low (dolní limit) a High (horní limit). Pokud leží hodnota vstupu 
v tomto rozmezí (Low ≤ x1 ≤ High), je výstup y1 = 0. Nezapojený vstup x1 je interpretován jako x1 = 0. 
V následujícím příkladu je Low = -10 a High = 50: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametry Popis Rozsah nastavení Přednastavení 

Low Dolní limit -29 999...999 999 0 
High Horní limit -29 999...999 999 0 

x1 y1

y

x
y =  x - High

y =  x - Low

Low High

Lxy −= 11
01=y

Hxy −= 11
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III-2.3 CHAR (funkční generátor) 
 
 
 
 
 

Pomocí až jedenácti párů hodnot lze simulovat nelineární 
funkci nebo linearizovat nelineární průběh. Každý pár 
obsahuje hodnotu vstupu x(1) a výstupu y(1). Počet párů 
se zadává konfiguračním parametrem Seg (počet 
segmentů +1 odpovídá počtu párů).Hodnoty jsou 
spojovány přímkami, takže každé hodnotě vstupu x1 
odpovídá definovaná hodnota výstupu y1. 

Pokud je vstupní hodnota nižší, než parametr x(1), je jí přiřazena výstupní hodnota y(1). 
Je-li hodnota na vstupu větší, než největší parametr x(n), je výstupu přiřazena hodnota y(n). 
Podmínkou je, že posloupnost hodnot je stejná, jako posloupnost parametrů tj. x(1) < x(2)<...<x(11)  

 
Konfigurace Popis Rozsah nastavení Přednastavení 

Seg Počet segmentů 1...11 2 
x(1)...(11) Vstupní hodnota -29 999...999 999 0...10 

y(1)...(11) Výstupní hodnota -29 999...999 999 0...10 
 
Pokud jeden funkční blok CHAR nestačí, pomůže následující zapojení: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III-3 Trigonometrické funkce 
 
III-3.1 SIN (funkce sinus) 
 
 
 
 
 

Parametrem Select se volí rozměr ve stupních nebo radiánech. Jednoznačnost výpočtu lze zajistit omezením 
vstupního signálu (např. do 1. nebo 4. kvadrantu (±90° /±π/2)). Funkce nemá interní omezení. Pokud x1 je mimo 

rozsah hodnot, u nichž funkce dává smysluplné výsledky, je výstup nastaven na 1,5⋅1037. 
Příklady: x1 = 30°  y1 = 0,5 
  x1 = 90rad  y1 = 0,89399666 

 

Parametry Popis Symbol na displeji 

Select 
Rozměr: Úhlový stupeň (přednastaveno) Ang.deg 
Rozměr: Radián Radian 

 

x1 y1

y

x

( 10)ß
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y11
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.
...
Seg

x10 z CHAR I = x1 z CHAR II 
a 
x11 z CHAR I = x2 z CHAR II. 

)1sin(1 xy =
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III-3.2 COS (funkce kosinus) 
 
 
 
 
 

Parametrem Select se volí rozměr ve stupních nebo radiánech. Jednoznačnost výpočtu lze zajistit omezením 
vstupního signálu (např. do 1. a 2. kvadrantu (0...180° /0...π)). Funkce nemá vnitřní omezení. Pokud x1 je mimo 

rozsah hodnot, u nichž funkce dává smysluplné výsledky, je výstup nastaven na 1,5⋅1037. 
Příklady: x1 = 60°   y1 = 0,5 
  x1 = 45rad  y1 = 0,525321988 

 

Parametry Popis Symbol na displeji 

Select 
Rozměr: Úhlový stupeň (přednastaveno) Ang.deg 
Rozměr: Radián Radian 

 
 
III-3.3 TAN (funkce tangens) 
 
 
 
 
 

Parametrem Select se volí rozměr ve stupních nebo radiánech. Jednoznačnost výpočtu lze zajistit omezením vstupní 
hodnoty (např. do 1. nebo 4. kvadrantu (-90°...90° /-π/2...π/2)). Pokud x1 je mimo rozsah těchto hodnot, 

je výstup y1 nastaven na -1,5⋅1037 (x1< -90° [-π/2]) nebo 1,5⋅1037 (x1> 90° [π/2]). 
Příklady: x1 =  60°  y1 = 1,73205 
  x1 = 1,53rad  y1 = 24,498 

 

Parametry Popis Symbol na displeji 

Select 
Rozměr: Úhlový stupeň (přednastaveno) Ang.deg 
Rozměr: Radián Radian 

 
 
III-3.4 COT (funkce kotangens) 
 
 
 
 
 

Parametrem Select se volí rozměr ve stupních nebo radiánech. Pro jednoznačnost výpočtu je vstupní hodnota 
omezena na 1. a 2. kvadrant (0...180° /0...π). Pokud x1 je mimo rozsah těchto hodnot, je výstup y1 nastaven 

na -1,5⋅1037 (x1< 0) nebo 1,5⋅1037 (x1> 180° [π]). 
Příklady: x1 =  45°  y1 = 1 
  x1 = 0,1rad  y1 = 9,967 

 

Parametry Popis Symbol na displeji 

Select 
Rozměr: Úhlový stupeň (přednastaveno) Ang.deg 
Rozměr: Radián Radian 

 
 
III-3.5 ARCSIN (funkce arkus sinus] 
 
 
 
 
 

Parametrem Select se volí rozměr ve stupních nebo radiánech. Výsledkem výpočtu funkce je hodnota 
ve stupních -90°...90° resp. v obloukové míře -π/2...π/2. Pokud je výsledek mimo tento rozsah, je výstup y1 

nastaven na -1,5⋅1037 (x1< -1) nebo 1,5⋅1037 (x1> 1). 

)1cos(1 xy =

)1tan(1 xy =

)1cot(1 xy =

)1arcsin(1 xy =
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Příklady: x1 = 0,5 (°)  y1 = 30 
  x1 = 1 (rad)  y1 = 1,571 

 
Parametry Popis Symbol na displeji 

Select 
Rozměr: Úhlový stupeň (přednastaveno) Ang.deg 
Rozměr: Radián Radian 

 
 
 

III-3.6 ARCCOS (funkce arkus kosinus) 
 
 
 
 
 

Parametrem Select se volí rozměr ve stupních nebo radiánech. Výsledkem výpočtu funkce je hodnota 
ve stupních 0°...180° resp. v obloukové míře 0...π.  

Pokud je výsledek mimo tento rozsah, je výstup y1 nastaven na -1,5⋅1037 (x1< -1) nebo 1,5⋅1037 (x1> 1). 
Příklady: x1 = 0,5 (°)  y1 = 60 
  x1 = 0,5 (rad)  y1 = 1,047 

 
Parametry Popis Symbol na displeji 

Select 
Rozměr: Úhlový stupeň (přednastaveno) Ang.deg 
Rozměr: Radián Radian 

 
 
 

III-3.7 ARCTAN (funkce arkus tangens) 
 
 
 
 
 

Parametrem Select se volí rozměr ve stupních nebo radiánech. Výsledkem výpočtu funkce je hodnota 
ve stupních -90°...90° nebo v obloukové míře -π/2...π/2. 
Příklady: x1 = 1 (°)  y1 = 45 
  x1 = 12 (rad)  y1 = 1,488 
 
Parametry Popis Symbol na displeji 

Select 
Rozměr: Úhlový stupeň (přednastaveno) Ang.deg 
Rozměr: Radián Radian 

 
 
 

III-3.8 ARCCOT (funkce arkus kotangens) 
 
 
 
 
 

Parametrem Select se volí rozměr ve stupních nebo radiánech. Výsledkem výpočtu funkce je hodnota 
ve stupních 0°...180° resp. v obloukové míře 0...π. 
Příklady: x1 = 45 (°)  y1 = 1,273 
  x1 = -12 (rad)  y1 = 3,058 

 
Parametry Popis Symbol na displeji 

Select 
Rozměr: Úhlový stupeň (přednastaveno) Ang.deg 
Rozměr: Radián Radian 

)1arccos(1 xy =

)1arctan(1 xy =

)1cot(1 xarcy =
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III-4 Logické funkce 
 
III-4.1 AND (logický součin) 
 
 
 
 
 
 
 
 Neobsazené vstupy jsou považovány za log. 1. 
 
 
III-4.2 NOT (logická negace) 
 
 
 
 
 
 
 Neobsazený vstup je považován za log. 0. 
 

Funkce se chová rozdílně při: - downloadu resp. zapnutí napájení (RAM prázdná) 
    - zapnutí napájení (RAM o.k.) 
 

not d1 při... inicializace první výpočet 
download nebo online→offline not d1 = 0 not d1 = 1 
zapnutí napájení a RAM o.k. not d1 = 1 not d1 = 1 

 
 
III-4.3 OR (logický součet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Neobsazené vstupy jsou považovány za log. 0. 
 
 
 
III-4.4 BOUNCE (funkce pro odstranění zákmitů) 

 
 
 
 
Tato funkce slouží pro odstranění zákmitů u logických 
signálů. Vstupní signál d1 je přenesen na výstup z1 pouze 
tehdy, je-li konstantní po dobu delší než nastaveno 
parametrem Delay. Funkce je závislá na jí přiřazeném 
intervalu vzorkování. 
 

Příklad: 
Delay = 0,5 s při intervalu vzorkování 100 ms je signál přenesen na výstup, je-li ≥ 0,5 s 

 při intervalu vzorkování 200 ms je signál přenesen na výstup, je-li ≥ 0,6 s 
 při intervalu vzorkování 400 ms je signál přenesen na výstup, je-li ≥ 0,8 s 
 při intervalu vzorkování 800 ms je signál přenesen na výstup, je-li ≥ 0,8 s 

 
Parametry Popis Rozsah nastavení Přednastavení 

Delay Prodleva 0...999 999 [s] 0 

43211 dANDdANDdANDdz =
11 zznot =

11 ddnot =

43211 dORdORdORdz =

11 zznot =
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III-4.5 EXOR (funkce exkluzivní OR) 
 
 
 
 
 
 Pravdivostní tabulka: 
 
 
 
 
 
 Neobsazené vstupy jsou považovány za log. 0. 
 
 
III-4.6 FLIP (klopný obvod D) 
 
 
 
 
 
 
 

Stav binárního vstupu signal je přenesen na výstup z1 když se signál na vstupu clock změní z 0 na 1 (náběžná hrana) 
a signál vstupu reset je log. 0. 
 

Je-li reset = 1, je na výstupu z1 log. 0 nezávisle na stavu vstupů signal a clock. 
 

reset má prioritu ! 
 

Signály signal, clock a reset musí trvat minimálně po dobu funkci přiřazeného intervalu vzorkování 
(100, 200, 400 nebo 800 ms). 
Počáteční stav po inicializaci je z1 = 0 ! Nepoužité vstupy mají stav 0. 

 

a Tato funkce má paměť. Po zapnutí pokračuje s hodnotami z1 a z2, jaké byly při vypnutí. 
Podmínkou je zachování dat v paměti RAM. 

 
Binární vstupy 

signal D vstup – signál je přenesen na výstup z1 s náběžnou hranou (0 → 1) signálu 
clock, pokud reset není 1 

clock Signál hodin – náběžná hrana přenáší stav signálu signal na z1, 
pokud reset není 1 

reset Vstup nulování – nastavuje z1 na 0 
 

Binární výstupy 

z1 Výstup klopného obvodu 
not z1 Invertovaný výstup klopného obvodu 

 

d1 d2 z1 notz1 
0 0 0 1 
0 1 1 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 

2dEXOR1d1z =
11 zznot =
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III-4.7 MONO (monostabilní klopný obvod) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkce generuje s náběžnou hranou na vstupu d1 kladné pulsy o délce Ti1 na výstupu z1 a  se sestupnou hranou 
na vstupu d2 kladné pulsy o délce Ti2 na výstupu z3. 
Délku pulsu Ti1 lze podle nastavení parametru Mode1 určit buď parametrem Ti1 nebo vstupem Ti1. 
Délku pulsu Ti2 lze podle nastavení parametru Mode2 určit buď parametrem Ti2 nebo vstupem Ti2. 
Délka pulsu je upravena na novou hodnotu při změnách vstupů Ti1 / Ti2. Při Ti1 / Ti2 ≤ 0 je délka pulsu stanovena 
intervalem vzorkování. 
Funkce je retrigrovatelná. Pokud při výstupu pulsu dojde opět k splnění podmínky spuštění, prodlouží se výstupní 
puls o jednu plnou délku. 
Funkce je závislá na jí přiřazeném intervalu vzorkování: 
Příklad: Ti = 0,9 s při intervalu vzorkování 100 ms je délka pulsu = 0,9 s 

  při intervalu vzorkování 200 ms je délka pulsu = 1,0 s 
    při intervalu vzorkování 400 ms je délka pulsu = 1,2 s 
    při intervalu vzorkování 800 ms je délka pulsu = 1,6 s 

 
Binární vstupy 

d1 Trigrovací vstup – s náběžnou hranou (0 → 1) generuje puls na výstupech z1 
a not z1 

d2 Trigrovací vstup – se sestupnou hranou (1 → 0) generuje puls na výstupech z3 
a not z3 

 
Analogové vstupy 

Ti1 Délka pulsu Ti1(s), generovaného vstupem d1, když Mode1 = Para.Ti1 
Ti2 Délka pulsu Ti2(s), generovaného vstupem d2, když Mode2 = Para.Ti2 

 
Binární výstupy 

z1 Kladný puls délky Ti1 při náběžné hraně na vstupu d1 
not z1 Záporný puls délky Ti1 při náběžné hraně na vstupu d1 
z3 Kladný puls délky Ti2 při sestupné hraně na vstupu d2 
not z3 Záporný puls délky Ti2 při sestupné hraně na vstupu d2 

 
Parametry Popis Možnosti nastavení Předn. 

Mode1 
Způsob zadání délky pulsu u z1:  Parametrem Ti1 
                                                       Vstupem Ti1 

Para.Ti1 ← 
Input Ti1  

Mode2 
Způsob zadání délky pulsu u z3:  Parametrem Ti2 
                                                       Vstupem Ti2 

Para.Ti2 ← 
Input Ti2  

Ti1 Délka pulsu u z1, je.li Mode1 = Para.Ti1 0,1   999 999 [s] 1 

Ti2 Délka pulsu u z3, je.li Mode2 = Para.Ti2 0,1   999 999 [s] 1 
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III-4.8 STEP (Kroková funkce pro generování sekvencí) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkce realizuje krokovou sekvenci. Funkce začíná na kroku 1 a zůstává v tomto stavu, dokud příslušný vstup d1 
nebo vstup skip nepřejdou z 0 do 1. Poté dojde k přechodu na krok 2. Postup přechodu na další kroky je identický. 
Číslo kroku je přeneseno na výstup Step. 
Příklad: 
K přepnutí z kroku 3 (Step = 3) na krok 4 (Step = 4) dojde při splnění podmínky přechodu na vstupu d3 (d3 = 1). 
Stav vstupu d4 se zjišťuje teprve v následujícím vzorkovacím intervalu. Tím se vylučuje okamžitý přechod o několik 
kroků. Dokud d4 zůstává na 0, trvá krok 3 (Step = 3). Rovněž kladná změna na vstupu skip způsobí přechod na 
následující krok, a to bez ohledu na stav vstupů d1...d10. 
 

+ Tato funkce má paměť. Po zapnutí pokračuje s takovým krokem, který byl při vypnutí. 
Podmínkou je zachování dat v paměti RAM. 
 

Pokud je současně aktivováno několik vstupů d1 – d10, dojde k přechodu na další krok, pouze je-li aktivován 
pro tento krok příslušný vstup. V každém vzorkovacím intervalu může dojít k přechodu pouze o jeden krok. 
 

Sekvence o více než deseti krocích lze realizovat zapojením funkčních bloků do kaskády: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na obrázku jsou dva funkční bloky STEP zapojeny do kaskády. Číslo kroku 1...n je na výstupu Step druhého bloku. 
Pro resetování celé kaskády se použije binární vstup reset prvního bloku. 

 

Binární vstupy 

d1..d10 Vstupy pro přepínání na následující krok 

reset 

Je-li reset = 1, přechází výstup Step do počátečního stavu na 1 (platí pouze u 
samostatného bloku nebo prvního bloku v kaskádě). U následných bloků 
v kaskádě je výstup Step nastaven na hodnotu vstupu Casc. 
reset má nejvyšší prioritu ze všech binárních vstupů. 

Stop Je-li Stop = 1, je funkce blokována. Výstupy Step a activ jsou zablokovány 
v okamžitém stavu (není-li reset = 1) 

skip Tento vstup reaguje pouze na náběžnou hranu, tj. na změnu z 0 na 1. Pak dojde 
k přepnutí na následující krok bez ohledu na stav příslušného vstupu d. 

 

Analogový vstup 

Casc Slouží k propojení bloků do kaskády. U samostatného bloku nebo prvního bloku 
v kaskádě se nesmí zapojit. 

 

Binární výstup 

activ 
= 1 → Funkce probíhá nebo je ve stavu Reset 
= 0 → Funkce dokončila činnost. 

 

Analogový výstup 

Step Výstup má hodnotu čísla současného kroku funkce STEP. Při zapojení do 
kaskády se hodnota zvyšuje o hodnotu na vstupu Casc. 

Funkční blok nemá žádné parametry ! 
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III-4.9 TONOFF (časovač) 
 
 
 
 
 
 
 

Funkce přenáší změnu stavu na vstupu d1 na výstup z1 s prodlevou. Prodlevu lze nastavit odlišně pro náběžnou 
a sestupnou hranu vstupního signálu. 
Při změně vstupu d1 z 0 na 1 je výstup z1 přepnut na 1 s prodlevou T1, při změně vstupu d1 z 1 na 0 je výstup z1 
přepnut na 0 s prodlevou T2. 
Prodlevy T1 a T2 se nastavují parametry T1 a T2 nebo vstupy T1 a T2 a to podle nastavení parametru Mode. 
Trvání výstupního pulsu je závislé na časové skupině, do které je funkce zařazena, je to celočíselný násobek funkci 
přiřazeného intervalu vzorkování. 
 

Příklad: 
T1 = 0,7 s při intervalu vzorkování 100 ms je prodleva náběžné hrany 0,7 s 
  při intervalu vzorkování 200 ms je prodleva náběžné hrany 0,8 s 
  při intervalu vzorkování 400 ms je prodleva náběžné hrany 1,2 s 
  při intervalu vzorkování 800 ms je prodleva náběžné hrany 1,6 s 
 
 Vstup d1 
 
 
 
 Výstup z1 
 
 
 
 Výstup z1 
 
 
 
 Výstup z1 
 
 
 Výstup z1 
 
 
 
 Výstup z1 
 
 
 Výstup z1 
 

 
Binární vstup 

d1 Signál přenesen s prodlevou na výstup z1 a invertován na not z2 
 

Analogové vstupy 

T1 Prodleva T1 (s) náběžné hrany signálu d1 (pokud Mode = Inputs) 
T2 Prodleva T2 (s) sestupné hrany signálu d1 (pokud Mode = Inputs) 

 
Binární výstupy 

z1 Výstupní signál s prodlevou. 
not z1 Invertovaný výstupní signál s prodlevou 

 
Konfigurace Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Mode 
Způsob zadání prodlev:         Parametry T1 a T2 
                                               Vstupy T1 a T2 

Parameters ← 
Inputs  

 
Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

T1 Prodleva T1 (s), pokud Mode = Parameters 0,1   999 999 [s] 0 

T2 Prodleva T2 (s), pokud Mode = Parameters 0,1   999 999 [s] 0 



 75 KS 98-2  Příručka uživatele 

 

III-5 Převodníky signálu 
 
 III-5.1 A2BYTE (převodník typu dat) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkční blok AOCTET převádí analogovou hodnotu (X1) do čtyř jednotlivých bytů (Ooct1-4) datového typu, 
používaného např. k přenosu dat po sběrnici CAN (viz CPREAD / CPWRIT). V notaci sběrnice CAN jsou byty 
přenášeny ve formátu Intel. Pokud připojená zařízení tento formát nepodporují, je nutno přenášet data po 
jednotlivých slovech nebo bytech. 
Funkční blok pracuje obousměrně (analog >byte / byte >analog), směr přenosu se volí parametrem. 

 
Analogové vstupy 

X1 Vstup analogové hodnoty 
Ibyte1...4 Vstup analogové hodnoty ve formě čtyř bytů 

 
Analogové výstupy 

y1 Výstup analogové hodnoty 
Obyte1…4 Výstup analogové hodnoty ve formě čtyř bytů 

 
Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Ioct0 Typ dat konverze analog > byte viz tabulka Uint8 

Ooct Typ dat konverze byte > analog viz tabulka Uint8 
 

Použít lze následující typy dat: 
 

0 1 2 3 4 5 6 
Uint8 Int8 Uint16 Int16 Uint32 Int32 Plovoucí (Float) 

 
 

III-5.2 ABIN (převod analogový ↔ binární signál) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analogová vstupní proměnná x1 je převedena na binární číslo, BCD číslo nebo "1 z 8". 
Proměnná x1 je vždy zaokrouhlována (dolů pro hodnoty < 0,5 a nahoru pro hodnoty ≥ 0,5). 
Současně mohou být binární vstupy d1...d8 (brané jako binární nebo BCD číslo) převedeny na analogový výstup. 
Druh převodu se určuje parametrem Select. 
 

Konverze signál analogový ↔ binární (Select = ana<->bin) 
Analogová hodnota na binární číslo: 
Analogová vstupní proměnná x1 je převedena na binární proměnnou, prezentovanou na výstupech z1...z8 

(z1 = 20...z8=27). Rozsah je 0...255. 
Je-li x1 ≤ 0, jsou výstupy z1...z8 nastaveny na 0, je-li x1 ≥ 255, jsou výstupy z1...z8 nastaveny na 1. 
Binární číslo na analogovou hodnotu: 
Binární číslo na vstupech z1...z8 (z1 = 20...z8=27) je převedeno na analogovou hodnotu na výstupu y1. 
Rozsah je 0...255. 
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Konverze BCD (Select = ana<->BCD) 
Analogová hodnota na BCD číslo: 
Analogová vstupní proměnná x1 (rozsah 0...99) je převedena na BCD číslo na výstupech z8...z5 a z4...z1. 
Příklad: Pro x1 = 83 je přiřazení výstupům: 
 

Vstup z8 z7 z6 z5 z4 z3 z2 z1 
x1=83 1 0 0 0 0 0 1 1 
BCD 8 3 

 
Pro vstup mimo rozsah je přiřazení výstupům následující: 
 

Vstup z8 z7 z6 z5 z4 z3 z2 z1 

x1≤0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

x1≥99 
1 0 0 1 1 0 0 1 

9 9 
 

BCD číslo na analogovou hodnotu: 
BCD hodnota vstupů d1...d4 a d5...d8 je převedena na analogovou hodnotu s plovoucí řádovou čárkou 
na výstup y1. 
Pokud je BCD číslice na vstupech d1...d4 nebo d5...d8 vyšší než 9, je výstup příslušného řádu analogové hodnoty 
omezen na 9: 
 

Výstup d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 
 0 0 0 0 0 0 0 0 

y1= 0 0 
 1 1 1 1 1 1 1 1 

y1= 9 9 
 
Konverze na "1 z 8" (Select = ana<->1/8) 
Analogová hodnota na "1 z 8": 
Analogová hodnota na vstupu x1 (v rozsahu 0...8) aktivuje žádný nebo jeden z výstupů z1...z8. 
Příklad konverze hodnoty x1=5: 
 

Vstup z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 
x1=5 0 0 0 0 1 0 0 0 

 
Konverze při vstupu mimo rozsah: 
 

Vstup z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 
x1≤0 0 0 0 0 0 0 0 0 
x1≥8 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
"1 z 8" na analogovou hodnotu: 
Jeden z aktivovaných vstupů z1...z8 generuje analogový výstup y1 odpovídající hodnoty. 
Příklad konverze pro y1 =5: 
 

Výstup z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 
y1=5 0 0 0 0 1 0 0 0 

 

Pokud je aktivováno více než jeden vstup, je výstupu přiřazena 0. 
 
Binární vstupy 

d1..d8 Binární vstupy hodnoty binární, BCD nebo "1 z 8". 
 

Analogový vstup 

x1 Analogový vstup hodnoty binární, BCD nebo "1 z 8". 
 

Binární výstupy 

z1..z8 Konvertovaný výstup hodnoty binární, BCD nebo "1 z 8". 
 

Analogový výstup 

y1 Konvertovaná analogová hodnota. 
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Konfigurace Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Select 

Způsob konverze:            analogová / binární a 
                                         binární / analogová ana<->bin ← 

                                         analogová / BCD a 
                                         BCD / analogová ana<->BCD 

 

                                         "1 z 8" ana<->1/8  

 
 
III-5.3 TRUNC (celočíselná část) 
 
 
 
 
 
 

Funkce převádí celočíselnou část vstupu x1 na výstup y1 (bez zaokrouhlení). 
Příklady: x1 = 1,7  → y1 = 1,0 
  x1 = -1,7 → y1 = -1,0 

 
Analogový vstup 

x1 Vstupní proměnná. 
 

Analogový výstup 

y1 Celočíselná část vstupu x1 
Funkce nemá parametry. 
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III-5.4 PULS (konverze analogového signálu na pulsy) 
 
 
 
 
 
 
 

Vstupní analogová hodnota x1 je převedena na počet pulsů 
za hodinu. Rozsah vstupní hodnoty se zadá parametry x0 a 
x100, Puls/h je max. počet pulsů pro x1 ≥ x100. 
Při x1 ≤ x0 není na výstupu žádný puls. 
Průběh mezi x0 a x100 je lineární. Pro každou hodnotu x1 je z tohoto průběhu stanoven příslušný počet pulsů/hod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délka pulsů závisí na vzorkovacím intervalu funkčního bloku  
(100, 200, 400 nebo 800 ms). Přiřazení bloku do časové skupiny  
určuje max. možný počet pulsů/hod. Pokud je parametrem Puls/h 
zadán vyšší počet pulsů než dovoluje časová skupina, je hodnota  
omezena na možné maximum. 

 
 

Analogový vstup 

x1 Vstupní proměnná 
 

Binární výstup 

z1 Výstup pulsů 
 

Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

x0 Počátek rozsahu (%) -29 999   999 999 0 
x100 Konec rozsahu (%) -29 999   999 999 1 
Puls/h Max. počet pulsů/hod. pro x1 ≥ x100 0   18 000 0 

 

Rovnice pro výpočet okamžitého počtu pulsů n za hod.: 
 
 
 
 
 
 
 
Příklad: x1 = 3...100% tj. 0...3600/hod. 
 x0 = 3 
 x100 = 100 
 Puls/h = 3600 
 Cyklus vzorkování: ≤ 400ms 
 
 
 
 

n = Počet pulsů za hod. 
x0 = Parametr 
x100 = Parametr 
x1 = Analogový vstup 

x0 = 0% pulsů 
x100 = 100% pulsů 
Puls/h = Maximum pulsů/hod. 

Max. počet pulsů: 
100 ms = 18 000 /hod. 
200 ms =  9 000 / hod. 
400 ms =  4 500 / hod. 
800 ms =  2 250 / hod. 

0x100x

0x1x
h/Pulsn

−
−⋅=

0x100x

0x1x
h/Pulsn

−
−⋅=

n = Okamžitý počet pulsů za hod. 
x0 = Parametr. Při vstupu x1 ≤ x0 nejsou generovány žádné pulsy 
x100 = Parametr. Pokud x1 ≤ x100, je n = konstantní = Puls/h 
Puls/h = Parametr. Počet pulsů/hod. při x1 v rozmezí x1 a x100 



 79 KS 98-2  Příručka uživatele 

III-5.5 COUN (dopředný / zpětný čítač) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkce COUN je čítač, který počítá události na vstupech up a down, které trvají déle než vzorkovací interval časové 
skupiny, do níž je funkce zařazena. 
Diagram funkce pro Max = 9, Min = 0 a Preset = 7: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nezapojené vstupy up a down jsou nastaveny na 1. Pokud dojde k změně z 0 na 1 u obou vstupů současně, 
je počítání blokováno. Pokud dojde k změně z 0 na 1 u jednoho z obou vstupů (up nebo down), aniž by druhý vstup 
byl na hodnotě 1, je počítání rovněž blokováno. 
Pokud jsou parametry Min anebo Max změněny během činnosti funkčního bloku, může být čítač mimo tento svůj 
nový rozsah. Aby se tomu zabránilo, je nutné uvést čítač do definovaného stavu pomocí signálů reset nebo preset. 
Funkce má paměť, pokud jsou data v RAM zachována, pokračuje po obnovení napájení ze stavu před jeho 
výpadkem. 
 
Dopředný čítač 
Při každé náběžné hraně (0 → 1) na vstupu up je výstup Count zvětšen o 1, dokud není dosaženo hodnoty Max. Při 
jejím dosažení je výstup carry převeden do stavu 0 po dobu trvání pulsu. Příští vstupní puls vrací hodnotu Count na 
hodnotu Min a počítání pokračuje dále. 
 

+ Dopředný čítač se aktivuje přivedením 1 na vstup down. 
Bez toho je čítač nefunkční, tzn. signál 1 musí být přiveden na down dříve než na up, aby puls byl počítán. 
 
Zpětný čítač 
Při každé náběžné hraně (0 → 1) na vstupu down je výstup Count snížen o 1, dokud není dosaženo hodnoty Min. Při 
jejím dosažení je výstup borrow převeden do stavu 0 po dobu trvání pulsu. Příští vstupní puls vrací hodnotu Count na 
hodnotu Max a počítání pokračuje dále. 
 

+ Zpětný čítač se aktivuje přivedením 1 na vstup up. 
Bez toho je čítač nefunkční, tzn. signál 1 musí být přiveden na up dříve než na down, aby puls byl počítán. 
 
Funkce reset 
1 na vstupu reset vrací čítač na hodnotu Min. 
reset má prioritu před všemi ostatními signály. 
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Funkce preset 
1 na vstupu preset nastavuje čítač na hodnotu Preset. preset má prioritu před signály up a down. 
Způsob zadání hodnoty preset se určuje parametrem Mode: 
w Při Mode = Para.y0 se hodnota preset určuje parametrem y0. 

w Při Mode = InpPreset se hodnota preset určuje analogovým vstupem Preset. 
Pokud je hodnota preset větší než Max, je výstup Count nastaven na hodnotu Max. Pokud je hodnota preset menší 
než Min, je výstup Count nastaven na hodnotu Min. Pokud není hodnota preset celočíselná, zaokrouhluje se. 

 
Binární vstupy 

up Vstup dopředného čítání 
down Vstup zpětného čítání 
preset Aktivace přednastavení → výstup Count na hodnotu Preset 
reset Aktivace nulování → výstup Count na hodnotu Min 

 
Analogový vstup 

Preset Analogový vstup pro externí hodnotu preset 
 

Binární výstupy 

carry Přeplnění při dopředném čítání 
borrow Přeplnění při zpětném čítání 

 
Analogový výstup 

Count Výstup čítače 
 

Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Mode 
Způsob zadání preset:            Parametrem y0 
                                                Vstupem Preset 

Para.y0 ← 
InpPreset  

y0 Zadání hodnoty preset -29 999...999 999 0 
Min Dolní mez čítače -29 999...999 999 0 
Max Horní mez čítače -29 999...999 999 9999 

 
 
III-5.6 MEAN (střední hodnota) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkce vypočítává aritmetickou střední hodnotu z daného počtu (ValNo) posledních vzorků vstupu x1. Interval mezi 
jednotlivými vzorky je nastavitelný pomocí Sample a Unit. Unit určuje jednotku času ( sec = vteřiny, min = minuty, 
h = hodiny) a Sample počet vzorků za jednotku času. 
 

+ Pokud je zapojen vstup sample, jsou hodnoty parametrů Sample a Unit neplatné a vzorkování se řídí pulsy 
na vstupu sample. 
 
Příklad 1: Střední hodnota z poslední minuty s jedním vzorkem za sekundu. 
Sample = 1, Unit = sec → jeden vzorek za vteřinu. 
ValNo = 60 → střední hodnota je počítána z posledních 60 vzorků (1 minuta). 
 
Příklad 2: Střední hodnota z posledního dne s jedním vzorkem za hodinu. 
Sample = 1, Unit = h → jeden vzorek za hodinu. 
ValNo = 24 → střední hodnota je počítána z posledních 24 vzorků (1 den). 
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Příklad 3: Střední hodnota z posledního dne s jedním vzorkem za 15 minut. 
Sample = 15, Unit = min → 15 vzorků za minutu. 
ValNo = 96 → střední hodnota je počítána z posledních 96 vzorků (1 den). 
 

+ Pokud je zapojen vstup sample, vzorkuje se s náběžnou hranou tohoto vstupu. 
Parametry nastavený interval pak neplatí. 
 
Při disabl = 1 se vzorkování přeruší, při reset = 1 je střední hodnota vymazána. 
 
Výpočet střední hodnoty : 
 
 
Příklad: ValNo = 5 

11 24 58 72 12 

 4,35
5

1272582411 =++++=Mean  

reset 
Po dobu trvání signálu reset je na analogovém výstupu Mean hodnota 0 a v paměti uložené vzorky jsou vymazány. 
 
Příklady: ValNo = 5, výstup Mean ve stavu reset 

x x x x x 
 Žádná platná hodnota k disposici. Na výstupu Mean je 0. 
 
 ValNo = 5, první vzorek po resetu 

55 x x x x 
 Pouze jedna platná hodnota k disposici. Na výstupu Mean je 55. 
 
 ValNo = 5, druhý vzorek po resetu 

44 55 x x x 
 Dvě platné hodnoty k disposici. Na výstupu Mean je 49,5. 

Po obsazení všech paměťových buněk (pro ValNo = 5) dojde s každým dalším vzorkem k přičtení hodnoty nového 
vzorku a odečtení nejstarší hodnoty, výsledek je vydělen počtem vzorků ValNo = 5. Hodnoty vzorků se v 
paměťových buňkách posunou. 

 
Binární vstupy 

disabl Signál přerušuje vzorkování 
reset Signál maže paměť a nuluje střední hodnotu 
sample Náběžná hrana (0 → 1) spouští sejmutí jednoho vzorku 

 
Analogový vstup 

x1 Analogový vstup, z jehož vzorků je tvořena střední hodnota 
 

Binární výstup 

ready Označuje ukončení celého cyklu vzorkování 
 

Analogový výstup 

Mean Výstup střední hodnoty 
 

Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

ValNo Počet vzorků 1...100 100 

Unit 
Jednotka času pro Sample:             vteřiny 
                                                            minuty 
                                                            hodiny 

sec ← 
min  
h  

Sample Vzorkovací interval 0,1...999 000 1 

 

n

nvzorekvzorekvzorekvzorek
Mean

_3_2_1_ +++=
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III-6 Časové funkce 
 
III-6.1 LEAD (derivace) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkce vytváří derivaci podle vzorce 
 
 
 
 
 (derivační konstanta) Komplexní přenosová funkce:  
 
 

Binární vstup 

reset = 1 → Nastavuje výstup y1 na y0 a derivační koeficient na 0 
= 0 → Startuje derivaci. 

 
Analogový vstup 

x1 Vstupní proměnná pro derivaci. 
 

Analogový výstup 

y1 Výstup derivace. 
 

Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

a Zesílení -29 999...999 999 1 

y0 Výstupní ofset -29 999...999 999 0 

T Časová konstanta (s) 0...199 999 1 
 

Konfigurace Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Mode 
Derivace       všechny změny 
                     pouze kladné změny   dx/dt > 0 
                     pouze záporné změny   dx/dt < 0 

0 0 
1 
2 

 
Odezva na skokovou změnu: 

 
Po skokové změně na vstupu x1 
o ∆x = xt – x(t-ts) přejde výstup  
na max. hodnotu ymax 
 
a klesá na nulu podle funkce 
 
kde a je počet cyklů výpočtu po  
skokové změně. 
Počet cyklů výpočtu, potřebných pro pokles 
výstupu na y(n*Ts) je 
 
 
 
 
Plocha A pod klesající funkcí je 
 
 

tS vzorkovací interval 
 (časová skupina) 
T časová konstanta 
a zesílení 
y0 výstupní ofset 
x1(t) okamžitá hodnota x1 
x1(t-tS) předchozí hodnota x1 
y1(t) okamžitá hodnota y1 
y1(t- tS) předchozí hodnota y1 
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Odezva na náběh (rampu): 
 
Po startu náběhu vzrůstá výstup na maximum ymax. 

 
podle vztahu 

 
kde m = dx/dt je gradient náběhu vstupního signálu. 
Rel. chyba F po a výpočetních cyklech Ts vztažena 
na konečnou hodnotu je  
 
 
a počet výpočetních cyklů, potřebných aby se výstup  
y(n.ts) přiblížil k y=ymax s chybou F je 
 
 
 
 
 
 
 

III-6.2 INTE (integrátor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkce vytváří integraci podle vzorce 
 
Komplexní přenosová funkce: 
 
Nepoužité řídící vstupy jsou nahrazeny log. 0; reset = 1 má prioritu před preset a stop, 
preset = 1 má prioritu před stop. 

 

Výstup integrátoru y1 je omezen přednastavenými mezemi (Min, Max): Min ≤ y1 ≤ Max. 
Při překročení těchto mezí se integrátor zastaví a příslušné binární výstupy min a max přejdou do stavu 1. 
Hlídání překročení mezí používá pevnou hysterezi 1% (vztaženo k rozsahu Max – Min). 

 
Binární vstupy 

stop = 1 → Po dobu trvání signálu se integrátor zastaví. Výstup y1 se nemění. 

reset = 1 → Výstup přechází na hodnotu dolní meze (Min). Po zrušení signálu integrace 
začíná od této hodnoty. 

preset 
= 1 → Výstup přechází na hodnotu zadanou parametrem y0 (Mode = 0), nebo na 
hodnotu vstupu Preset (Mode = 1). Po zrušení signálu integrace začíná od této 
hodnoty. 

 
Analogové vstupy 

x1 Vstupní proměnná 
Preset Analogový vstup pro externí hodnotu preset 

 
Binární výstupy 

z1 = 1 → když výstup překročí horní mez 
z2 = 1 → když výstup překročí dolní mez 

tS vzorkovací interval 
T integrační konstanta 
n počet výpočetních cyklů 
x0 vstupní ofset 
x1(t) okamžitá hodnota x1 
y1(t) y1 po t=a*ts 
y1(t- tS) předchozí hodnota y1 
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Analogový výstup 

y1 Výstup integrace 
 

Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

T Časová konstanta (s) 0,1...999 999 60 
x0 Vstupní ofset -29 999...999 999 0 
y0 Hodnota preset -29 999...999 999 0 

Min Dolní mez -29 999...999 999 1 
Max Horní mez -29 999...999 999 0 

Mode 
Způsob zadání hodnoty preset: parametrem y0 
                                                  vstupem Preset 

0 
0 

1 
 

Funkce náběhu (rampa): 
Při konstantním vstupu x1+x0 platí: 
 
kde t je čas potřebný integrátorem pro lineární změnu výstupu y1 na hodnotu x1+x0. 
 
+ Funkce má paměť. Po obnově napájení pokračuje 
 ve funkci s hodnotami výstupů y1, min a max, jaké 
 byly před výpadkem. Předpokladem je zachování dat 
 v paměti RAM. 
 
Příklad: 
Jaká je hodnota výstupu y1 po t = 20s a při čas. konstantě 100s, 
je-li na vstupu trvale x1 = 10 V. Vzorkovací interval ts je 100 ms. 
 

 
 
 
 

Výstupem je gradient 2/20s tj. 0,1/1s. 
 
 
 
III-6.3 LAG1 (filtr ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vstupní proměnná x1 je přenesena na výstup y1 a to v závislosti na stavu řídícího vstupu reset s prodlevou (reset = 
0), nebo bez prodlevy (reset = 1). 
Prodlevou je e-funkce 1. řádu (filtr 1. řádu) s časovou konstantou T(s). 
Výstup při reset = 0 se stanoví podle vzorce: 
 
 
 
 
Komplexní přenosová funkce je: 
 
 
Binární vstup 

reset = 1 → Vstupní signál je přenesen na výstup bez filtrace 
= 0 → Vstupní signál je přenesen na výstup s filtrem podle e-funkce 1. řádu 

 
Analogový vstup 

x1 Vstupní proměnná 
 

tS vzorkovací interval 
T časová konstanta 
x1(t) okamžitá hodnota x1 
y1(t) y1 po t=n*ts 
y1(t- tS) předchozí hodnota y1 
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Analogový výstup 

y1 Výstup 
 

Parametr Popis Možnosti nastavení Přednast. 

T Časová konstanta (s) 0...199 999 1 
 
 
 
III-6.4 DELA1 (zpoždění 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud není vstup clock zapojen, je funkce následující: Vstup x1 je přenesen na výstup y1 se zpožděním (fázovým 
posunem) T o délce n krát vzorkovací interval ts (ts je v závislosti na zařazení funkce do časové skupiny 100/200/400 
nebo 800 ms). Faktor n se zadává parametrem Delay v rozmezí 0...255.  
 
Je-li vstup clock použit, působí funkce jako posuvný registr s délkou max. 255 kroků (zadává se parametrem Delay). 
Posuv o jeden krok nastává s náběžnou hranou vstupu clock (0 → 1).  
Příklad: Při Delay = 4 je okamžitá hodnota vstupu přenesena na výstup po čtyřech náběžných hranách (0 → 1) 
vstupu clock. 
preset: Při aktivaci je na výstup přenesena hodnota vstupu Preset a to bez zpoždění. 
reset: Aktivace nuluje výstup. 
Nepoužité řídící vstupy jsou nahrazeny log. 0. 
reset = 1 má prioritu před preset a clock, preset = 1 má prioritu před clock. 
Funkce má paměť, pokud jsou data v RAM zachována, pokračuje po obnovení napájení ze stavu před jeho 
výpadkem. 

 
Binární vstupy 

clock Náběžná hrana (0 → 1): Posuv o jeden krok 
preset = 1 → Posílá na výstup analogovou hodnotu Preset 
reset = 1 → Výstup je vynulován 

 
Analogové vstupy 

x1 Analogový vstup 
Preset Analogový vstup hodnoty preset 

 
Analogový výstup 

y1 Výstup 
 

Parametr Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Delay Faktor prodlevy 0/1/...255 0 
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III-6.5 DELA2 (zpoždění 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vstup x1 je přenesen na výstup y1 se zpožděním Td. Přesnost zpoždění závisí na vzorkovacím intervalu časové 
skupiny, do níž byla funkce zařazena. Posuvný registr má max. délku 255, závisí na parametru Td a zařazení funkce 
do časové skupiny. Skutečná délka je Td/ts (zaokrouhleno na nejbližší vyšší přirozené číslo). 
Příklad: 
 Td = 0,7 s při intervalu vzorkování 100 ms je zpoždění Td = 0,7 s 
  při intervalu vzorkování 200 ms je zpoždění Td =0,8 s 
  při intervalu vzorkování 400 ms je zpoždění Td =0,8 s 
  při intervalu vzorkování 800 ms je zpoždění Td =0,8 s 
Rovněž maximální možné zpoždění závisí na časové skupině: 
 Td max při intervalu vzorkování 100 ms je 25,5 s 
  při intervalu vzorkování 200 ms je 51,0 s 
  při intervalu vzorkování 400 ms je 102,0 s 
  při intervalu vzorkování 800 ms je 204,0 s 

 
Binární vstupy 

preset = 1 → Posílá na výstup bez zpoždění analogovou hodnotu Preset 
reset = 1 → Výstup je vynulován 
Nepoužité řídící vstupy jsou nahrazeny log. 0. 
reset = 1 má prioritu před preset. 

 
Analogové vstupy 

x1 Analogový vstup 
Preset Analogový vstup hodnoty preset. 

 
Analogový výstup 

y1 Výstup 
 

Parametr Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Td Zpoždění (s) 0...204 0 
 
 
III-6.6 FILT (filtr s tolerančním pásmem) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je-li rozdíl x1-y1 ≤ než toleranční pásmo, zadané parametrem Diff, je vstupní proměnná x1 přenesena na výstup y1 
a to v závislosti na stavu řídícího vstupu reset s prodlevou (reset = 0), nebo bez prodlevy (reset = 1). 
Prodlevou je e-funkce 1. řádu (filtr 1. řádu) s časovou konstantou T(s). 
Výstup při reset = 0 a x1-y1 ≤ Diff se stanoví podle vzorce: 
 
 
 
Komplexní přenosová funkce je: 
 
Při reset = 1 nebo pokud x1-y1 > Diff, je vstupní proměnná x1 přenesena na výstup y1bez prodlevy 
(bez filtrace). 

tS vzorkovací interval 
T časová konstanta 
x1(t) okamžitá hodnota x1 
y1(t) y1 po t=n*ts 
y1(t- tS) předchozí hodnota y1 
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Binární vstup 

reset 
= 1 → Vstupní signál je přenesen na výstup bez filtru 
= 0 a x1-y1 > Diff → Vstupní signál je přenesen na výstup bez filtru 
= 0 a x1-y1 ≥ Diff → Vstupní signál je přenesen na výstup s filtrací 

 
Analogový vstup 

x1 Vstupní proměnná 
 

Analogový výstup 

y1 Výstup 
 

Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

T Časová konstanta (s) 0...199 999 1 
Diff Toleranční pásmo 0...999 999 1 

 
 
 
III-6.7 TIMER (časový spínač) 
 
 
 
 Week-D 

 
 
 
 
 
 
 

Funkci lze použít pouze u přístrojů s výbavou hodin reálného času. Binární výstup z1 je sepnut v absolutním čase TS 
a vypnut po době TE. Toto spínání se může uskutečnit jednou, nebo být prováděno cyklicky (závisí na nastavení 
parametrů). Analogový výstup Week-D udává svou hodnotou den v týdnu (neděle = 0, pondělí = 1 ......sobota = 6). 
TS.Mo = 0 a TS.D = 0 znamená aktuální den. 
Pokud čas, definovaný v TS.H a TS.Mi již uplynul, uskuteční se sepnutí následující den. 
Pokud TS.Mo = 0 a TS.D < aktuální den, uskuteční se sepnutí následující měsíc. 
Pokud TS.Mo ≤ aktuální měsíc a TS.D < aktuální den, uskuteční se sepnutí následující rok. 

 
Binární vstup 

disabl = 0 → Časový spínač je ve funkci 
= 1 → Časový spínač nefunkční, výstup z1 = 0 

 
Binární výstup 

z1 Ve stavu 1 od času TS po dobu TE 
 

Analogový výstup 

Week-D Udává aktuální den v týdnu (0...6 ≡ Ne.....So) 
 

Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

TS.Mo Čas sepnutí - měsíc 0...12 0 
TS.D Čas sepnutí – den 0...31 0 
TS.H Čas sepnutí – hodina 0...23 0 
TS.Mi Čas sepnutí – minuta 0...59 0 
TE.D Doba trvání – dny 0...255 0 
TE.H Doba trvání – hodiny 0...23 0 
TE.Mi Doba trvání – minuty 0...59 0 
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Konfigurace Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Func1 cyclical Funkce probíhá opakovaně 
once           Funkce probíhá jednou 

0 
1 0 

Func2 

daily        Funkce probíhá denně 
Mo...Fr   Funkce probíhá od pondělí do pátku 
Mo...Sa   Funkce probíhá od pondělí do soboty 
weekly     Funkce probíhá týdně 

0 
1 
2 
3 

0 

 
 
 
III-6.8 TIME2 (časový spínač) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkci lze použít pouze u přístrojů s výbavou hodin reálného času. Náběžnou hranou na vstupu start je časový spínač 
nastartován, po uplynutí doby TS je výstup z1 sepnut (log. 1) a opět vypnut (log. 0) po uplynutí doby TE. 
Příklad: 
TS.D = 2, TS.H = 1, TS.Mi = 30, TE.D = 0, TE.H = 2, TE.Mi = 2 
Po startu náběžnou hranou na vstupu start je výstup aktivován po 2 dnech, 1 hodině a 30-ti minutách a dále vypnut 
po 2 hodinách a 2 minutách. 
Cyklického opakování se dosáhne propojením výstupu end a vstupu start. 

 
Binární vstupy 

disabl = 1 → Časový spínač nefunkční. Výstup z1 = 0 
reset = 1 → Ukončuje okamžitě činnost spínače 
start Náběžná hrana spínač startuje 

 
Binární výstup 

z1 Ve stavu 1 od dosažení doby TS po dobu TE 

end = 1 → Konec cyklu spínače 
 

Analogový výstup 

Week-D Udává aktuální den v týdnu (0...6 ≡ Ne.....So) 
 

Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

TS.D Doba pro sepnutí – dny 0...255 0 
TS.H Doba pro sepnutí – hodiny 0...23 0 
TS.Mi Doba pro sepnutí – minuty 0...59 0 
TE.D Doba trvání – dny 0...255 0 
TE.H Doba trvání – hodiny 0...23 0 
TE.Mi Doba trvání – minuty 0...59 0 
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III-7 Funkce výběru a paměti 
 

III-7.1 EXTR (výběr extrémní hodnoty) 
 
 
 
 
 

Signály na analogových vstupech x1, x2 a x3 
jsou seřazeny podle svých okamžitých hodnot 
a přeneseny na výstupy Max (nejvyšší 
hodnota), Mid (prostřední hodnota) a Min 
(nejnižší hodnota). 
Číslo vstupu nejvyšší hodnoty je na výstupu MaxNo. 
Číslo vstupu prostřední hodnoty je na výstupu MidNo. 
Číslo vstupu nejnižší hodnoty je na výstupu MinNo. 

+ U vstupů stejných hodnot je seřazení náhodné. 
 Vstupy nejsou zařazeny do výběru v těchto případech: 

- nejsou-li zapojeny, 

- je-li okamžitá hodnota nižší než -1,5⋅1037 nebo vyšší než 1,5⋅1037. 
 

Počet neplatných 
vstupů 

Max Mid Min MaxNo MidNo MinNo 

0 xmax xmid xmin číslo xmax číslo xmid číslo xmin 
1 xmax xmin číslo xmax číslo xmin 
2 platná hodnota číslo vstupu platné hodnoty 
3 1,5⋅1037 1,5⋅1037 1,5⋅1037 0 0 0 

 
Analogové vstupy 

x1..x3 Vstupy pro seřazení 
 

Analogové výstupy 

Max Nejvyšší okamžitá vstupní hodnota 
Mid Prostřední okamžitá vstupní hodnota 
Min Nejnižší okamžitá vstupní hodnota 
MaxNo Číslo vstupu nejvyšší hodnoty (1 = x1, 2 = x2, 3 = x3) 
MidNo Číslo vstupu prostřední hodnoty (1 = x1, 2 = x2, 3 = x3) 
MinNo Číslo vstupu nejnižší hodnoty (1 = x1, 2 = x2, 3 = x3) 

 
 
III-7.2 PEAK (paměť špičkových hodnot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S každým vzorkovacím cyklem jsou špičkové hodnoty analogového vstupu x1 uloženy do paměti a přeneseny 
na výstup, a to maximální hodnota na výstup Max a minimální hodnota na výstup Min. Binárním vstupem stop lze 
detekci špičkových hodnot zastavit. 
Signál reset nuluje paměť a po dobu trvání log. 1 na jeho vstupu jsou na výstupy Max a Min přenášeny okamžité 
hodnoty vstupu x1. 
Nezapojené vstupy jsou interpretovány jako log. 0. 
Funkce má paměť. Po obnově napájení pokračuje ve funkci s hodnotami výstupů Max a Min, jaké byly před 
výpadkem. Předpokladem je zachování dat v paměti RAM. 
Funkce nemá žádné parametry. 
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Binární vstupy 

stop = 1 → Detekce špičkových hodnot je zastavena, na výstupech zůstávají poslední 
hodnoty 

reset = 1 → Maže paměť, na obou výstupech okamžitá hodnota x1 
 

Analogový vstup 

x1 Vstup pro detekci špičkových hodnot 
 

Analogové výstupy 

Max Maximální hodnota vstupu x1 
Min Minimální hodnota vstupu x1 

 
 
 
III-7.3 TRST (paměťový zesilovač) 
 
 
 
 
 

Pokud je binární vstup hold = 1, je okamžitá hodnota vstupu x1 uložena do paměti a přenesena na výstup y1. 
Při hold = 0 je vstup x1 přenášen průběžně na y1. 
 
+ Funkce má paměť. Po obnově napájení pokračuje ve funkci s hodnou výstupu y1, jaká byla před výpadkem. 
 Předpokladem je zachování dat v paměti RAM. 
 
Funkce nemá žádné parametry. 

 
Binární vstup 

hold = 1 → Aktivace paměti 
 

Analogový vstup 

x1 Analogová hodnota k uchování v paměti 
 

Analogový výstup 

y1 Výstup 
 
 
 
III-7.4 SELC (výběr konstant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podle stavu vstupu d1 jsou na výstupy přivedeny čtyři konstanty skupiny 1 nebo 2. 
 

Binární vstup 

d1 Volba skupin konstant (0 = skupina 1; 1 = skupina 2) 
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Analogové výstupy 

 d1 = 0 ≡ skupina 1 d1 = 1 ≡ skupina 2 
y1 C1.1 C2.1 
y2 C1.2 C2.2 
y3 C1.3 C2.3 
y4 C1.4 C2.4 

 
Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

C1.1 1. konstanta skupiny 1, na výstupu y1 při d1 = 0 -29 999...999 999 0 
C1.2 2. konstanta skupiny 1, na výstupu y2 při d1 = 0 -29 999...999 999 0 
C1.3 3. konstanta skupiny 1, na výstupu y3 při d1 = 0 -29 999...999 999 0 
C1.4 4. konstanta skupiny 1, na výstupu y4 při d1 = 0 -29 999...999 999 0 
C2.1 1. konstanta skupiny 2, na výstupu y1 při d1 = 1 -29 999...999 999 0 
C2.2 2. konstanta skupiny 2, na výstupu y2 při d1 = 1 -29 999...999 999 0 
C2.3 3. konstanta skupiny 2, na výstupu y3 při d1 = 1 -29 999...999 999 0 
C2.4 4. konstanta skupiny 2, na výstupu y4 při d1 = 1 -29 999...999 999 0 

 
 
III-7.5 SELD (výběr binární proměnné) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podle stavu binárních vstupů seld1 a seld2, nebo podle analogového signálu Select je na výstup přiveden jeden ze 
čtyř binárních vstupů. Blok lze zapojit do kaskády, vstup Select se propojí s výstupem Casc dalšího bloku a tak se 
získá funkce výběru z osmi vstupů. 

 
Binární vstupy 

d1 Binární vstup, vyveden na výstup při seld1 = 0 a seld2 = 0 

d2 Binární vstup, vyveden na výstup při seld1 = 0 a seld2 = 1 

d3 Binární vstup, vyveden na výstup při seld1 = 1 a seld2 = 0 

d4 Binární vstup, vyveden na výstup při seld1 = 1 a seld2 = 1 

seld1 První řídící vstup výběru (LSB) 

seld2 Druhý řídící vstup výběru (MSB) 
 

Analogové vstupy 

Select Analogový signál výběru, podle jeho hodnoty je přiveden příslušný vstup na výstup 
 

Binární výstupy 

z1 Výstup vybraného binárního vstupu 
 

Analogové výstupy 

Casc Výstup pro zapojení do kaskády 
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III-7.6 SELP (výběr parametru) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podle stavu vstupů d1 a d2 je na výstup y1 přiveden jeden z parametrů C1, C2, C3 nebo hodnota vstupu x1. 
Nezapojené vstupy jsou interpretovány jako 0 nebo log. 0. 

 
Binární vstupy 

d1 1.řídící vstup pro volbu parametrů 
d2 2.řídící vstup pro volbu parametrů 

 
Analogový vstup 

x1 Vstup přenesen na výstup y1 při d1 = 1 a d2 = 1 
 

Analogové výstupy 

 d1 d2 
y1 = C1 0 0 
y1 = C2 0 1 
y1 = C3 1 0 
y1 = x1 1 1 

 
Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

C1 1. konstanta, na výstupu y1 při d1 = 0 a d2 = 0 -29 999...999 999 0 
C2 2. konstanta, na výstupu y1 při d1 = 0 a d2 = 1 -29 999...999 999 0 
C3 3. konstanta, na výstupu y1 při d1 = 1 a d2 = 0 -29 999...999 999 0 

 
 
III-7.7 SELV1 (výběr proměnné) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podle stavu vstupů d1 a d2 je na výstup y1 přiveden jeden ze vstupů x1...x4. 
Nezapojené vstupy jsou interpretovány jako 0 nebo log. 0. Funkce nemá parametry. 

 
Binární vstupy 

d1 1.řídící vstup pro volbu proměnné 
d2 2.řídící vstup pro volbu proměnné 

 
Analogové vstupy 

x1 Vstup přenesen na výstup y1 při d1 = 0 a d2 = 0 
x2 Vstup přenesen na výstup y1 při d1 = 0 a d2 = 1 
x3 Vstup přenesen na výstup y1 při d1 = 1 a d2 = 0 
x4 Vstup přenesen na výstup y1 při d1 = 1 a d2 = 1 
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Analogové výstupy 

 d1 d2 
y1 = x1 0 0 
y1 = x2 0 1 
y1 = x3 1 0 
y1 = x4 1 1 

 
 
III-7.8 SOUT (výběr výstupu)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podle stavu vstupů d1 a d2 je vstup x1 přiveden na jeden z výstupů y1...y4. 
Nezapojené vstupy jsou interpretovány jako 0 nebo log. 0. Funkce nemá parametry. 

 
Binární vstupy 

d1 1. řídící vstup pro volbu výstupu 
d2 2. řídící vstup pro volbu výstupu 

 
Analogové vstupy 

x1 Vstup přenesen na výstup y1, y2, y3 nebo y4 podle stavu d1 a d2 
 

Analogové výstupy 

 d1 d2 
y1 = x1 0 0 
y2 = x1 0 1 
y3 = x1 1 0 
y4 = x1 1 1 

 
 
III.7.9 REZEPT (blok ovládání receptů) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkce má pět bloků parametrů (receptů), každou se čtyřmi paměťovými místy. Hodnoty lze do paměťových míst 
zapsat jako parametry nebo pomocí analogových vstupů x1...x4. Hodnoty jsou uloženy v paměti EEPROM se 
zálohovaným napájením. Vstupem SetNo se určuje, který blok parametrů je přenesen na výstupy y1...y4. 
V režimu STORE (store = 1) jsou hodnoty ze vstupů x1...x4 uloženy do bloku, určeného stavem SetNo. 
V režimu MANUAL (manual = 1) jsou vstupy x1...x4 přímo propojeny s výstupy y1...y4. 
 

Pokud je třeba víc než pět receptů, lze funkční bloky propojit do kaskády. 
 

a Hodnoty použitých analogových vstupů jsou ukládány do paměti jako parametry při každé detekci náběžné 
hrany vstupu store. Tento vstup je vhodné aktivovat jen při platné změně vstupní hodnoty. 
Příliš časté ukládání do paměti by mohlo způsobit vyčerpání zápisové kapacity EEPROM paměti – viz kap. 
III-19.3., str 229. 
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 Příklad kaskádního zapojení pro 15 receptů: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U zapojení do kaskády jsou všechny recepty na výstupech y1...y4 posledního bloku. 
 

Binární vstupy 

store 
Vstup reaguje pouze na náběžnou hranu (0 → 1). Náběžnou hranou jsou 
okamžité hodnoty vstupů x1...x4 uloženy do paměti bloku, určeného SetNo. 
+ Při store = 0 nebo trvale 1 ukládání neprobíhá. 

manual  = 0 → automatický režim - funkční blok aktivní 
 = 1 → ruční režim – vstupy x1...x4 jsou přímo přeneseny na výstupy 

 
Analogové vstupy 

x1...x4 

V režimu STORE (store = 1) jsou hodnoty ze vstupů x1...x4 uloženy do bloku, 
určeného stavem SetNo. 
V režimu MANUAL (manual = 1) nebo je-li hodnota SetNo mimo rozsah 1...5, jsou 
vstupy x1...x4 přímo propojeny s výstupy y1...y4. 

SetNo 
Volba bloku v režimu STORE. Volba platí pouze pro SetNo v rozsahu 1...5. 
Mimo tento rozsah jsou vstupy x1...x4 jsou přímo přeneseny na výstupy y1...y4 
bez ohledu na stav vstupu manual (důležité pro kaskádní zapojení). 

 
Analogové výstupy 

y1..y4 Výstupy bloku parametrů, určeného SetNo 
Při manual = 1 přímý výstup vstupů x1...x4 

Casc Hodnota SetNo zmenšená o 5 (používá se u zapojení v kaskádě) 
 

Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Set1.1 

Blok 1 

Parametr 1 bloku1 -29 999...999 999 0 
Set1.2 Parametr 2 bloku1 -29 999...999 999 0 
Set1.3 Parametr 3 bloku1 -29 999...999 999 0 
Set1.4 Parametr 4 bloku1 -29 999...999 999 0 
Set2.1 

Blok 2 

Parametr 1 bloku 2 -29 999...999 999 0 
Set2.2 Parametr 2 bloku 2 -29 999...999 999 0 
Set2.3 Parametr 3 bloku 2 -29 999...999 999 0 
Set2.4 Parametr 4 bloku 2 -29 999...999 999 0 
Set3.1 

Blok 3 

Parametr 1 bloku 3 -29 999...999 999 0 
Set3.2 Parametr 2 bloku 3 -29 999...999 999 0 
Set3.3 Parametr 3 bloku 3 -29 999...999 999 0 
Set3.4 Parametr 4 bloku 3 -29 999...999 999 0 
Set4.1 

Blok 4 

Parametr 1 bloku 4 -29 999...999 999 0 
Set4.2 Parametr 2 bloku 4 -29 999...999 999 0 
Set4.3 Parametr 3 bloku 4 -29 999...999 999 0 
Set4.4 Parametr 4 bloku 4 -29 999...999 999 0 
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III-7.10 2OF3 (střední hodnota s výběrem 2 ze 3) 
 

 
 
 
 
 
Funkce vytváří aritmetickou střední hodnotu  
ze vstupů x1, x2 a x3. 
Diference mezi vstupy x1, x2 a x3 je vyhodnocena 
a porovnána s parametrem Diff. Vstupy, jejichž hodnota 
přesahuje tento limit, nejsou pro výpočet střední 
hodnoty použity. 

Ignorovány jsou rovněž vstupy, u nichž je signál fail1...fail3 ve stavu log. 1 (např. připojením signálu poruchy 
z AINP).  

 
err1 =1 indikuje, že jeden ze vstupů je v poruše a není uvažován pro výpočet. Pokud nejsou alespoň dva vstupy 
použity pro výpočet, je err2 nastaven na log. 1. Pokud je vstup off = 1 nebo err2 = 1, pak na výstup y1 je přiveden 
vstup x1. 
Pro vyhodnocení více než tří vstupů lze funkci zapojit do kaskády. Při kaskádním zapojení je důležitý výstup Casc, 
který udává, kolik vstupů se podílí na stanovení střední hodnoty. 
Nezapojené vstupy faktorů x1mult...x3mult jsou nahrazeny faktorem 1. Pokud není jeden ze vstupů x1...x3 použit, 
musí být na příslušný vstup faktoru zapojen signál s hodnotou 0. 
V kaskádním zapojení se jeden ze vstupů x-mult následného bloku propojuje s výstupem Casc předchozího bloku. 

 

Příklad zapojení do kaskády: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V uvedeném příkladu je u funkčního bloku CONST konstanta y16 =0. 
 
Výpočet v levém bloku 2OF3 a v pravém bloku 2OF3 

 
Binární vstupy 

fail1 Porucha vstupu x1. Při fail1 = 1 není vstup x1 uvažován pro výpočet. 
fail2 Porucha vstupu x2. Při fail2 = 1 není vstup x2 uvažován pro výpočet. 
fail3 Porucha vstupu x3. Při fail3 = 1 není vstup x3 uvažován pro výpočet. 
off Vypnutí funkce. Při off = 1 je x1 přímo přenesen na výstup y1. 

 
Analogové vstupy 

x1 1. vstup pro střední hodnotu 

x1mult 
Vstup faktoru pro x1. Faktor určuje, z kolika hodnot je hodnota vstupu stanovena 
(informace je nutná pro kaskádní zapojení). 
Nezapojený vstup je interpretován jako faktor 1. 

x2 2. vstup pro střední hodnotu 

x2mult 
Vstup faktoru pro x2. Faktor určuje, z kolika hodnot je hodnota vstupu stanovena 
(informace je nutná pro kaskádní zapojení). 
Nezapojený vstup je interpretován jako faktor 1 

x3 3. vstup pro střední hodnotu 

x3mult 
Vstup faktoru pro x3. Faktor určuje, z kolika hodnot je hodnota vstupu stanovena 
(informace je nutná pro kaskádní zapojení). 
Nezapojený vstup je interpretován jako faktor 1. 

1
2

031211
y

xxx =⋅+⋅+⋅ 1
4

231211
y

xxx =⋅+⋅+⋅
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Binární výstupy 

err1 Indikace poruchy. err1 = 1 značí, že nejméně jeden ze vstupů x1...x3 nebyl 
zahrnut do výpočtu střední hodnoty 

err2 
Indikace poruchy. err2 = 1 značí, že střední hodnota nebyla vypočtena z důvodu 
poruchy několika vstupů (fail) nebo jejich vyřazení po porovnání (> Diff), nebo 
funkce byla vypnuta signálem off 

 
Analogové výstupy 

y1 Aritmetická střední hodnota nebo vstup x1 (pokud off =1, nebo několik vstupů 
v poruše) 

Casc Faktor: Počet vstupů, podílejících se na výpočtu střední hodnoty. 
Casc = x1mult + x2mult + x3mult. 

 
Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Diff Limit pro porovnání diference mezi vstupy x1...x3. 0...999 999 1 
 
 
III-7.11 SELV2 (výběr proměnných s možností zapojení do kaskády) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podle stavu vstupu Select je na výstup y1 přiveden jeden ze vstupů x1...x4. 
Nepoužité vstupy jsou interpretovány jako 0. 
Výstup Casc = vstup Select - 3. 
Funkci lze zapojit do kaskády (viz uvedený příklad). Podle stavu vstupu Select u prvního bloku je na výstup y1 
druhého bloku přiveden příslušný vstup. 
 
Zapojení v kaskádě: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analogové vstupy 

x1 1. vstup, převeden na výstup y1, když Select < 1,5 
x2 2. vstup, převeden na výstup y1, když 1,5 ≤ Select < 2,5 
x3 3. vstup, převeden na výstup y1, když 2,5 ≤ Select < 3,5 
x4 4. vstup, převeden na výstup y1, když Select ≥ 3,5 
Select Podle hodnoty je příslušný vstup převeden na výstup y1 

 
Analogové výstupy 

y1 Výstup x1...x4 podle hodnoty vstupu Select 
Casc Výstup pro kaskádní zapojení. Casc = Select - 3 

 

SELV1 y1 druhého bloku 
Select < 1,5 x1 z prvního bloku 

1,5 ≤ Select < 2,5 x2 z prvního bloku 
2,5 ≤ Select < 3,5 x3 z prvního bloku 
3,5 ≤ Select < 4,5 x4 z prvního bloku 
4,5 ≤ Select < 5,5 x2 z druhého bloku 
5,5 ≤ Select < 6,5 x3 z druhého bloku 

Select ≥ 6,5 x4 z druhého bloku 
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III-8 Limity a jejich signalizace 
 
III-8.1 ALLP (alarm a omezení signálu s pevnými mezemi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omezení signálu: 
Parametr L1 určuje dolní a parametr H1 horní limit omezení signálu. 
Výstup y1 je omezen v rozmezí L1 a H1 (L1 ≤ y1 ≤ H1). Je-li 
parametr H1 nižší než L1, platí omezení y1 ≤ H1 (H1 má vyšší 
prioritu a L1 nemá význam). 
 
Hlídání mezních hodnot: 
Funkční blok má dvě dolní a dvě horní meze (L1, L2, H1 a H2). 
Parametr Select určuje, u které proměnné budou meze hlídány (x1, 
dx1/dt, x1-x0). Meze a spínací hystereze se zadávají jako parametry. 
Pokud dojde k překročení meze, jsou aktivovány příslušné výstupy 
(L1, L2, H1, H2). 
 
Hlídání rychlosti změny signálu (dx1/dt): 
U vstupního signálu x1 je vyhodnocena rychlost změny. Hodnota x1(t-1) změřená o jeden vzorkovací interval dříve 
je odečtena od okamžité hodnoty x1(t). Rozdíl je vydělen vzorkovacím intervalem Tr (100, 200, 400 nebo 800 ms). 
 
Hlídání mezí s ofsetem (x1-x0): 
Signál x1 lze posunout o parametr x0. To je v důsledku stejné, jako by se mezní hodnoty (L1, L2, H1, H2) posunuly 
o hodnotu x0 paralelně s osou x. 
 
 Ofset mezních hodnot: Spínací hystereze mezních hodnot 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Analogový vstup 

x1 Vstupní hodnota 
 

Binární výstupy 

l1 1. dolní mez: 1 když x1 < L1 
l2 2. dolní mez: 1 když x1 < L2 
h1 1. horní mez: 1 když x1 > H1 
h2 2. horní mez: 1 když x1 > H2 

 
Analogový výstup 

y1 Výstup x1 po omezení (L1, H1) 

+ x0 -x0

x

y
Xsd

min

max

L1, L2 H1, H2

x
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Konfigurace Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Select 
Volba proměnné                    x1 
pro hlídání mezí:                    rychlost změny x1 
                                              x1 s ofsetem  

x1 ← 
dx1/dt  
x1-x0  

 
Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

H1 1. horní mez a omezení signálu x1 shora -29 999...999 999 9999 
H2 2. horní mez -29 999...999 999 9999 
L1 1. dolní mez a omezení signálu x1 zdola -29 999...999 999 -9999 
L2 2. dolní mez -29 999...999 999 -9999 
x0 Ofset  -29 999...999 999 0 
Xsd Spínací hystereze 0...999 999 1 

 
 
III-8.2 ALLV (alarm a omezení signálu s proměnnými mezemi) 
 
 
 
 
 
 
 Omezení signálu 
 
 

Omezení signálu: 
Analogový vstup L1 určuje dolní a analogový vstup H1 horní 
limit omezení signálu. 
Výstup y1 je omezen v rozmezí L1 a H1 (L1 ≤ y1 ≤ H1). 
Má-li vstup H1 nižší hodnotu než L1, platí omezení y1 ≤ H1  
(H1 má vyšší prioritu). 

 
Hlídání mezních hodnot: 
Funkční blok má dvě dolní a dvě horní meze (L1, L2, H1 a H2). Parametr Select určuje, u které proměnné budou 
meze hlídány (x1, dx1/dt, x1-x0). Meze L1 a H1 jsou určeny příslušnými analogovými vstupy, 
meze L2, H2 a spínací hystereze se zadávají jako parametry. 
Pokud dojde k překročení meze, jsou aktivovány příslušné výstupy (L1, L2, H1, H2). 

 
Hlídání rychlosti změny signálu (dx1/dt): 
U vstupního signálu x1 je vyhodnocena rychlost změny. Hodnota x1(t-1) změřená o jeden vzorkovací interval dříve 
je odečtena od okamžité hodnoty x1(t). Rozdíl je vydělen vzorkovacím intervalem Tr (100, 200, 400 nebo 800 ms). 
 
Hlídání mezí s ofsetem (x1-x0): 
Signál x1 lze posunout o parametr x0. To je v důsledku stejné, jako by se mezní hodnoty (L1, L2, H1, H2) posunuly 
o hodnotu x0 paralelně s osou x. 

 
 Ofset mezních hodnot: Spínací hystereze mezních hodnot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ x0 -x0

x

y
Xsd

min

max

L1, L2 H1, H2

x
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Analogové vstupy 

x1 Vstupní hodnota 
H1 1. horní mez a omezení signálu x1 shora 
L1 1. dolní mez a omezení signálu x1 zdola 

 
Binární výstupy 

l1 1. dolní mez: 1 když x1 < L1 
l2 2. dolní mez: 1 když x1 < L2 
h1 1. horní mez: 1 když x1 > H1 
h2 2. horní mez: 1 když x1 > H2 

 
Analogový výstup 

y1 Výstup x1 po omezení (L1, H1) 
 

Konfigurace Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Select 
Volba proměnné                    x1 
pro hlídání mezí:                    rychlost změny x1 
                                              x1 s ofsetem  

x1 ← 
dx1/dt  
x1-x0  

 
Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

H2 2. horní mez -29 999...999 999 9999 
L2 2. dolní mez -29 999...999 999 -9999 
x0 Ofset  -29 999...999 999 0 
Xsd Spínací hystereze 0...999 999 1 

 
 
III-8.3 EQUAL (porovnání) 
 
 
 
 
 
 
 

Funkce porovnává dva analogové signály x1 a x2. 
Signály jsou stejné, když jejich rozdíl je menší nebo roven zadané toleranci. 

 
Podmínky porovnání x1>x2 x1=<x2 x1=x2 x1<>x2 x1<x2 x1>=x2 
x2+Diff<x1 1 0 0 0 1 1 

x2-Diff≤x1≤x2+Diff 0 1 0 1 0 1 
x1<x2-Diff 0 0 1 1 1 0 

 
Toleranci lze zadat parametrem Diff (Mode = Para.Diff) nebo analogovým vstupem Diff (Mode = Inp.Diff). 

 

Analogové vstupy 

x1 1. vstup pro porovnání 
x2 2. vstup pro porovnání 
Diff Tolerance 

 
Binární výstupy Diff = 0 
x1>x2 = 1 když x2+Diff < x1 x1 >x2 
x1=<x2 = 1 když x2-Diff ≤ x1 ≤ x2+Diff x1 = x2 
x1=x2 = 1 když x1 < x2-Diff x1 < x2 
x1<>x2 = 1 když x2+Diff ≥ x1 x1 ≤ x2 
x1<x2 = 1 když x2-Diff > x1 > x2 + Diff x1 <> x2 
x1>=x2 = 1 když x1 ≥ x2-Diff x1 ≥ x2 
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Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Mode 
Způsob zadání tolerance         parametrem Diff 
                                  analogovým vstupem Diff 

Para.Diff ← 
Inp.Diff  

Diff Tolerance 0...999 999 0 

 
 
III-8.4 VELO (omezení rychlosti změny) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vstup x1 je přenesen na výstup y1 s omezením rychlosti jeho změny dx1/dt kladným nebo záporným gradientem. 
Gradienty lze zadat jako parametry GrX+ a GrX- nebo analogovými vstupy GrX+ a GrX-. Způsob zadání 
se určuje parametry Mode+ (pro kladný gradient) a Mode- (záporný gradient). 
Pomocí binárních vstupů d1 a d2 lze funkci omezení zrušit a to samostatně pro kladný a záporný gradient. 
Pro zadání gradientů analogovými vstupy platí: Pro GrX+ ≤ 0 nebo GrX- ≥ 0 je příslušný gradient 0. 
 

+ Funkce má paměť. Po obnově napájení pokračuje ve funkci s hodnotou výstupu y1, jaká byla před výpadkem. 
Předpokladem je zachování dat v paměti RAM. 

 
Binární vstupy 

d1 = 0 → kladný gradient je aktivní; = 1 → kladný gradient je blokován 
d2 = 0 → záporný gradient je aktivní; = 1 → záporný gradient je blokován 

 
Analogové vstupy 

x1 Vstupní proměnná 
GrX+ Kladný gradient při Mode+ = Inp.GrX+ 
GrX- Záporný gradient při Mode- = Inp.GrX- 

 
Analogový výstup 

y1 x1 s omezením rychlosti změny. 
 

Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Mode+ 
Způsob zadání kladného gradientu:      par. GrX+ 
                                   analogovým vstupem GrX+ 

Para.GrX+ ← 
Inp.GrX+  

Mode- 
Způsob zadání záporného gradientu:    par. GrX- 
                                   analogovým vstupem GrX- 

Para.GrX- ← 
Inp.GrX-  

GrX+ Kladný gradient při Mode+ = Par.GrX+ 0...999 999 0 

GrX- Záporný gradient při Mode- = Par.GrX- -29 999...0 0 
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16.5 LIMIT (vícenásobný alarm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkce hlídá u signálu x1 osm mezních hodnot, které jsou zadány parametry L1...L8. Při překročení meze 
je aktivován příslušný binární výstup l1...l8. 
 

Parametry Mode1...Mode8 lze stanovit, která mez je vyhodnocena jako MAX nebo MIN alarm. 
U těchto mezí se pak uplatňuje spínací hystereze Xsd: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analogový vstup 

x1 Vstup signálu pro hlídání mezí 
 

Binární výstupy 

l1..l8 = 0 → bez alarmu; = 1 → překročení příslušné meze 
 

Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Mode1..Mode8 
Stanovení meze s            MAX-alarm 
s hysterezí                        MIN-alarm 

MAX-alarm ← 
MIN-alarm  

 
Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

L1..L8 Mezní hodnoty -29 999...999 999 0 

Xsd Spínací hystereze 0...999 999 0 

 
 

Alarm "on"

Alarm "off"
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III-8.6 ALARM (zpracování alarmu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkce testuje hodnotu vstupního analogového signálu x1 na překročení mezí, zadaných parametry LimL a LimH. 
Dále je testován binární vstup fail. Konfiguračním parametrem Fnc se zvolí, co je testováno (x1, x1 a fail nebo pouze 
fail). 
Binárním vstupem stop lze aktivaci výstupu alarm zablokovat. Po zrušení signálu stop trvá zablokování dále, dokud 
se testovaný signál nevrátí do normálního stavu. To lze využít např. u regulátoru pro potlačení poruchového hlášení 
překročení meze regulační odchylky při změně žádané hodnoty (viz uvedené zapojení): 

 
Potlačení alarmu při změně žádané hodnoty 

 
 
 

Při změně žádané hodnoty 
je na výstup xw sup 
regulátoru vydán impuls v 
délce vzorkovacího cyklu. 

 
 
 
 
 
 

Binární vstupy 

fail Binární vstup poruchy (např. z bloku AINP) 

stop = 1 → výstup alarmu blokován. Po návratu na 0 blokování trvá, dokud se 
testované vstupy nevrátí do bezporuchového stavu. 

 
Analogový vstup 

x1 Vstup signálu, testovaný na poruchu při překročení mezí 
 

Binární výstup 

alarm = 0 → bez poruchy; = 1 → x1 mimo rozsah nebo fail = 1 
 

Konfigurace Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Fnc 
Testován:                                       x1 
                                                       x1 a fail 
                                                       fail 

Mes.val.x1 ← 
x1 + fail  
fail  

 
Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

LimL Dolní mez alarmu -29 999...999 999 -10 

LimH Horní mez alarmu -29 999...999 999 10 

Lxsd Spínací diference 0...999 999 10 
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III-9 Vizualizace 
 
III-9.1 TEXT (zásobník textů s výběrem dle zvoleného jazyka) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blok obsahuje uživatelské texty, které lze zobrazit na různých ovládacích stránkách (programátor, VWERT, 
ALARM). Tyto texty lze rovněž zobrazit a měnit na stránce VWERT jako výběrové menu (např. při volbě receptů 
podle jejich názvů). 
Pokud je potřebné použít více než čtyři texty, lze bloky zapojit do kaskády. Texty se zadávají grafickým editorem, 
zadat lze 4 texty s až 16-ti znaky. 

 
Analogové vstupy 

Index Vstup signálu výběru textu 
Casc Vstup zapojení kaskády dalšího bloku s texty ve stejném jazyku 
UsrLan Vstup dalšího bloku s texty v jiném jazyku 

 
Analogové výstupy 

Index Číslo zvoleného textu 
 

Výstup Index posledního textového bloku v kaskádě se zapojí do bloku ovládací stránky, kde se texty budou 
používat, např. do bloku VWERT. Na vstup Index textového bloku se přivede číslo požadovaného textu. 
Počet textů lze libovolně zvýšit zapojením bloků do kaskády. Výstup Index bloku s dalšími texty (texty 5…8) 
se zapojí na vstup Casc předchozího bloku. Číslo vybraného textu se přivádí pouze na vstup Index posledního bloku 
(viz příklad na obrázku). 
 
Při potřebě výběru textů z jazykových sad se zapojí výstup Index bloku s jinou jazykovou sadou na vstup UsrLan 
základného bloku. Po zvolení jiného jazyka přístroje se texty s jiným jazykem přepíší do základního bloku. Volba 
jazyka přístroje se provádí pomocí funkčního bloku STATUS. 

 
Příklad kaskádního zapojení pro 8 textů ve dvou jazykových mutacích: 
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III-9.2 VWERT (zobrazení / zadání hodnot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tato funkce umožňuje zobrazit a zadávat šest analogových nebo binárních procesních hodnot na ovládací stránce 
displeje se šesti řádky. Hodnoty lze zadávat i po komunikační lince. Bloky VWERT lze zapojovat do kaskády, na 
ovládací stránce pak lze využít funkci rolování ve více než šesti řádcích. 
• U každého řádku displeje se konfigurací stanoví, jestli bude zpracováván údaj analogový, binární nebo řádka 

zůstane prázdná. Dále se určuje, jestli údaj bude pouze zobrazen nebo jeho hodnotu bude možno měnit. 
• Možné datové typy řádky displeje: Analogový, binární, text, menu, tlačítko, přepínač, výběrové tlačítko 
• Na displeji se zobrazují hodnoty, které jsou přivedeny na jeho příslušný vstup. 
• Na příslušný výstup jsou vyvedeny hodnoty, upravené tlačítky čelního panelu (pokud je konfigurací změna 

hodnoty povolena). 
• Rolováním lze zvolit pouze řádky, u nichž je změna hodnoty povolena. 
• Zadávání hodnot tlačítky lze zablokovati i ze struktury (aktivací vstupu lock) . 
• Jako počáteční hodnoty výstupů po zapnutí napájení slouží parametry z1...z6 resp. y1...y6. 
• Výstupní hodnoty jsou zobrazeny pouze tehdy, jsou-li jejich výstupy propojeny zpět na příslušné vstupy 

nebo je-li displej pro tuto hodnotu v režimu zadávání. 
• S náběžnou hranou vstupu store jsou hodnoty na vstupu uloženy jako nové parametry z1...z6 a y1...y6 

a takto přeneseny na výstupy. 
 

Parametry z1...z6 a y1...y6 jsou ukládány do nedestruktivní paměti EEPROM. Pokud je binární vstup lock = 1, nelze 
hodnoty přepisovat. Při hide = 1 se ovládací stránka vůbec nezobrazí. 
Pomocí inženýrského software lze stránce zadat 16-ti-znakovou hlavičku a další texty k identifikaci zobrazovaných 
hodnot. 

a Hodnoty jsou ukládány do paměti jako parametry při každé detekci náběžné hrany vstupu store. Tento vstup 
je vhodné aktivovat jen při platné změně hodnot. Příliš časté ukládání do paměti by mohlo způsobit vyčerpání 
zápisové kapacity EEPROM paměti – viz kap. III-21.3. 

 
Binární vstupy 

hide = 1 → Potlačení displeje, stránka se nezobrazuje 
lock = 1 → Zamknutí displeje, hodnoty nelze tlačítky I a D měnit 
d1..d6 Procesní binární hodnoty pro zobrazení (přednastavení → 0) 

store S náběžnou hranou (0 → 1) jsou vstupy uloženy do EEPROM a použity jako 
výstupní hodnoty 

 
Binární výstupy 

z1..z6 Platné procesní hodnoty 

change Při změně některé hodnoty přechází výstup po dobu jednoho cyklu do stavu 1 



 105 KS 98-2  Příručka uživatele 

 
Analogové vstupy 

x1..x6 Procesní analogové hodnoty pro zobrazení (přednastavení → 0) 
Casc Vstup pro kaskádní zapojení (propojí se s výstupem Bl-no jiného VWERT bloku) 

 
Analogové výstupy 

y1..y6 Platné procesní hodnoty 

Bl-no Číslo bloku (pro zapojení do kaskády) 

line Při změně hodnoty je na výstupu po dobu jednoho cyklu číslo řádky této změněné 
hodnoty (1 – 6) 

 
Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

z1..z6 Počáteční hodnoty binárních výstupů z1...z6 0 / 1 0 
Y1..Y6 Počáteční hodnoty analogových výstupů y1...y6 -29 999...999 999 0 

 
Konfigurace Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Disp1 
... 
Disp6 

Funkce 
displejové 
řádky 1...6: 

 zobrazení, hodnotu lze měnit 
 pouze zobrazení 
 řádka prázdná 

adjust ← 
display 
empty 

Mode1 
... 
Mode6 

Datový typ 
displejové  
řádky 1...6 

 analogová hodnota analog  
 binární hodnota digital 
 hodnota ve formátu času time  
 výběrové tlačítko (radio button) radio  
 přepínač switch ← 
 tlačítko (stisknuto = 1) push-button  
 text text  
 funkce menu (přechod na další 
stránku) menu  

Dp1...Dp6 Počet míst za des. čárkou, analogové řádky 1...6 0...3 0 
 
 

Zadávání a zobrazení textů 
Zadávání textů lze provést pomocí inženýrského software. Každý text může mít až 16 alfanumerických znaků. Podle 
konfigurace datového typu řádky se zobrazuje všech 16 znaků (např. Mode x = digital), nebo pouze prvních šest 
znaků (např. Mode x = analog). Další podrobné údaje k různým datovým typům displeje jsou uvedeny dále 
v odstavci Datové typy řádků displeje. 
U binárních typů displejové řádky (binární hodnota, výběrové tlačítko, přepínač, tlačítko) platí: 
Signál = 0: Zobrazuje se (podle řádku) „Text1 a…Text6 a“ 
Signál = 1: Zobrazuje se (podle řádku) „Text1 b…Text6 b“ 

 
Ovládací stránka VWERT 
Stránku VWERT lze zvolit z menu ovládacích stránek, pokud není blokována signálem hide. 
Informace o ovládání stránky jsou uvedeny v kap. I-8.4 a I-10.1. 
 

+ Pokud je displejová řádka konfigurována jen pro zobrazení, nelze na ní hodnotu měnit. 
+ Ovládání řádek s datovými typy výběrové tlačítko, přepínač a tlačítko je popsáno v kap. I-8.4. 
+ Při použití bloku VWERT ve struktuře je vhodné zpracovat i popis jeho ovládání v dokumentaci pro konečného 

uživatele. 
 
Bloky VWERT v kaskádním zapojení 
Vazba dvou nebo několika ovládacích stránek VWERT se provede propojením výstup Bl-no dalšího VWERT 
bloku se vstupem Casc předchozího bloku. Uzavřením smyčky těchto propojení lze dosáhnout i kruhové struktury 
ovládacích stránek. 
Kaskádní zapojení se na displeji projeví zobrazením rolovacích šipek ��. Šipka pro přechod na předchozí blok (se 
zapojeným výstupem Bl-no) je na první řádce displeje, šipka pro přechod na následující blok (se zapojeným vstupem 
Casc) je na poslední řádce. Přechod se provádí nastavením kurzoru na příslušný řádek se šipkou (zobrazí se inverzně) 
a potvrzením tlačítkem        . Po standartním opuštění ovládací stránky se přechází zpět do základního výběrového 
menu ovládacích stránek. 
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Datové typy řádků displeje 
 

Ü Typ analogová hodnota 
Řádka obsahuje dva pevné texty (po šesti znacích) a 
analogovou hodnotu, přivedenou na vstup x1…x6. 
Změna hodnoty, pokud je v konfiguraci povolena, se provádí 
způsobem dle kap. I-8.4. 
 
 
 
 
 
 
Hodnotu lze zadávat v rozmezí –29999 až 999999. 
Pokud je potřeba rozsah možného zadání omezit, lze 
tak provést pomocí bloku ALLP (viz obrázek), jehož 
meze H1 (max.) a L1 (min.) pak určují rozsah 
povoleného zadání. 
 
 
 
 

* Typ binární hodnota 
V závislosti na vstupní binární hodnotě je na displeji zobrazen text, pro log. 1 text Name_n a pro log. 0 text Unit_n. 
Pokud se na vstup přivede neměnná binární hodnota, lze řádek využít pro zobrazení statického textu, např. titulku. 
 

¢ Typ čas 
Řádku s datovým typem čas lze využít k zobrazení a event. nastavení času ve formátu HH:MM:SS nebo HH:MM 
(poslední číslo pak udává celé minuty). Pro zobrazení vteřin je nutno nastavit počet desetinných míst na 2. 
• Při nastavení Dp = 0 nejsou vteřiny zobrazeny, zobrazit a nastavit lze jen hodiny a minuty. Při nastavení Dp = 2 

se zobrazí a lze nastavit i vteřiny. 
• Od údaje času více než 100 hodin se vteřiny nezobrazují. 
• Rozsah nastavení času je od 00:00:00 do 15999.59 hodin. Vzhledem k omezenému rozlišení čísel s plovoucí 

řádovou čárkou je od hodnoty času 16.40.00 možné nastavení jen po skocích šesti vteřin. 
 

£ Typ výběrové tlačítko 
Tento datový typ lze použít pro výběr ze dvou nebo několika možností. 
• Po najetí kurzorem na příslušný řádek se aktivace tlačítka provádí přímo, není nutno začínat tlačítkem       . 
• Za sebou umístěné řádky typu výběrové tlačítko na jedné stránce VWERT tvoří jednu výběrovou skupinu. 
• Aktivovat lze pouze jedno tlačítko ze skupiny. 
• Při aktivaci jednoho tlačítka ze skupiny se ostatní automaticky deaktivují. 
• Dvě skupiny výběrových tlačítek se od sebe oddělí zařazením řádky s jiným datovým typem. 
• Pokud není při přenosu dat do bloku VWERT aktivováno žádné výběrové tlačítko, zůstávají všechna tlačítka ve 

skupině neaktivní. Pokud je při přenosu aktivních více tlačítek, dojde k aktivaci pouze prvního tlačítka v dané 
skupině, ostatní zůstanou neaktivní. 

 
¤ Typ přepínač 

Tento datový typ se používá pro implementaci funkce 
VYP / ZAP. 
• Po najetí kurzorem na příslušný řádek se aktivace stavu 

provádí přímo. 
• Stisknutím tlačítka      přejde přepínač ze stavu VYP do 

stavu ZAP a naopak. 
 

¥ Typ tlačítko 
Tento datový typ se používá pro implementaci funkce 
krátkodobého zapnutí. 
• Po najetí kurzorem na příslušný řádek se aktivace stavu provádí přímo. 
• Tlačítko je aktivováno po dobu držení tlačítka      , po uvolnění      je tlačítko opět deaktivováno. 
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| Typ text (viz také funkční blok TEXT) 

Tento datový typ se používá pro zobrazení indexovaného textu (v závislosti na celočíselné hodnotě vstupního 
signálu). Dále je možné při změně textu z ovládací stránky měnit i příslušnou číselnou hodnotu na výstupu. 
• Příslušný vstup bloku VWERT musí být propojen s výstupem Index textového bloku. 
• Výstup příslušného textového řádku (VWERT výstup y1…y6) musí být propojen na vstup Index textového 

bloku.. 
• Textové bloky lze zapojit do kaskády, jak je popsáno v popisu bloku TEXT (výstup Index dalšího bloku 

se propojí se vstupem Casc bloku, který je nejblíže bloku VWERT). Volba textu probíhá vždy přes vstup Index 
tohoto textového bloku (zapojeného na blok VWERT). 

• Textové bloky lze pomocí vstupu UsrLan přiřadit určitému jazyku. Přepínání jazyků se provádí centrálně 
vstupem UsrLan funkčního bloku STATUS. Není-li zvolenému jazyku přiřazen žádný textový blok  
(např. zadané číslo jazyka je příliš velké), budou použity texty z posledního zjištěného textového bloku. 

• Výběr textů na textové řádce stránky VWERT je omezen počtem připojených textových bloků. 
• Pokud je indexové číslo pro volbu textu přivedeno z jiné části struktury, pak při indexu mimo možný rozsah 

(0 nebo >max.) není zobrazen žádný text. Na řádce displeje se zobrazí „--------------„. 
• Aby se po zapnutí přístroje nezobrazovala prázdná řádka („--------------„), je nutno počáteční hodnotu parametru 

y1…y6 nastavit > 0. 
 

y Typ menu 
Datový typ menu se používá pro přímý přechod na další ovládací stránku (jednorázový, nelze dále vázat). 
• Hodnota, přivedená na příslušný vstup je chápána jako číslo bloku, na jehož ovládací stránku se má přejít. 
• Přechod na příslušnou stránku se provede tlačítkem M. Pokud přechod na požadovanou stránku není možný, 

přejde se do menu ovládacích stránek. 
Důvody nemožnosti přechodu mohou být: 
1. Na vstup není přivedeno platné číslo bloku 
2. Blok uvedeného čísla nemá ovládací stránku 
3. Zobrazení ovládací stránky bloku není možné, protože je blokováno signálem hide = 1. 

• Po opuštění takto zvolené ovládací stránky následuje návrat zpět na stránku bloku VWERT, odkud byl proveden 
přechod. 

• Pokud se tato metoda přímého přechodu použije opět pro stránku VWERT, na níž je rovněž rádek s datovým 
typem menu, další přechod již není možný. 
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III-9.2 VBAR (sloupcový graf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tato funkce umožňuje zobrazit dvě analogové vstupní hodnoty ve formě sloupcového grafu a dvě hodnoty v číselné 
formě. Funkce má rovněž dva analogové výstupy. Další čtyři analogové vstupy se používají k umístění vždy dvojice 
značek na sloupcové grafy, např. k označení mezních nebo referenčních hodnot. Pokud tyto analogové vstupy nejsou 
zapojeny, nebo mají hodnoty mimo rozsah grafů, značky se nezobrazí. 
• Konfigurací lze zvolit vodorovné nebo svislé sloupcové grafy. 
• Konfigurací se také určuje, zda číselné hodnoty budou zobrazeny nebo vypnuty (lze tedy vytvořit 
 stránku s pouze sloupcovými grafy). 
• Konfigurací počáteční hodnoty x3mid resp. x4mid se volí jednosměrný nebo obousměrný sloupcový graf 
• Displej zobrazuje hodnoty, které jsou přivedeny na příslušný vstup. 
• Zobrazené nebo tlačítky čelního panelu zadané číselné hodnoty jsou přeneseny na příslušný výstup. 
• Zadávání hodnot tlačítky lze zablokovat. 
• Jako počáteční hodnoty výstupů po zapnutí napájení slouží parametry Y1 a Y2. 
• Výstupní hodnoty jsou zobrazeny pouze tehdy, když jsou jejich výstupy propojeny zpět na příslušné vstupy 

nebo je-li displej pro tuto hodnotu v režimu zadávání. 
• Tlačítky čelního panelu zadané číselné hodnoty jsou ukládány do nedestruktivní paměti EEPROM jako nové 
 hodnoty parametrů Y1 a Y2. 
• S náběžnou hranou vstupu store jsou hodnoty, přivedené na vstupy uloženy jako nové parametry Y1 a Y2 

a přeneseny na výstupy y1 a y2. 
• Zařazením bloku ALLP do vstupů x1 a x2 lze pomocí jeho mezí L1 a H1 omezit rozsah možného nastavení 

hodnot. 
 

a Hodnoty analogových vstupů jsou ukládány do paměti jako parametry při každé detekci náběžné hrany 
vstupu store. Tento vstup je vhodné aktivovat jen při platné změně vstupní hodnoty. Příliš časté ukládání do 
paměti by mohlo způsobit vyčerpání zápisové kapacity EEPROM paměti – viz kap. III-19.3., str. 229. 
 

Pokud je binární vstup lock = 1, nelze hodnoty zadávat a měnit. Při hide = 1 se ovládací stránka vůbec nezobrazí. 
Pomocí inženýrského software lze stránce zadat 16-ti-znakovou hlavičku a další texty k identifikaci zobrazovaných 
hodnot. 

 
Binární vstupy 

hide = 1 → Potlačení displeje, stránka se nezobrazuje 
lock = 1 → Zamknutí displeje, hodnoty nelze tlačítky I a D měnit 

store S náběžnou hranou (0 → 1) jsou vstupy uloženy do EEPROM a použity jako 
výstupní hodnoty 
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Analogové vstupy 

x1 / x2 Procesní analogové hodnoty pro zobrazení jako číselné hodnoty (předn. → 0) 
Bar1 / Bar2 Procesní analogové hodnoty pro zobrazení jako sloupcové grafy (předn. → 0) 
Mark11 
Mark12 
Mark21 
Mark22 

Analogové hodnoty značek na sloupcových grafech 

 
Analogové výstupy 

y1 / y2 Platné procesní hodnoty 

Bl-no Číslo bloku 
 

Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Y1 / Y2 Počáteční hodnoty analogových výstupů y1 / y2 -29 999...999 999 0 
 

Konfigurace Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Disp1 
Disp2 

Funkce číselného 
údaje 1 a 2: 

 zobrazení, hodnotu lze měnit 
 pouze zobrazení 
 údaj prázdný 

disp+adj  
← display 

empty 
Dp1 / Dp2 Počet míst za des. čárkou číselného údaje 1 a 2 0...3 0 

Typ 
Orientace 
grafů: 

 vodorovné horizont ← 
 svislé vertical 

X3   0 Měřítko, graf 1, 0% (levý nebo spodní konec)  -29 999...999 999 0 
X3 100 Měřítko, graf 1, 100% (pravý nebo horní konec)  -29 999...999 999 100 
X3 mid Měřítko, graf 1, počáteční hodnota uprostřed  -29 999...999 999 0 
X4   0 Měřítko, graf 2, 0% (levý nebo spodní konec)  -29 999...999 999 0 
X4 100 Měřítko, graf 2, 100% (pravý nebo horní konec)  -29 999...999 999 100 
X4 mid Měřítko, graf 2, počáteční hodnota uprostřed -29 999...999 999 0 

 
Ovládací stránka VBAR 
Ovládací stránku bloku VBAR lze zvolit z menu ovládacích stránek, pokud není blokována signálem hide = 1. 
Zadávání textů lze provést pouze pomocí inženýrského software. Každý text může mít až 16 alfanumerických znaků. 
 
 
 
Na displeji se zobrazuje: 
Ü Název ovládací stránky (16 znaků) 
* Název analogové hodnoty x1 
¢ Rozměr hodnoty x1 

(prvních šest znaků z 'Unit1') 
£ Počátek rozsahu hodnoty x1 
¤ Konec rozsahu hodnoty x1 
¥ Procesní hodnota zobrazení / zadávání 
| Sloupcový graf hodnoty x1 
y Prostředek grafu x2 (počáteční bod) 
¨ Značky grafu hodnoty x2 
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III-9.4 VPARA (zobrazení a změna parametrů) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkce vytváří ovládací stránku, na níž lze zobrazit 
a dle potřeby měnit až 6 parametrů z funkčních bloků, 
použitých ve struktuře přístroje. 
 
Parametr se zadává pomocí čísla funkčního bloku 
a čísla parametru. Jednoduché zadání pomocí 
výběrového menu umožňuje inženýrský software, 
jak je ukázáno na obrázku vpravo. U parametru lze 
zadat rovněž identifikátor a text. 
 

a Hodnoty použitých parametrů jsou ukládány do 
paměti při každé detekci náběžné hrany vstupu 
store. Tento vstup je vhodné aktivovat jen při platné 
změně vstupní hodnoty. 
Příliš časté ukládání do paměti by mohlo způsobit 
vyčerpání zápisové kapacity EEPROM paměti – viz 
kap. III-19.3., str. 229. 

 
 
 
 

Binární vstupy 

hide = 1 → Potlačení displeje, stránka se nezobrazuje 
lock = 1 → Zamknutí displeje, hodnoty nelze tlačítky I a D měnit 
store S náběžnou hranou (0 → 1) jsou hodnoty vstupů uloženy jako parametry 

 
Binární výstupy 

z1..z6 
Stavová informace. Log. 0 znamená, že poslední uložená hodnota vstupu byla 
uložena jako platný parametr, Log. 1 označuje chybu (vstupní hodnota leží mimo 
platný rozsah hodnot parametru nebo parametr není definován). 

 
Analogové vstupy 

x1..x6 Analogové hodnoty pro uložení jako parametry (přednastavení → 0) 
 
Analogové výstupy 

y1..y6 Výstup hodnot šesti parametrů. Při nedefinovaném parametru je výstup 0 

Bl-no Číslo bloku 
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Konfigurace Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Block1...Block6 Číslo bloku zobrazeného parametru * * 
Num1...Num6 Číslo parametru * * 

 

* Zadávání čísla bloku a parametru je vhodné provádět pouze inženýrským softwarem. Parametry jsou tam označeny 
příslušnými zkratkami a předejde se tak chybám a omylům.  

 

Zadávání a zobrazení textů 
Zadávání textů se provádí pouze pomocí inženýrského software. Každý text může mít až 16 alfanumerických znaků. 
Displejovou řádku lze konfigurovat jako textovou (Blockx = Text), pak se zobrazuje všech 16 znaků, u řádky 
konfigurované pro parametr (Blockx = #xxx) pouze prvních šest znaků.  
Pokud není číslo bloku (Blockx) a parametru (Numx) definováno, zobrazí se jako hodnota "??????" 

 

Přiřazení textových parametrů displejovým řádkům: Block1; Num1; Text1; Unit1  řádek 1 
 ..... 
 Block6; Num6; Text6; Unit6  řádek 6 

 
Ovládací stránka VPARA 
Stránku VPARA lze zvolit z menu ovládacích stránek, pokud  
není blokována signálem hide = 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
III-9.5 VTREND (zobrazení trendu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkce VTREND ukládá 125 hodnot z analogového vstupu x1 do posuvného registru a zobrazuje je na displejové 
stránce jako trendovou křivku. Po naplnění registru se novou hodnotou nejstarší hodnota přepisuje. Není-li využit 
vstup sample, děje se záznam dat synchronně v intervalech zadaných konfigurací. Trigrovací vstup sample lze použít 
pro asynchronní vzorkování. 
Vlastnosti bloku VTREND jsou následující: 
• Rozlišení osy Y displeje KS98 je 60 bodů, rozlišení osy X je 125 bodů. 
• Pokud na výstup zapojíme další bloky VTREND (do kaskády), lze je prohlížet posunem časové osy (rolování 

osy x). 
• Osu y lze roztáhnout faktorem 4 (funkce lupy), pak je možné rolování přes celý rozsah po skocích 12,5%. Posun 

nuly zůstává po návratu na normální rozlišení zachován. 
• Po opuštění stránky grafu zůstává její aktuální nastavení zachováno. 
• Nejmenší perioda vzorkování je 0,01 hod (100 ms). 
• Na výstupu Bl-no je číslo bloku. 
• Přenos dat po komunikaci se provádí v pěti přístupech, po blocích obsahujících 25 dat z trendu. 
 

g Pokud při zapojování v kaskádě omylem zapojíme na jeden výstup trendového bloku dva další bloky, bude ten 
s nižším číslem ignorován. Počet bloků zapojených v kaskádě není omezen. 

g Pokud mají bloky v kaskádě jiné vzorkovací periody nebo jiné rozsahy, dojde k chybě zobrazení, aniž by bylo 
vydáno chybové hlášení. Při rolování časové osy dozadu (stránkování zpět) pak nepůjde rolování zastavit. 

g Při ztrátě napájení zůstávají data v paměti zachována. 
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Binární vstupy 

hide = 1 → Potlačení displeje, stránka se nezobrazuje 
disable = 1 → Blokování funkce, vzorkování přerušeno 
reset = 1 → Maže posuvný registr 

sample Pokud je vstup zapojen, je s náběžnou hranou (0 → 1) aktivován záznam vstupní 
hodnoty (konfigurací nastavený interval neplatí) 

 
Binární výstup 

ready = 1 → Indikuje naplnění registru 
 

Analogový vstup 

x1 Procesní analogové hodnoty pro zobrazení trendu (přednastavení → 0) 
 

Analogový výstup 

x-100 Výstup sté hodnoty z posuvného registru 

Bl-no Číslo bloku 
 

Konfigurace Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Unit Jednotka vzorkovacího intervalu: 
  vteřiny 
  minuty 
  hodiny 

sec. ← 
min. 

h 
Sample Vzorkovací interval (v jednotkách podle Unit) 0,2...999 999 1 

Dp Počet desetinných míst pro zobrazení hodnot 0...3 0 
X0 Měřítko trendového displeje (0%) -29 999...999 999 0 
X100 Měřítko trendového displeje (100%) -29 999...999 999 100 

 
Zadávání a zobrazení textů 
Zadávání textů se provádí pomocí inženýrského software. Každý textový parametr může mít až 16 alfanumerických 
znaků. 
 

Ovládací stránka VTREND 
Stránku VTREND lze zvolit z menu ovládacích stránek, pokud není blokována signálem hide = 1. 
Stránka nemá ovládání, slouží pouze pro zobrazení trendu. Změna v textových polích se projeví pouze na zobrazení 
stránky, trendová data nejsou ovlivněna. 
 
Ü Název stránky (16 znaků) 
*¢ Počátek a konec rozsahu 
£ Přepínač lupy 
¤ Hodnota v čase | / Aktuální hodnota 

na vstupu 
¥ Fyzikální rozměr 
| Počátek časové osy, vztažený k aktuální 

hodnotě, 
(=0) posun časové osy (rolování do 
minulosti) 

x Indikátor rolování časové osy 
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Příklady: 
 

Trend s dvěma signály. 
I když rozlišení obou signálů na displeji není možné, 
může být v některých případech zobrazení trendu 
dvou signálů na displeji vhodné (např. regulovaná 
veličina a žádaná hodnota, nebo signál a nulová 
hodnota pro zobrazení trendu s vyplněnou plochou). 
 

V uvedeném příkladu je pomocí bloků TIME1 a 
SELV1 vytvořeno taktované přepínání dvou signálů. 
Blok TIME1 je použit jako generátor taktovacích 
pulsů. 
Pro vzorkování např. ve vteřinových  intervalech 
nastavíme Unit = s, Sample = 1. 
Aby se na výstupu TIME1 měnila 0 a 1 ve vteřinových 
intervalech, nastaví se parametry T1 a T2 = 0,9 s. Jeden 
cyklus (0,1 s) se ztrácí pro detekci změny výstupu. 
 

K taktovanému přepínání dvou signálů je možno 
využít i bloků PULS a SELV1. 
Pro vzorkování např. ve vteřinových intervalech 
nastavíme 
Unit = s, Sample = 1 tj. 1/s = 3600/hod. 
X0 = 0 
X100 = 3600, Puls/h = 3600 
(1/2 vzorkovacího intervalu tj. 
1800 musí být přivedeno na vstup x1 bloku PULS. 
 
 
 
 
 
Zapojení do kaskády: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hodnoty x...x-100 Hodnoty x-100...x-200 Nejdříve uložených 100 hodnot 
 

Zapojením bloků VTREND do kaskády lze realizovat záznam jakéhokoli počtu dat a jejich zobrazení. Omezením je 
pouze počet ve struktuře přístroje použitých bloků a výpočetní čas. 
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III-10 Komunikace 
 
 
 

Použít lze maximálně 20 bloků L1READ a L1WRIT (Bloky 1...20) v libovolné kombinaci. Komunikací lze přenášet 
jakékoli údaje. 
 

III-10.1 L1READ (čtení dat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do funkčního bloku lze přivést 7 libovolných analogových hodnot (x1...x7) a 12 binárních hodnot (d1...d12). 
Shromážděné údaje lze po komunikační lince přečíst a to jako jeden blok (kód 00, č. funkce 0) nebo jednotlivé 
hodnoty (kódy 01...09, č. funkce 0). 

 
Binární vstupy 

d1...d6 Binární hodnoty k přenesení po kom. lince jako stavové slovo 1. Přednast. = 0.  
d7...d12 Binární hodnoty k přenesení po kom. lince jako stavové slovo 2. Přednast. = 0. 

 
Analogové vstupy 

x1...x7 Analogové hodnoty k přenesení po kom. lince . Přednast. = 0. 
 
Příklad zapojení: 
V následujícím příkladu jsou do bloku L1READ k přenosu po komunikační lince přivedeny signály regulované 
veličiny, efektivní žádané hodnoty a regulační odchylky a dále stavové signály ruka/automat, Wint/Wext a y/Y2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO 1745 
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III-10.2 L1WRIT (zápis dat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkční blok dává vnitřní struktuře přístroje k dispozici sadu dat, přijatou po komunikační lince. Přijatá data jsou 
přepsána do EEPROM (kódy 31....39, č. funkce 0). Obsahují 8 analogových hodnot y1...y8 a 15 binárních hodnot 
z1...z15. 

g Přenášená data se ukládají do zálohované RAM paměti. Po ztrátě napájení se s nimi dále pracuje. 
 

Binární výstupy 

z1...z15 Binární hodnoty, které lze přepsat po komunikační lince. Přednastavení = 0 
 

Analogové výstupy 

y1...y8 Analogové hodnoty, které lze přepsat po komunikační lince. Přednastavení = 0 
 
Příklad zapojení: 
V následujícím příkladu jsou blokem L1WRIT přijaty po komunikační lince signály regulované veličiny x2 a x3, 
externí žádaná hodnota a dále řídící binární signály ruka/automat, w/W2, Wint/Wext a y/Y2. 
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Použít lze celkem 4 bloky DPREAD a DPWRIT (Bloky 1...4, resp. 11...14) a to v libovolné kombinaci. Komunikací 
lze přenášet jakékoli údaje. 
 

III-10.3 DPREAD (čtení dat komunikačním protokolem PROFIBUS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čísla bloků 1...4. Do funkčního bloku lze přivést 6 libovolných analogových hodnot x1...x6 a 16 binárních hodnot 
d1...d16 (2 stavová slova). Shromážděné údaje jsou k dispozici pro přenos datovým kanálem PROFIBUS. Data 
z bloku 1 jsou přenášena kanálem 1, data z bloku 2 kanálem 2 atd. 
PROFIBUS modul čte každých 100 ms data dvou kanálů. Binární výstupy udávají stav komunikace. 

 

g Další údaje o komunikaci PROFIBUS jsou uvedeny v samostatné příručce s popisem komunikačního protokolu. 
 
 

Binární vstupy 

d1...d8 Binární hodnoty k přenesení po kom. lince jako stavové slovo 1 
d9...d16 Binární hodnoty k přenesení po kom. lince jako stavové slovo 2 

 
Binární výstupy 

b-err = 1 → chyba přístupu na sběrnici 
p-err = 1 → chyba nastavení parametrů 
c-err = 1 → chyba konfigurace 
d-err = 1 → žádný přenos dat 

 
Analogové vstupy 

x1...x6 Analogové hodnoty k přenesení po kom. lince  
 
 

PROFIBUS 
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III-10.4 DPWRIT (zápis dat komunikačním protokolem PROFIBUS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čísla bloků 11...14. Funkční blok dává vnitřní struktuře přístroje k dispozici sadu dat, přijatou komunikačním 
kanálem PROFIBUS. Přijatá data jsou přepsána do EEPROM. Blok 11 přenáší data kanálu 1, blok 12 data kanálu 2, 
atd. 
PROFIBUS modul zapisuje každých 100 ms data dvou kanálů. Data obsahují 6 analogových hodnot y1...y6 a 16 
binárních hodnot z1...z16. Další binární výstupy udávají stav komunikace. 
 

g Další údaje o komunikaci PROFIBUS jsou uvedeny v samostatné příručce s popisem komunikačního protokolu. 
 
 

Binární výstupy 

z1...z16 Binární hodnoty, které lze přepsat po komunikační lince 
b-err = 1 → chyba přístupu na sběrnici 
p-err = 1 → chyba nastavení parametrů 
c-err = 1 → chyba konfigurace 
d-err = 1 → žádný přenos dat 
valid = 1 →přenos dat v pořádku 

 
Analogové vstupy 

y1...y6 Analogové hodnoty, které lze přepsat po komunikační lince 
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Použít lze celkem 5 funkčních bloků a to v libovolné kombinaci. Komunikací lze přenášet jakékoli údaje. 
 

III-10.5 MBDATA (čtení a zápis dat komunikačním protokolem Modbus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkční blok MBDATA se chová podobně jako blok VPARA. 
Až 16 různých parametrů z ostatních funkčních bloků 
struktury lze pomocí bloku MBDATA číst nebo měnit 
komunikací Modbus. Každý přenášený parametr je deklarován 
svým číslem bloku a parametru pomocí dvou konfiguračních 
údajů. 
Inženýrský software podporuje nastavení parametrů pomocí 
speciální operační sekvence, ve které jsou parametry 
vybraného bloku vybrány pomocí popisů parametrů (viz 
obrázek vpravo). 

 

g Další údaje o komunikaci MODBUS jsou uvedeny v samostatné 
příručce s popisem komunikačního protokolu. 

 
 
 

Analogové výstupy 

Y1…Y16 Analogové hodnoty k přenesení po kom. lince. 
Nezapojené výstupy dávají hodnotu 0. 

 
Konfigurace Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Block1...Block16 Číslo bloku zobrazeného parametru * * 
Num1...Num16 Číslo parametru * * 

 

* Zadávání čísla bloku a parametru je vhodné provádět pouze inženýrským softwarem. Parametry jsou tam označeny 
příslušnými zkratkami a předejde se tak chybám a omylům.  

 

MODBUS 
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III-11 KS 98 s přídavnými vstupy a výstupy na sběrnici CANbus 
 
 

Pomocí lokální sběrnice CANopen se funkční 
možnosti regulátoru KS 98-2 rozšiřují o: 
 

• Přídavné vstupy a výstupy modulárního systému 
RM200 

• Přímé připojení vícesmyčkových regulačních 
modulů KS 800 a KS 816 

• Sdílení dat s dalšími moduly KS 98-2 
 
 
 
 
 

 
 
Ukončovací odpor sběrnice 
Oba konce (první i poslední přístroj) sběrnice CANbus musí být opatřeny ukončovacími odpory. K tomuto účelu 
lze využít v KS98-2 zabudovaný ukončovací odpor, který se aktivuje sepnutím vnitřního drátového spínače. 
Při dodávce přístroje je drátový spínač v rozpojeném stavu. 
 
Stavová stránka CAN-Bus: Viz kap. I-10.7 
 

 
III-11.1 RM 200    Modulární systém přídavných vstupů a výstupů 

 
Systém RM 200 se skládá ze základního krytu, určeného 
pro montáž na DIN lištu, který má 3, 5 nebo 10 pozic pro 
zasunutí jednotlivých modulů. 
První pozice zleva je určena pro komunikační modul 
RM 201 (CAN Bus), do dalších pozic lze zasunout podle 
potřeby jednotlivé vstupní nebo výstupní moduly. 
K zasunování ani vysunování modulů není třeba žádného 
speciálního nářadí. 
 

a Zapojení modulů ve struktuře musí odpovídat reálné 
poloze modulů. 
 

a Zasunování ani vysunování modulů nelze provádět pod 
napětím! 
 

Připojovací svorky lze 
snadno z modulu vysunout 

 
 
Příklad struktury KS 98 
pro komunikaci s jedním 
uzlem RM 200: 
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III-11.2 C_RM2x  (CANopen komunikační modul RM 201) 
 
 
 

Komunikační modul obsahuje lokální CAN Bus. Zasunuje se do prvé pozice zleva 
základního modulu, ostatní pozice jsou vyhrazeny pro vstupní a výstupní moduly, 
které komunikační modul po své vnitřní sběrnici cyklicky obvolává. 

 
 
 
 
 
 

Analogové výstupy 

Slot1..Slot9 Připojení RM modulů RM_DI, RM_DO, RM_AI, RM_AO 
 

Na rozdíl od ostatních funkčních bloků je u tohoto bloku možno zapojit analogový výstup pouze na jeden vstup. 
 

Binární výstupy 

et_err =0 → bez chyby ve struktuře; =1 → chyba ve struktuře 
id_err =0 → správná identifikace; =1 → chyba identifikace 
valid =0 → data neplatná; =1 → platná data 

 
Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 
Nodeld Adresa uzlu RM 201 2...42 32 

 
Předpokladem správné komunikace mezi KS 98-2 a RM 201 je stejné nastavení CAN parametrů u obou přístrojů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III-11.3 RM_DI  (Binární vstupy) 

 
 
Funkční blok RM_DI zpracovává jeden modul binárních vstupů 
systému RM 200. 
 
 
 
 
 

 
 

Analogový vstup 

Slotx Připojení z komunikačního modulu C_RM2x 
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Binární výstupy 

et_err =0 → bez chyby ve struktuře; =1 → chyba struktury (více modulů v jedné pozici) 
slotid =0 → správná osazení pozic; =1 → chyba (pozice osazena nesprávným modulem) 
valid =0 → žádná data; =1 → přijata platná data 
di1...di8 Binární vstup 1...8 

 
Konfigurace Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Mtyp Typ modulu: 
0: RM 241 = 4 x 24Vdc 
1: RM 242 = 8 x 24Vdc 
2: RM 243 = 4 x 230Vac 

0 

Inv1 
... 
Inv8 

Vstup 1 inverzně / přímo 
... 
Vstup 8 inverzně / přímo 

direct / inverse direct 

 
 
III-11.4 RM_DO  (Binární výstupy) 
 
 

 
Funkční blok RM_DO zpracovává jeden modul binárních 
výstupů systému RM 200. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Analogový vstup 

Slotx Připojení z komunikačního modulu C_RM2x 
 

Binární vstupy 

do1...do8 Binární výstupy 1...8 
 

Binární výstupy 

et_err =0 → bez chyby ve struktuře; =1 → chyba struktury (více modulů v jedné pozici) 
slotid =0 → správná osazení pozic; =1 → chyba (pozice osazena nesprávným modulem) 
valid =0 → žádná data; =1 → přijata platná data 
fail1 
... 
fail8 

Chyba výstupu 1...8 

 
Konfigurace Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Mtyp Typ modulu: 0: RM 251 = 8 x 24V 0,5A 
1: RM 252 = 4 x relé (230Vdc, 2A) 

0 

Inv1 
... 
Inv8 

Výstup 1 inverzně / přímo 
... 
Výstup 8 inverzně / přímo 

direct/inverse direct 

FMode1 
... 
FMode8 

Při přerušení komunikace výstup posledního 
platného stavu nebo FState ? kein/FState kein 

FState1 
... 
FState8 

Stav výstupu při chybě: 
0/1 
... 
0/1 

0 

 

a Pozn. k modulu RM 251: Výstupy jsou monitorovány po párech. Aby se předešlo chybovým hlášením, 
je nutno nevyužité výstupy zkratovat na 0V. 
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III-11.5 RM_AI  (Analogové vstupy) 
 

 
 
Funkční blok RM_AI zpracovává jeden modul analogových 
vstupů systému RM 200. 
 
 

 
 
 
 

Analogový vstup 

Slotx Připojení z komunikačního modulu C_RM2x 
 

Binární výstupy 

et_err =0 → bez chyby ve struktuře; =1 → chyba struktury (více modulů v jedné pozici) 
slotid =0 → správná osazení pozic; =1 → chyba (pozice osazena nesprávným modulem) 
valid =0 → žádná data; =1 → přijata platná data 
fail1 
... 
fail4 

Chyba vstupu 1...4 

tcfail =1 → Chyba teplotní kompenzace 
 

Analogové výstupy 

AI1...AI4 Analogové vstupy 1...4 
 

Konfigurace Popis Možnosti nastavení Přednast. 

MTyp Typ modulu: 

0: RM 221-0 = 4 x 0/4...20 mA 
1: RM 221-1 = 4 x –10/0...10V 
2: RM 221-2 = 2 x 0/4...20 mA, 2x –10/0...10V 
3: RM 221-3 = 4 x 0/4...20 mA se zdrojem 
4: RM 222-1 = 4 x –10/0...10V, odp. vysílač, + zdroj 
5: RM 222-2 = 2 x 0/4...20mA, 2 x –10/0...10V, 
                         odp. vysílač, + zdroj 
6: RM 224-1 = 4 x TČ/Pt100, 16 bit 
7: RM 224-0 = 2 x TČ, 16 bit 
8: RM 224-2 = 1x –3...3V, 1 x TČ, 16 bit 

← 

STyp1 
... 
STyp4 

Vstupní signál: 

 1: Typ J  -120...1200 °C 
 2: Typ K  -130...1370 °C 
 3: Typ L  -120...900 °C 
 4: Typ E  -130...1000 °C 
 5: Typ T  -130...400 °C 
 6: Typ S  12...1760 °C 
 7: Typ R  13...1760 °C 
 8: Typ B  50...1820 °C 
 9: Typ N  109...1200 °C 
10: Typ W  50...2300 °C 
30: Pt100  -200...1200 °C 
40: Napětí 0...10 V 
41: Napětí -10...10 V 
50: Proud 4...20 mA 
51: Proud 0...20 mA 

 

Unit 1 
... 
Unit 4 

Jednotka teploty vstupů 1...4 
(pouze u TČ a Pt100) 

0: = °C 
1: = °F 
2: = K 

← 
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Konfigurace Popis Možnosti nastavení Přednast. 
Tf 1 
... 
Tf 4 

Časová konstanta filtru u vstupů 1...4 (s) 0...999 999 0,5 

X0 1 
... 
X0 4 

Úprava měřítka: 
Počátek rozsahu u vstupů 1...4 -29 999...999 999 0 

X100 1 
... 
X100 4 

Úprava měřítka: 
Konec rozsahu u vstupů 1...4 -29 999...999 999 100 

Fail1 
... 
Fail4 

Chování při poruše čidla 
na vstupech 1...4 (přes rozsah / pod rozsah) 

upscale 
downscale 

← 
 

X1in 
1...4 

Korekce měřené veličiny, 
vstupní hodnota 1. bodu 
vstup 1...4 

-29 999...999 999 0 

X1out 
1...4 

Korekce měřené veličiny, 
výstupní hodnota 1. bodu 
vstup 1...4 

-29 999...999 999 0 

X2in 
1...4 

Korekce měřené veličiny, 
vstupní hodnota 2. bodu 
vstup 1...4 

-29 999...999 999 100 

X2out 
1...4 

Korekce měřené veličiny, 
výstupní hodnota 2. bodu 
vstup 1...4 

-29 999...999 999 100 

 
Připojení odporového vysílače a jeho kalibrace 
Viz kapitola I-10.4 

 
 
 
 
 
 

III-11.6 RM_AO  (Analogové výstupy) 
 
 
 

Funkční blok RM_AO zpracovává jeden modul analogových 
výstupů systému RM 200. 
 
 
 

 
 
 
 

Analogové vstupy 

Slotx Připojení z komunikačního modulu C_RM2x 
AO1...AO4 Analogové výstupy 1...4 

 
Binární výstupy 

et_err =0 → bez chyby ve struktuře; =1 → chyba struktury (více modulů v jedné pozici) 
slotid =0 → správná osazení pozic; =1 → chyba (pozice osazena nesprávným modulem) 
valid =0 → žádná data; =1 → přijata platná data 
fail1 
... 
fail4 

Chyba výstupu 1...4 
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Konfigurace Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Mtyp Typ modulu: 
0: RM 231-0 = 4 x 0/4...20mA, 4 x 0...10V 
1: RM 231-1 = 4 x 0/4...20mA, 4 x –10...10V 
2: RM 231-2 = 4 x 0/4...20mA, 2 x 0...10V, 2 x –10...10V 

← 

OTyp 1 
... 
OTyp 4 

Výstupní signál: 

10: 0...10 V 
11: -10...10 V 
20: 0...20 mA 
21: 4...20 mA 

 

x0 1 
... 
x0 4 

Úprava měřítka: 
Počátek rozsahu u výstupů 1...4 -29 999...999 999 0 

x100 1 
... 
x100 4 

Úprava měřítka: 
Konec rozsahu u výstupů 1...4 -29 999...999 999 100 

 
 
III-11.7 RM_DMS  (Vstupy tenzometrů) 
 

Pomocí bloku RM_DMS lze číst data ze speciálního modulu pro měření 
tenzometrických snímačů RM 225. Na tento modul lze připojit až dva tenzometrické 
snímače, jejich hodnoty jsou pak k dispozici na výstupech AI 1 a AI 2. 
Měřené hodnoty lze ovlivnit pomocí binárních vstupů, např. nulovat. Nový povel 
na jednom z binárních vstupů je přijat teprve poté, co je binární výstupní signál 
„ready“ na hodnotě 1. Posice modulu v rámu RMxx je udána analogovou hodnotou 
Slot x. 

 
 

a Důležité upozornění: 
Použití modulu tenzomertů je možné pouze s komunikačním modulem RM 201-1. Tento komunikační modul zase 
nelze používat v kombinaci s termočlánkovými vstupy. Dále platí i omezení pro modul RM 201 (např. max. počet 
čtyř modulů analogových vstupů). 

 
Binární vstupy 

set_t1 =1 → aktivuje funkci tara kanálu 1. Aktuální hodnota je zapamatována (nikoli 
trvale) jako tara (váha obalu). Následné měření pak udává čistou neto váhu. 

rse_t1 =1 → resetuje tara hodnotu kanálu 1 na nulu. Bruto váha = neto váha. 

zero_1 =1 → nuluje hodnotu kanálu 1. Aktuální měřená hodnota je uložena jako nula do 
nedestruktivní paměti. 

set_t2 =1 → aktivuje funkci tara kanálu 2. Aktuální hodnota je zapamatována (nikoli 
trvale) jako tara (váha obalu). Následné měření pak udává čistou neto váhu. 

rse_t2 =1 → resetuje tara hodnotu kanálu 2 na nulu. Bruto váha = neto váha. 

zero_2 =1 → nuluje hodnotu kanálu 2. Aktuální měřená hodnota je uložena jako nula do 
nedestruktivní paměti. 

 
Binární výstupy 

et_err =0 → bez chyby ve struktuře; 
=1 → chyba struktury (více modulů v jedné pozici; vstup slot x není zapojen) 

slotid =0 → správná osazení pozic; 
=1 → chyba (pozice osazena nesprávným modulem, nesprávný kom. modul) 

valid =0 → žádná data; =1 → přijata platná data 
fail1 Chybné připojení nebo chyba měření na kanálu 1 
fail2 Chybné připojení nebo chyba měření na kanálu 2 
ready Hlášení o splnění předchozího povelu. 

 
Analogové vstupy 

Slotx Připojení z komunikačního modulu C_RM201-1 
 

Analogové výstupy 

AI 1 Měřená hodnota DMS kanálu 1 

AI 2 Měřená hodnota DMS kanálu 2 
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Konfigurace Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Mtyp Typ modulu: 0: RM 225 ← 
STyp 1/2 Vstupní signál kanál 1 / 2: 71: -4…+4 mV/V ← 
Unit 1/2 Fyzikální jednotka kanál 1 / 2: 0:  mV/V ← 

Fail 1/2 Reakce na poruchu vstupu 1 / 2: 0:  přes rozsah; 1:  
pod rozsah 0 

Tf 1/2 Čas. konstanta filtru 
vstupů 1 / 2 (s) 0...999 999 0,5 

x0 1/2 Úprava měřítka: 
Počátek rozsahu u výstupů 1 / 2 -29 999...999 999 0,000 

x100 1/2 Úprava měřítka: 
Konec rozsahu u výstupů 1 / 2 -29 999...999 999 100000 

Cn 1/2 Citlivost při jmen. zátěži [mV/V] -29 999...999 999 1,000 
X1in 1/2 Korekce měř. hodnoty vstupů 1 / 2, 1. bod, vstup -29 999...999 999 0 

X1out 1/2 Korekce měř. hodnoty vstupů 1 / 2, 1. bod, výstup -29 999...999 999 0 

X2in 1/2 Korekce měř. hodnoty vstupů 1 / 2, 2. bod, vstup -29 999...999 999 100 

X2out 1/2 Korekce měř. hodnoty vstupů 1 / 2, 2. bod, výstup -29 999...999 999 100 

 
 
 

III-12 Přímá komunikace KS 98-2 ↔ KS 98-2 
 

 
 

Při výměně dat mezi KS 98-2 a moduly RM 200 nebo 
KS 800 (KS 816) probíhá komunikace vždy přes KS 98-2, definovaném 
jako CAN master. Výměna dat mezi dvěma nebo více moduly KS 98-2 
však probíhá v síti CAN přímo pomocí vysílacích funkčních bloků 
(CSEND, č. 21, 23, 25, 27) a přijímacích funkčních bloků (CRCV, č. 22, 
24, 26, 28). 
Každý vysílací nebo přijímací blok umožňuje přenos devíti analogových a 
šestnácti binárních signálů z nebo do struktury přístroje. Vysílací blok 
posílá data společně se svou uzlovou adresou a číslem bloku. Přijímací 
blok ověřuje, jestli uzlová adresa odpovídá té. kterou má nastavenu a 
jestli číslo bloku 
je o jedna nižší, než jeho vlastní. 
 
Ukončovací odpor sběrnice → viz kap. I-5.1 a III-11. 
 

 
 
 

III-12.1 CRCV  (přijímací bloky 22, 24, 26, 28) 
 
 

Funkční blok CRCV slouží k příjmu dat z jiného přístroje 
KS 98-2, který je shromáždil do vysílacího bloku CSEND. 
Blok CRCV č. 22 přijímá data z bloku CSEND č. 21. 
Blok CRCV č. 24 přijímá data z bloku CSEND č. 23. 
Blok CRCV č. 26 přijímá data z bloku CSEND č. 25. 
Blok CRCV č. 28 přijímá data z bloku CSEND č. 27. 

 
 
 
 

Analogové výstupy 

Y1...Y9 Přijímané hodnoty 1...9 
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Binární výstupy 

id_err =0 → správná identifikace; =1 → chyba identifikace 
valid =0 → žádná data; =1 → přijata platná data 
do1 
... 
do16 

Přijímané binární hodnoty 1...16 

 
Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

NodeId Adresa uzlu vysílajícího KS 98-2  ∗) 1...24  
∗) Adresu uzlu vysílajícího KS 98 lze zadat v inženýrském software v menu "CAN parameters"  

nebo tlačítky čelního panelu na stránce displeje "Device Data". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
III-12.2 CSEND  (vysílací bloky 21, 23, 25, 27) 
 
 

Funkční blok CSEND slouží k přenosu dat do jiného přístroje 
KS 98-2, který je přijme pomocí bloku CRCV. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Analogové vstupy 

X1...X9 Vysílané hodnoty 1...9 
 

Binární vstupy 
di1 
... 
di16 

Vysílané binární hodnoty 1...16 

 
Binární výstup 

valid =0 → neplatná data; =1 → platná data možno přijmout 
 

Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

delta Změna hodnoty, při jejímž překročení je vyslána 
nová hodnota 

0,000...999 999 0,1 

 

a Přenos dat je prováděn každých 200 ms. 
Data, která existují nebo se mění každých 100 ms tedy mohou být ztracena. 
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III-13 Připojení KS 800 a KS 816 
 
 

Funkční bloky C_KS8x a KS8x slouží ke komunikaci 
mezi KS 98 a vícesmyčkovými regulačními moduly 
KS 800 a KS 816. 
 
Každému regulátoru KS 800 resp. KS 816 musí být 
přiřazen jeden uzlový funkční blok C_KS8x. 
Každé regulační smyčce v regulátoru KS 800 
(až 8 smyček) resp. KS 816 (až 16 smyček) je pak 
přiřazen jeden funkční blok KS8x. 
 
Ukončovací odpor sběrnice → viz kap. I-5.1 a III-11. 
 
 
 
 
 

Příklad struktury KS 98-2 pro komunikaci s jedním KS 800 (regulační smyčky 1, 2, 3 a 8): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III-13.1 C_KS8x  (CANopen komunikační modul pro KS 800 nebo KS 816) 
 
 

Komunikační funkční blok C_KS8x zajišťuje komunikaci s jedním 
regulačním modulem KS 800 nebo KS 816. Jeho analogové výstupy 
C1...C16 se propojují s funkčními bloky KS8x jednotlivých regulačních 
smyček (až 8 u modulu KS 800, 16 u modulu KS 816).  
 

Na rozdíl od ostatních funkčních bloků je u tohoto bloku možno zapojit 
analogový výstup pouze na jediný funkční blok. 
 

Předpokladem správné komunikace mezi KS 98-2 a KS 800 nebo KS816 
je stejné nastavení CAN parametrů u obou přístrojů (viz ET98 → Device 
→ CANparameter).  
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Analogové výstupy 

C1...C16 Připojení funkčních bloků KS8x 
 

Binární výstupy 

et_err =0 → bez chyby ve struktuře;  =1 → chyba ve struktuře 
id_err =0 → správná identifikace; =1 → chyba identifikace 
valid =0 → data neplatná; =1 → platná data 
online =0 → KS800/816 je v režimu offline; =1 → KS800/816 je v režimu online 
fail1 =0 → bez poruchy výstupů do1…do12; =1 → porucha u výstupů do1...do12 
fail2 =0 → bez poruchy výstupů do13…do16; =1 → porucha u výstupů do13...do16 
fail3 =0 → bez zkratu topného článku; =1 → zkrat topného článku 
di1 stav di1: =0 → di1 = 0; =1 → di1 = 1  

di2 stav dI2: =0 → di2 = 0; =1 → di2 = 1  

di3 stav di3: =0 → di3 = 0; =1 → di3 = 1  

di4 stav di4:=0 → di4 = 0; =1 → di4 = 1  
 

Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Nodeld Adresa uzlu KS800/816  ∗) 2...42 2 
∗) Adresu vysílajícího uzlu lze zadat v inženýrském software v menu "CAN parameters" nebo tlačítky 

čelního panelu na stránce displeje "Device Data". 
 

a Data z jednotlivých regulátorů KS 800 resp. KS 816 jsou čtena cyklicky, obnova dat z KS 800 je nejpozději 
každých 1,6 s, z KS 816 každých 3,2 s. 

 
 
 
III-13.2 KS8x  (Komunikační blok pro jednu regulační smyčku z KS 800 nebo KS 816) 
 
 
 

 
 
Funkční blok KS8x zajišťuje přenos dat s jednou regulační smyčkou 
modulu KS 800 nebo KS 816. Analogové a binární vstupy zajišťují 
řízení regulační smyčky, procesní hodnoty jsou k dispozici na 
analogových výstupech. 
 
 
 
 

 
 

Analogové vstupy 

Cx Připojení z komunikačního modulu C_KS8x 
W Žádaná hodnota 
Yman Akční veličina pro provoz na ruku 

 
Binární vstupy 

a/m =0 → provoz v automatu; =1 → provoz na ruku 
C off =0 → regulátor vypnut; =1 → regulátor zapnut 
w/w2 =0 → interní žádaná hodnota; =1 → druhá žádaná hodnota 
we/wi =0 → externí žádaná hodnota; =1 → interní žádaná hodnota 
ostart =1 → start samooptimalizace 

 
Binární výstupy 

et_err =0 → bez chyby ve struktuře; =1 → chyba struktury (více modulů v jedné pozici) 
valid =0 → žádná data; =1 → přijata platná data 
xfail porucha čidla regulované veličiny 
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Analogové výstupy 

X Regulovaná veličina 

Y Akční veličina 

St1 Stavové slovo 1 

St2 Stavové slovo 2 
 
 

 Příklad vyhodnocení St1 a St2 
Význam stavových slov St1 a St2: 
 
St1 Bit Hodnota Význam 
 0 1 Alarm HH 
 1 2 Alarm H 
 2 4 Alarm L 
 3 8 Alarm LL 
 4 16 Porucha čidla 
 5 32 Přerušení topného článku 
 6 64 Svodový proud 
 7 128 Alarm DOx 
 
St2 Bit Hodnota Význam 
 0 1 2. žádaná hodnota 
 1 2 Interní žádaná hodnota 
 2 4 Náběh 
 3 8 Samooptimalizace 
 4 16 Chyba samooptimalizace 
 5 32 Provoz ruka / automat 
 6 64 Regulátor vypnut 
 7 128 ----- 
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III-14 Popis možností komunikace CAN 
 
KS98 může komunikovat po sběrnici CAN různými způsoby. Přístroj může být master pro zpracování služeb NMT 
(Network Management) nebo slave, může cyklicky vysílat nebo přijímat PDO (Process Data Object), nebo vysílat 
asynchronně telegramy SDO (Service Data Object). KS98 může současně s ostatními KS98 na sběrnici komunikovat 
s vzdálenými vstupy/výstupy, moduly KS800 a až s 40 čidly nebo akčními členy. Pomocí asynchronních telegramů 
může navázat kontakt s libovolným účastníkem sběrnice. Adresovat může až 42 CAN uzlů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlídání svého lokálního uzlu I/O modulů RM může provádět KS98 jako master i jako slave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výkonnost sběrnice a jejích účastníků má svá omezení, dynamické vlastnosti sběrnice lze určit pouze statisticky. 
Zatížení sběrnice je odvislé od struktury komunikace a lze ho pouze odhadnout na základě přesné znalosti chování 
jednotlivých účastníků. V dalším popisu jsou uvedeny údaje, funkce a vlastnosti některých přístrojů PMA na sběrnici 
CAN. 
 
KS 98-2 - vlastnosti komunikace CAN 
Každá zpráva na sběrnici aktivuje v KS 98 správce přerušení (interupt handler) a tím zatěžuje procesor. Zpráva je 
analyzována a pokud její adresa příjemce odpovídá adrese přístroje, je zařazena do fronty. Fronta zpráv je 
zpracovávána v prodlevách (Idle-task) cyklických pracovních fází přístroje (100 ms). 
70% kapacity procesoru je vyhrazeno na zpracování funkční struktury přístroje. Tento čas je považován za 100% 
časových skupin , vyhrazených pro program funkční struktury přístroje. Minimálně 30 ms prodleva je tedy vyhrazena 
na všeobecné úlohy a komunikaci, a to včetně obsluhy čelního a zadního komunikačního portu a zpracování 
komunikace Profibus. Tyto úlohy však nejsou pro zátěž procesoru nijak významné, protože např. čelní i zadní port 
mohou přijmout za 100 ms jen jednu zprávu. Většinu zátěže procesoru v prodlevě tedy spotřebuje komunikace CAN. 
Jakmile je ukončeno zpracování funkční struktury v rámci jednoho cyklu, je aktivován program zpracování PDO. 
Pokud je naprogramovaná funkční struktura jednoduchá, zbývá pro komunikaci CAN více než 30% kapacity 
procesoru. Využití této rezervy závisí výlučně na rozhodnutí uživatele. 

Přijímač dat 
Process Data Objects (PDO) 
Procesní data pro rychlý přenos 
– jeden vysílá = všichni mohou přijímat 
(koncepce výrobce / spotřebitel). 
Max. 8 bytů užitečných dat / zprávy / 
nepotvrzené zprávy 
Synchronní nebo událostí spouštěné 
Řízení priorit pomocí adres 

Vysílač dat 
Service Data Objects (SDO) 
Pro data bez potřeby reálného času 
asynchronní, potvrzené zprávy 
Rozdělení na několik telegramů možné 
Adresace dat pomocí indexů v adresáři 
objektů (index, subindex) 
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Příjem PDO 
Správce přerušení potřebuje cca 0,16 ms na každý PDO. Fronta událostí má kapacitu 4x80 položek. Jedna fronta je 
určena pro všechna vysílaná PDO, druhá pro přijatá PDO, další pro všechny síťové přijímané zprávy a čtvrtá pro 
přijímané zprávy SDO. 
Fronty jsou zpracovávány v dobách prodlev cyklů 100 ms. Během 100 ms tedy nelze přijmout víc než 80 PDO. 
Zpracování jedné PDO trvá procesoru cca 1,2 ms. Zpracování 50ti PDO v jednom bloku trvá 18 ms (19 ms pokud je 
stejný počet PDO pro ostatní adresáty odmítnut). 
Doby zpracování základních komunikačních bloků (C_RM2x, CPREAD…) nelze při programování struktury 
přiřadit do některého časového pásma, jejich délka se automaticky přičítá ke struktuře jako fixní hodnota. 
 
Odesílání PDO 
Zátěž pro odesílané PDO je téměř stejná, jako pro přijímané (18 ms/50 PDO), i když odesílání není cyklické. 
PDO se odesílají pouze při změně hodnoty (práh lze nastavit v bloku CSEND). Pokud nedojde k změně hodnoty, 
jsou data odesílána nejpozději jednou za 2 s. Takto je dosaženo velmi podstatné úspory v zatížení při výstupu dat. 
K redukci přenosu nestabilních dat lze dále využít filtr. 
 
Posouzení obsazení sběrnice různými přístroji PMA 
Množství přenášených dat po sběrnici mezi různými přístroji PMA je redukováno tím, že PDO se přenášejí pouze 
v případě změny hodnot. Posouzení změny je odvislé od přesnosti použitého formátu dat (LSB). 
 
Komunikace modulu KS 800 
U modulu KS 800 je použita synchronní i asynchronní komunikace. Při konfiguraci se jeden PDO definuje jako 
synchronní a jeden PDO jako asynchronní. 
 
Každých 200 ms jedna synchronní zpráva 
U modulů KS 800/816 obsahuje jeden PDO data jednoho regulačního kanálu. Pro přenos dat osmi regulačních 
kanálů je tedy nutný čas 1,6 s. Moduly KS800/816 mají interní cykl 63,5 ms pro jeden regulační kanál. Pokus se 
v rámci tohoto cyklu u reg. kanálu změní stavová informace nebo hodnota akční veličiny, vysílá modul asynchronní 
PDO.  
 
RM 200 
Přenos dat je v obou směrech asynchronní. Data se přenášejí pouze při změně hodnoty (pouze příslušné PDO). 
Posouzení změny je odvislé od přesnosti použitého formátu dat (LSB). V obou směrech přenosu je min. cyklus 
obnovení dat 100 ms. 
V závislosti na počtu modulů v RM uzlu je posíláno max. 5 datových a jeden stavový PDO. Z KS 98-2 je do uzlu 
RM posíláno max. 5 PDO. 
 
Vzájemná komunikace mezi moduly KS 98-2 
Přenos dat je asynchronní. Data se přenášejí pouze při změně hodnoty (pouze příslušné PDO). Min. cyklus obnovení 
dat je 200 ms. V závislosti na množství dat přivedených do bloku CSEND je posíláno max. 5 PDO. KS 98-2 přijímá 
rovněž max. 5 PDO. 
 
Přístroje jiných výrobců 
S přístroji jiných výrobců – čidla / akční členy – lze komunikovat pomocí synchronního přenosu (vysílání a příjem 
PDO) nebo asynchronního přenosu (SDO). Detekce změn hodnot, sloužící k omezení počtu přenášených dat, 
je prováděna vysílající stranou. Příjem PDO lze ovlivnit prodloužením „inhibit“ doby na straně čidla tak, 
aby nedocházelo k posílání dat častěji než jednou za 100 ms (doba cyklu KS 98-2). Přijímaná data je možno převést 
do interního formátu KS 98-2 pomocí funkčního bloku AOCTET. Stejným způsobem lze blok využít i pro vysílání. 
Funkční bloky pro příjem a vysílání dat (CPREAD/CPWRIT) jsou zpracovávány v intervalech 100 ms. 
V rozsahu bloků 21-40 je možno použít až 40 PDO adres (COB-ID = Communication OBject Identifier: základní 
adresa + adresa uzlu). 
Protokol „heartbeat“, používaný některými výrobci, není podporován. 
Definice dat dle DS301 V4.0 odpovídá notaci Intel. 
 
Doporučení pro bezpečnou funkci sběrnice: 
Mez zatížení sběrnice 
≤ 100 telegramů / 100 ms 
Přenosová rychlost: 250 kbit/s = vzdálenost 250 m 
Mez PDO zpracovávaných jedním přístrojem 
≤ 50 telegramů / 100 ms (vysílané / přijímané) 
Frekvence vysílání zpráv pro čidla 100 ms („inhibit time“) 
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Příklad alokace COB-ID interní PMA CAN komunikace pro adresu uzlu 1: 
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III-14.1 CPREAD (CAN funkce pro čtení PDO) 
 

Funkční blok CPREAD slouží pro přístup k datům přijmutých PDO. Vzhledem 
k obvyklému počtu min. 2 PDO na přístroj byla data ze dvou PDO s dvěmi COB-ID 
adresami sdružena do jednoho funkčního bloku.  
Adresa uzlu a COB-ID se zadávají jako parametry. Parametrem Guard lze zapnout nebo 
vypnout hlídání uzlu (monitor CAN komunikace k danému uzlu). 
Přijmutá data lze ve struktuře přístroje zpracovat dle jejich významu. Skupiny čtyř 
přijatých bytů lze převést do jiného formátu (pomocí funkčního bloku AOCTET). 
Příklad: R1 + R2 > Int16 R1 + R2 + R3 + R4 > Long (double precision) 
 

a Protokol heartbeat není podporován. Pokud je možno přístroj ovládat pouze 
protokolem heartbeat, musí se vypnout hlídání uzlu, nebo se heartbeat cyklus 
musí nastavit na < 2 s. 

 
Binární vstup 

start Aby blok byl funkční, musí být = 1 nebo nezapojen 
 

Binární výstupy 

et_err =0 → bez chyby ve struktuře 
=1 → chyba struktury (chybný typ KS98-1 nebo hlídání více uzlů) 

id_err =0 → správná identifikace id; 
=1 → chyba identifikace uzlu nebo uzel neodpovídá, nemožný příjem PDO 

valid Jen při aktivovaném hlídání uzlu: =0 → předprovozní stav; =1 → provozní stav 
Při vypnutém hlídání uzlu trvale 1. 

 
Analogové výstupy 

R11…R18 1. až 8. byte analogových hodnot z COB-ID1 
R21…R28 1. až 8. byte analogových hodnot z COB-ID2 

 
Konfigurace Popis (možno měnit jen ve stavu OFFLINE) Možnosti nastavení Přednast. 
NodeId Adresa CAN uzlu 1...42 1 
Guard =OFF → hlídání uzlu vypnuto; =ON → zapnuto OFF / ON OFF 
COBID1 Id prvního CAN objektu (decimálně) OFF, 385…1320 OFF 
COBID2 Id druhého CAN objektu (decimálně) OFF, 385…1320 OFF 

 
 
III-14.2 CPWRIT (CAN funkce pro zápis PDO) 

 

Funkční blok CPWRIT slouží pro zápis dat do PDO. Vzhledem k obvyklému počtu 
min. 2 PDO na přístroj byla data ze dvou PDO s dvěmi COB-ID adresami sdružena 
do jednoho funkčního bloku.  
Adresa uzlu a COB-ID se zadávají jako parametry. Parametrem Guard lze zapnout 
nebo vypnout hlídání uzlu (monitor CAN komunikace k danému uzlu). 
Vysílaná data musí odpovídat struktuře přijímajícího přístroje. K převodu 
analogových hodnot do příslušného datového formátu lze využít funkční blok 
AOCTET. 
Příklad: R1 + R2 > Int16 R1 + R2 + R3 + R4 > Long (double precision) 
 

a Protokol heart beat není podporován. Pokud je možno přístroj ovládat pouze 
protokolem heart beat, musí se vypnout hlídání uzlu, nebo se heartbeat cyklus 
musí nastavit na < 2 s. 

 
Binární vstup 

start Aby blok byl funkční, musí být = 1 nebo nezapojen. 
 

Binární výstupy 

et_err =0 → bez chyby ve struktuře; 
=1 → chyba struktury (chybný typ KS98 nebo hlídání více uzlů) 

id_err =0 → správná identifikace id; 
=1 → chyba identifikace uzlu nebo uzel neodpovídá, nemožné vyslání PDO) 

valid Jen při aktivovaném hlídání uzlu: =0 → předprovozní stav; =1 → provozní stav 
Při vypnutém hlídání uzlu trvale 1. 
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Analogové vstupy 

T11…T18 1. až 8. byte analogových hodnot do  COB-ID1 
T21…T28 1. až 8. byte analogových hodnot do COB-ID2 

 
Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 
NodeId Adresa CAN uzlu 1...42 1 
Guard =OFF → hlídání uzlu vypnuto; =ON → zapnuto OFF / ON OFF 
COBID1 Id prvního CAN objektu (decimálně) OFF, 385…1320 OFF 
COBID2 Id druhého CAN objektu (decimálně) OFF, 385…1320 OFF 

 
 
III-14.3 CSDO (CAN funkce pro čtení / zápis SDO) 

 

Funkční blok CSDO slouží k přístupu na CAN sběrnici prostřednictvím 
SDO (Service Data Objects). SDO se používají na asynchronní 
komunikaci bez návaznosti na reálný čas.  
Každý spouštěcím vstupem trig iniciovaný přenos je vždy příjemcem 
potvrzen, příjem potvrzení je indikován log. 1 na výstupu ready. Další 
povel k přenosu může být vydán náběžnou hranou na vstupu trig pouze, 
pokud je ready = 1. 
Data potřebná pro vytvoření povelu lze do bloku zadat jako parametry 
nebo je připojit na analogové vstupy (Node, D-Type, Subind, Index). 
Pokud se použijí analogové vstupy, ztrácí data, zadaná jako parametry 
svou platnost. Adresace povelů v připojeném přístroji se provádí 
pomocí indexů (index / subindex) podle údajů, uvedených v příslušné 
dokumentaci připojeného přístroje. 
Přenášená hodnota se připojuje na vstup X1writ , nebo zadává jako parametr Value. Přijatá hodnota je na výstupu 
Y1read. Hodnota Y1read je po zapnutí napájení, po chybě („err“ = 1) a po vyslání dat nastavena na nulu. 
Pokud jsou ve struktuře KS98 použity RM moduly a jejich uzly jsou rovněž adresovány blokem CSDO, je nutno 
spouštěcí bit trig logicky svázat s bitem „valid“ bloků RM 200. Jinak by při komunikaci s RM moduly, která probíhá 
v KS98 v pozadí, mohlo dojít ke kolizi, kterou by bylo možno odstranit pouze restartem KS98. 
 

a Protokol heart beat není podporován. Pokud je možno přístroj ovládat pouze protokolem heart beat, musí se 
vypnout hlídání uzlu, nebo se heartbeat cyklus musí nastavit na < 2 s. 

 
Binární vstupy 

r/w =0 → čtení; =1 → zápis 
trig start přenosu náběžnou hranou pulsu 

 
Binární výstupy 

err 

=0 → bez chyby; 
=1 → detekce chyby 
Možné příčiny: 
- chybný přístroj (KS98-1 bez komunikace CAN), 
 - vstup trig není zapojen, 
- žádná nebo chybná odpověď z připojeného přístroje 
- přijata odpověď s chybovým hlášením 
- nejméně jeden z parametrů nebo připojená hodnota je mimo rozsah. 

ready =0 → přenos probíhá, potvrzení dosud nepřijato 
=1 → přenos ukončen, blok připraven pro další povel 

 
Analogové vstupy 

Node Decimální adresa uzlu [1…42] 
(KS98+ tvoří Id CAN objektu dle CiA DS301: Id uzlu + 600H) 

D-Type Datový formát hodnoty [0…6] 
0: Uint8; 1: Int8; 2: Uint16; 3: Int16; 4: Uint32; 5: Int32; 6: Float 

Subind Adresa CAN objektu [1…255] 
Index Adresa CAN objektu [1…65535] 
X1writ Hodnota pro odeslání [-29999…999999] 
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Analogový výstup 

Y1read Přijatá hodnota 
 

Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Acces =0 → čtení; =1 → zápis 0...1 0 

NodeId Decimální adresa uzlu (KS98+ tvoří Id CAN 
objektu dle CiA DS301: Id uzlu + 600H) 

1...42 2 

D-Type Datový formát hodnoty; 0: Uint8; 1: Int8; 2: Uint16; 
3: Int16; 4: Uint32; 5: Int32; 6: Float 

0…6 4 

Subind Adresa CAN objektu 1…255 0 
Index Adresa CAN objektu 1…65535 4096 
Value Hodnota pro odeslání -29999…999999 0 

 
 

Příklady použití: 
 

SDO pro čtení dat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V tomto příkladu je ukázána možnost čtení dat pomocí přístupu SDO (Service Data Object). Na ovládací stránce 
bloku VWERT lze zadat adresu uzlu, typ dat, index a sub-index. Na první řádce lze nastavit trigrovací bit, který je 
resetován následujícím „ready“ signálem bloku SDO. Příklad nelze použít k nastavení připojených přístrojů do 
„provozního“ stavu pro přístup PDO. K tomuto účelu je nutno použít povely NMT (viz následující příklad). 
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SDO pro čtení / zápis dat s hlídáním uzlu a nastavením provozního stavu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro vnucení NMT povelu „set 
operational“ zablokujte triger 
pomocí platného výstupu (na AND). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tomto příkladu pro čtení a zápis dat pomocí SDO je možno nastavit triger automaticky při změně přenášené 
hodnoty nebo ručně na první řádce ovládací stránky bloku VWERT. Blok CPREAD, který je normálně používán 
k čtená PDO, lze využít hlídání zvoleného uzlu. Blok dále slouží k nastavení zvoleného uzlu do „provozního“ stavu. 
Při tom je vhodné svázat  platný výstup bloku s hradlem AND a tak zabránit vyslání trigru v době, kdy je připojený 
přístroj nedostupný. 
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Generování SDO povelové sekvence 
Příklad (SDO-SEQ.EDG) ukazuje generaci nekonečné SDO povelové sekvence. Hodnoty pro D-typ, sub-index, 
index a hodnotu jsou uloženy v blocích REZEPT. Čítač COUN nepřetržitě počítá od 1 do 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další možnosti tvorby struktury KS 98-2, týkající se povelové sekvence SDO jsou ukázány v příkladu 
SDO-SEQ2.EDG: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento příklad ukazuje možnost přístupu 
k parametrům bloku SDO pomocí ovládací stránky. 
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Tuto dílčí strukturu lze použít k hlídání změny nastavení na ovládací stránce. Změnou nastavení se generuje puls, 
sloužící pro aktivaci uložení změny do bloku REZEPT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spouštění povelu závisí na různých podmínkách: Při čtení, změně v ručním režimu a cyklicky v automatickém 
režimu. 
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III-15 Programátor 
 

III-15.1 APROG (analogový programátor) / APROGD / APROGD2 (data k APROG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analogový programátor se skládá z funkčního bloku APROG a nejméně jednoho datového bloku (APROGD nebo 
APROGD2). Bloky jsou mezi sebou propojeny výstupem resp. vstupem DBlock. Kaskádním zapojením datových 
bloků (každý má 10 segmentů) lze vytvářet programátor s libovolným počtem segmentů nebo receptů. Omezením je 
pouze počet ve struktuře přístroje použitých bloků a výpočetní čas. 
Datový blok má analogový výstup, na němž je k dispozici číslo bloku. Tato informace je načtena programátorem a 
použita pro adresování segmentů. Pokud dojde při adresování segmentů k chybě, objeví se na ovládací stránce 
programátoru hlášení Error a jeho výstup přejde na hodnotu Wp0 (stav Reset). 
Po přehrání inženýrské struktury do přístroje je na výstupu SegNo 0 (stav Reset). Pokud není programátor spuštěn 
signálem run, zůstává ve stavu stop. 
 
Definice analogového programátoru: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Binární vstupy (APROG) 

hide Potlačení displeje, = 1 → ovládací stránka se nezobrazuje 
lock Zamknutí displeje, = 1 → hodnoty nelze tlačítky I a D měnit 
run Stop a běh programu, = 0 → stop, = 1 → běh 

nejvyšší 
prioritu má 

reset 

reset Pokračování a reset programu, , = 0 → pokračování, = 1 → reset  
preset Nastavení programu do určité polohy, = 1 → nastavení 
search = 1 → Spuštění procesu hledání 
p-show = 1 → Přímé zadávání parametrů programu z ovládací stránky povoleno 
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Binární vstupy (APROG) 

halt 
Přerušení programu (např. z důvodu detekce překročení pásma programátoru) 
= 0 → program není přerušen 
= 1 → program přerušen 

manfree 
Blokování režimu ručního ovládání 
= 0 → Přepnutí na ruční ovládání není povoleno 
= 1 → Přepnutí na ruční ovládání je povoleno 

 
Binární výstupy (APROG) 

run Stav programu, = 0 → stop, = 1 → běh 
reset Stav programu, = 1 → program resetován  
end Stav programu, = 1 → program doběhl do konce 
fkey Stav tlačítka     , při každém jeho stisknutí změna stavu (0 nebo 1) 

preset 

Výstup indikuje preset stav programátoru. Při jediném povelu preset je na výstupu 
puls po dobu jednoho cyklu (v závislosti na zařazení programátoru do časové 
skupiny). Při trvalém povelu preset je výstup trvale aktivován. 
= 0 → Povel preset není 
= 1 → Blok APROG je ve stavu preset 

manual 
Indikace režimu ručního ovládání 
= 0 → APROG je v režimu automatického provozu 
= 1 → APROG je v režimu ručního ovládání 

 
Analogové vstupy (APROG) 

PSet Přednastavené číslo programu 
DBlock Číslo prvního datového bloku APROGD 
ProgNo Číslo požadovaného programu (receptu) 
XVal Hodnota pro hledání 

SlavNo Číslo bloku připojeného slave bloku (vazba master / slave bloků APROG) 
 

Analogové výstupy (APROG) 

Wp Výstupní žádaná hodnota programátoru 
TNetto Čistý čas programu (pouze doba běhu programu) 
TBrutt Hrubý čas programu (doba běhu + doba zastavení) 
TRest Zbývající čas programu 
SegNo Číslo aktuálního segmentu 
WEnd Koncová hodnota aktuálního segmentu 
ProgNo Aktuální číslo programu (receptu) 

SegRest Zbývající čas segmentu 

Bl-no Vlastní číslo bloku (např. pro vazbu master / slave) 
 

Parametry 
APROG 

Popis Možnosti nastavení Přednast. 

WMode Způsob změny 
žádané hodnoty: 

     změna náběhem 
     změna skokem 

Ramp ← 
Step 

PMode Způsob 
přednastavení: 

     preset na čas 
     preset na segment 

Pres.time ← 
Pres.seg  

TPrio Priorita při 
hledání: 

     prioritu má gradient 
     prioritu má segment/čas 

Grad.prio ← 
Time prio 

Dp Počet desetinných míst pro zadávání a 
zobrazení parametrů segmentu 0...3 0 

RecMax Max. počet receptů 1…99 99 

Smode 
Režim hledání: 0 = Hledání v segmentu 
 1 = Hledání v programu 
 2 = Hledání vypnuto 

SearchSeg 
SearchSec 
SearchOff 

← 
 
 

Wp0 Žádaná hodnota při resetu W0...W100 0 
W0 Dolní limit pro zadávání Wp0...Wpn -29 999...999 999 0 
W100 Horní limit pro zadávání Wp0...Wpn -29 999...999 999 100 
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Konfigurace 
APROG 

Popis Možnosti 
nastavení 

Přednast. 

PwrUp Chování po výpadku 
napájení: 

program pokračuje 
hledání v aktuálním segmentu 
pokračování v aktuálním čase 

Cont prog ← 
Cont seg 
Cont time 

PEnd 
Chování na konci 
programu: 

0 = Zastavení na konci 
1 = Reset na konci 
2 = Reset a stop 

Stop 
Reset 

Reset+Stp 

← 

Turbo Jednotka času: 
Hodiny:minuty 
Minuty:vteřiny 

Hrs:min ← 
Min:sec 

FKey 

Funkce při stisknutí 
tlačítka       

0 = Změna stavu (0 ↔ 1) Switch ← 
1 = Generuje puls 
      (v trvání 1 cyklu) 

Pulse  

2 = Řídí programátor (při 
      stisknutí generuje puls) ProgCtrl  

 

Analogové vstupy (APROGD) 

DBlock Číslo datového bloku v kaskádě 
 

Analogové výstupy (APROGD) 

DBlock Vlastní číslo datového bloku 
 

Parametry 
APROGD Popis 

Možnosti nastavení Předn. 
ET KS 98 ET KS 98 

Tp1 Čas prvního segmentu Ü 0...59 999 0:00..999:59 OFF --:-- 
Wp1 Žádaná hodn. na konci 1. seg. -29 999...999 999 0 0 
Tp2 Čas druhého segmentu Ü 0...59 999 0:00..999:59 OFF --:-- 
Wp2 Žádaná hodn. na konci 2. seg. -29 999...999 999 0 0 
...  
Tp10 Čas desátého segmentu Ü 0...59 999 0:00..999:59 OFF --:-- 
Wp10 Žádaná hodn. na konci 10. seg. -29 999...999 999 0 0 

 

Ü Časy segmentů se v inženýrském software (ET) a v přístroji KS 98-2 zadávají rozdílně. V ET je to v závislosti 
na konfiguraci (Turbo) buď v s nebo v min., v KS 98-2 v hod:min. nebo min:sec. Kromě zadání času lze 
příslušný segment vypnout (v ET zadáním OFF/-32000, v přístroji --:--). Při dosažení vypnutého segmentu se 
běh programu ukončí a je vyslán signál End. 

 

Analogové vstupy (APROGD2) 

DBlock Číslo datového bloku v kaskádě 
 

Analogové výstupy (APROGD2) 

DBlock Vlastní číslo datového bloku 
 

Parametry 
APROGD2 Popis 

Možnosti nastavení Předn. 
ET KS 98 ET KS 98 

Type1 Typ 1. segmentu: Náběh v čase  0 Time ← ← 
 Náběh gradientem 1 Rate   
 Výdrž 2 Dwell   
 Skok 3 Step   
 Čas + čekání 4 Time+W   
 Gradient + čekání 5 Rate+W   
 Výdrž + čekání 6 Dwell+W   
 Skok + čekání 7 Step+W   

...      
Type10 Typ 10. segmentu: Jako u 1. segmentu 0-7    
TpGr1 Čas nebo gradient 1. segmentu 0…59,999 0…999,59 OFF --:-- 

Wp1 Koncová hodnota 1. segmentu -29999… 
999999 

-29999… 
999999 0 0 

...      
TpGr10 Čas nebo gradient 10. segmentu 0…59,999 0…999,59 OFF --:-- 

Wp10 Koncová hodnota 10. segmentu -29999… 
999999 

-29999… 
999999 0 0 
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Zapojení v kaskádě 
Kaskádním zapojením datových bloků APROGD lze vytvořit programátor s libovolným počtem segmentů. Pořadí 
segmentů závisí na pořadí propojených bloků APRODG – viz následující příklad. Čísla bloků nemají na pořadí 
žádný vliv. Parametry segmentů se do datových bloků přenášejí zleva doprava. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programy (recepty) 
Volbu jednotlivých programů (receptů) lze realizovat pomocí analogového výstupu ProgNo, na němž je vždy číslo 
aktuálního programu a jednoho nebo několika kaskádně zapojených funkčních bloků SELV2. Příslušný program lze 
zvolit analogovým vstupem ProgNo, tlačítky čelního panelu nebo po komunikační lince – viz následující příklad 
zapojení: 
Nová volba programu (nové ProgNo) je platná teprve po resetu současně probíhajícího  programu. 
Zadání programu obsluhou tlačítky čelního panelu nebo po komunikační lince je možné pouze pokud vstup ProgNo 
není zapojen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ Nejpozději do 800 ms po zvolení receptu musí být číslo bloku prvního bloku parametrů přivedeno na vstup Dblock. 
Při zapojení v kaskádě musí být bloky SELV2 zapojeny ve vzestupném pořadí. 

 
Změna receptů – volba programu 
Při běhu programu nelze z ovládací stránky provést volbu jiného receptu. Změnu receptu lze provést pouze ve stavu 
reset! 

 
Názvy receptů 
Propojením bloků TEXT na vstup ProgNo lze při volbě receptů místo čísel zobrazit jejich názvy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toto lze použít při interní i externí volbě receptů. Při externí volbě receptů se musí přivést požadované číslo receptu 
na vstup Index textového bloku, ležícího nejblíže bloku APROG (v našem příkladu blok 102). Číslo receptu je pak 
dále předáno na vstup ProgNo programátoru. Při interní volbě receptů (obsluhou nebo po komunikační lince) není 
nutno vstup Index textového bloku zapojovat. 
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Příprava provozu a konec programu 
Každý program začíná z výchozí hodnoty Wp0, která je používána po resetu nebo prvním nastavení programátoru. 
Při startu programu z klidové polohy začíná první segment z okamžité hodnoty regulované veličiny (pokud je 
regulovaná veličina přivedena na vstup Xval bloku APROG a aktivována funkce hledání) a pokračuje gradientem 
Wp1-Wp0/Tp1. V režimu změny skokem přechází žádaná hodnota okamžitě na Wp1. 
 

Chování na konci programu určuje konfigurační parametr PEnd: 
• PEnd = Stop: Žádaná hodnota zůstane na hodnotě posledního segmentu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• PEnd = Reset: Žádaná hodnota se vrací na klidovou hodnotu Wp0. Pokud trvá stav run, program okamžitě 
startuje znovu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• PEnd = Reset+Stp: Žádaná hodnota se vrací na klidovou hodnotu Wp0 a program je zastaven. 
 

Na konci programu je na výstupu SegNo číslo posledního segmentu zvětšené o 1. To je nezbytné k tomu, aby i 
podřízené bloky dosáhly bezpečně koncového stavu. 

 
Počáteční žádaná hodnota 
Programátor používá pro všechny programy společnou počáteční žádanou hodnotu Wp0. Dále popsaným způsobem 
lze zajistit, aby každý program měl svou vlastní počáteční hodnotu: Jako počáteční hodnota bude použita hodnota 
prvního segmentu a jeho čas se nastaví na 0. Parametr SMode je nutno nastavit na „Hledání v programu“ Hledání tak 
není omezeno jen na první segment, ale proběhne i v druhém segmentu. 
Pokud má mít každý program svou vlastní hodnotu resetu (Wp0) i bez aktivace funkce hledání, je možno 
v následujícím příkladu uvedeným způsobem použít funkční bloky REZEPT a VPARA. Přitom nutno dbát na 
správné pořadí provádění funkcí (APROG → REZEPT → VPARA). 
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Zastavení programu „halt“ 
Zastavení programu pomocí binárního vstupu halt lze využít např. při hlídání překročení pásma regulované 
veličiny. Při stavu „halt“ zůstává stav „run“ aktivní (na rozdíl od stavu „stop“). Na displeji je stav „halt“ indikován. 
 
Automatický provoz / ruční ovládání 
Programátor lze provozovat v automatickém režimu i v režimu ručního ovládání: 
Při automatickém režimu je žádaná hodnota dána programátorem, při ručním ovládání lze žádanou hodnotu ručně 
nebo po komunikační lince měnit. Programátor je i při ručním ovládání i nadále v činnosti a jeho stav lze binárními 
vstupy, ručními povely nebo po komunikační lince ovládat (run / stop / reset / preset / search). 
 

• Při přepnutí z automatického režimu do ručního ovládání zůstane žádaná hodnota na své poslední hodnotě. 
• Při přepnutí z ručního ovládání do automatického režimu se žádaná hodnota změní na aktuální hodnotu 

programátoru. 
• Stav režimů automatický / ruční ovládání je indikován binárním výstupem manual: 

= 0 : Automatický režim 
= 1 : Ruční ovládání 

• Možnost přepínání na ruční ovládání je možno zablokovat binárním vstupem manfree: 
0 : Přepnutí na ruční ovládání není povoleno 
1 : Přepnutí na ruční ovládání je povoleno. 

 
Ovládání programátoru tlačítkem        
Programátor lze ovládat binárními vstupy, po komunikační lince a rovněž lze využít tlačítka      . Tlačítko je 
vyvedeno na binárním výstupu fkey, jeho funkci lze zvolit konfiguračním parametrem FKey: 
= 0: Výstup fkey mění svou hodnotu při každém stisknutí tlačítka (0 ↔ 1), 
= 1: Na výstupu fkey generuje puls (trvání 1 cyklu), 
= 2: Řídí programátor a při stisknutí generuje na výstupu fkey puls. 
Ovládání programátoru binárními vstupy má přednost před ovládáním tlačítkem. Následující obrázek znázorňuje 
stavový diagram programátoru a funkci tlačítka       (F-Taste): 
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Způsob změny žádané hodnoty (náběh, skok) 
Volba způsobu změny žádané hodnoty (náběhem nebo 
skokem) se provádí parametrem Wmode a platí pro všechny 
segmenty daného programu. 
 

Změna náběhem: Žádaná hodnota se mění lineárně 
v čase segmentu Tp z počáteční hodnoty (koncové hodnoty 
předcházejícího segmentu) do koncové hodnoty aktuálního 
segmentu. V prvním segmentu je gradient náběhu: 
(Wp1 – Wp0) / Tp1 
 

Změna skokem: Žádaná hodnota přechází na počátku segmentu 
skokem na hodnotu Wp a na ní zůstává po dobu segmentu Tp. 
 
 
 
 
Typy segmentů – datový blok APROGD2 
Datový blok APROGD2 umožňuje stanovit typ segmentu pro každý segment zvlášť. Blok APROGD2 obsahuje, 
stejně jako APROGD, parametry pro 10 segmentů. Kromě parametrů žádané hodnoty a času se u bloku APROGD2 
zadává u každého segmentu ještě třetí parametr – typ segmentu. K dispozici jsou následující typy segmentů: 
 

• Segment náběhu v čase (zadává se cílová žádaná hodnota a čas náběhu) 
• Segment náběhu gradientem (zadává se cílová žádaná hodnota a gradient) 
• Segment výdrže (zadává se čas výdrže) 
• Segment skoku (zadává se cílová žádaná hodnota a čas segmentu) 
 

Všechny tyto segmenty lze ještě kombinovat s funkcí čekání na zásah obsluhy na konci segmentu. 
U segmentů s funkcí čekání na zásah obsluhy je nutno vzít v úvahu tyto jejich vlastnosti: 
 

• Segmenty tohoto typu neomezují funkci hledání přes několik segmentů (viz odstavec Funkce hledání) 
• Chování po krátkém výpadku napájení (≤ 0,5 hod.) při konfiguraci PwrUp = 2 (pokračování v aktuálním čase): 

Pokud program v čase od výpadku napájení do jeho obnovení zahrnuje alespoň jeden segment s funkcí čekání 
na zásah obsluhy, vynechá se hledání v segmentu, jehož čas odpovídá provozu bez výpadku napájení a program 
se zastaví na první funkci čekání. 

• Konec programu se stanoví stejně jako u bloku APROGD vypnutím parametru času (Tp = off) za posledním 
segmentem nebo nezapojením vstupu DBlock. 

• Pokud se na vstup DBlock bloku APROG připojí datový blok APROGD2, používají se automaticky jeho typy 
segmentů a nastavení parametru WMode je ignorováno. 

• Kombinace datových bloků APROGD a APROGD2 v jednom programu není možná. Programátor může 
pracovat s oběma typy bloků jen v případě, že celý program je tvořen ze segmentů stejného typu. 

 
Změny průběhu programu 
Nastavení žádaných hodnot a časů je možno měnit i během probíhajícího programu (online). Umožněno je rovněž 
přidávání dosud nenaprogramovaných segmentů. Číslo právě probíhajícího segmentu zůstává zachováno. Pokud 
se neprovádí změna právě probíhajícího segmentu, zůstává i relativní čas v segmentu nezměněn. 
 
q Změny v minulosti 

Změny žádaných hodnot a časů v již proběhlých segmentech budou platit až po novém startu (a předchozím 
resetu) programu. 

q Změny v budoucnosti 
Změny v segmentech, které ještě neproběhly jsou okamžitě platné. Při změnách časů se údaj zbytkové doby 
Trest nově přepočítá. 

q Změny v právě probíhajícím segmentu 
Změny času aktuálního segmentu, které by znamenaly skok do minulosti (např. zkrácení času segmentu Tp na 
dobu kratší než již v průběhu segmentu uplynula), způsobují skok na počáteční hodnotu následujícího segmentu. 
Změna žádané hodnoty segmentu vyvolá dočasné přepočítání trendu změny žádané hodnoty, aby ve zbývajícím 
čase segmentu byla nově zadaná cílová hodnota dosažena. Při novém startu programu (po povelech Reset 
a Start, ev. Preset) dojde ke konečnému novému stanovení trendu žádané hodnoty pro tento segment. 
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Funkce hledání 
Funkce hledání probíhá v následujících případech: 
• Start programu tlačítky čelního panelu 
• Start programu vydaný po komunikační lince 
• Start programu při parametru search = 1 
• Start programu po příkazu Reset 
• Po krátkém výpadku napájení, je-li PowerUp = Cont.seg. nebo Cont.time 
 
Hledání v segmentu 
Po startu funkce hledání je žádaná hodnota Wp nastavena na hodnotu XVal a odtud pokračuje ke koncové hodnotě 
segmentu aktuálním gradientem (TPrio = Grad.prio) nebo tak, aby byl dodržen aktuální čas segmentu (TPrio = Time 
prio). 
Pokud není při TPrio = Grad.prio hledaná hodnota v aktuálním segmentu, pokračuje program v sousedním segmentu 
na hodnotě nejbližší k hledané. Pokud se u segmentu rovná počáteční hodnota koncové (výdrž), pokračuje program 
od počátku segmentu. 
U segmentů skoku (včetně segmentů bloku APROGD při nastavení WMode = 1) je vždy použita na začátku 
segmentu jeho cílová žádaná hodnota. 
 

 Hledání při TPrio = Time prio Hledání při TPrio = Grad.prio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hledání v programu 
Kromě již popsaného hledání v aktuálním segmentu lze nastavením parametru SMode zvolit i hledání v programu 
nebo hledání vypnout: 
• SMode = 0 → hledání v segmentu 
• SMode = 1 → hledání v programu 
• SMode = 2 → hledání vypnuto 
Hledání v programu je omezeno na úsek několika segmentů se stejnou polaritou změny žádané hodnoty (gradientu). 
Segment výdrže je zde neutrální – nemá žádnou polaritu gradientu. 
Protože hledání v programu by mohlo být v závislosti na počtu segmentů velmi dlouhé, platí omezení na několik 
časových cyklů, hledání se provádí vždy v jednom segmentu po dobu jednoho cyklu. 
Hledání probíhá v těchto případech: 
• Hledání při startu programu: Hledá se v několika segmentech až do změny polarity gradientu. 
• Hledání nastartované obsluhou, binárním vstupem nebo po komunikaci: Hledání z aktuálního bodu programu 

dopředu i dozadu, až do změny polarity gradientu. 
• Hledání po výpadku napájení při nastavení PwrUp = 1: Hledá se od bodu výpadku dopředu i dozadu, 

až do změny polarity gradientu. 
• Hledání po výpadku napájení při nastavení PwrUp = 2: Hledá se od času, v němž by program byl bez výpadku a 

to dopředu i dozadu, až do změny polarity gradientu. 
• Hledání v segmentu výdrže (gradient = 0): Hledání jen v případě existence min. jednoho dalšího segmentu 

(kromě segmentu výdrže) v tomto úseku programu. Pokud je před nebo za aktuálním segmentem výdrže další 
segment výdrže, probíhá hledání pouze v aktuálním segmentu. 

 

+ Hledání při TPrio = 1 (priorita času): Hledání je omezeno na aktuální segment, tj. žádaná hodnota se mění od 
okamžité hodnoty regulované veličiny na koncovou hodnotu segmentu po dobu zbývajícího času segmentu. 
 

+ Segmenty s funkcí čekání na zásah obsluhy rozsah hledání neovlivňují, s výjimkou hledání po výpadku napájení. 
 

+ Funkce hledání může mít za následek ukončení programu. 
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Ovládací stránka programátoru 
Analogový programátor APROG má ovládací stránku, kterou lze zvolit z menu ovládacích stránek, pokud není 
blokována signálem hide. 
Hodnotu zadávacího pole, pro jehož nastavení má funkční blok zapojený vstup, nelze na ovládací stránce měnit. 

 
Ü Název programátoru 
¡ Název / číslo programu / receptu 
¢ Regulovaná veličina 
£ Aktuální číslo segmentu 
¤ Stavová řádka (provoz ruka / automat) 
¥ Přepínání stop 
| Žádaná hodnota 
y Počáteční a koncová hodnota segmentu 
x Zbývající čas segmentu 
© Uběhlý čas programu 
v Zbývající čas programu 
b Stav programu (stop, běh, reset, hledání, 

program, zrušení, chyba) 
n přerušení, konec 

 
Zadávací pole Operace Údaj na displeji Vstup bloku 

Hlavička Volba podřízeného bloku Data podřízeného bloku -:- 
auto/manual Volba režimu ovládání auto nebo manual -:- 

setpoint 
V automatickém režimu: Žádaná 
hodnota programátoru 
V ručním ovládání: Zadávací pole 

Aktuální žádaná hodnota -:- 

Rec Zadání požadovaného programu Aktuální číslo programu ProgNo 

Seg Zadání požadovaného segmentu 
(preset na segment) 

Aktuální číslo segmentu preset 

tNetto Zadání požadovaného času v 
segmentu (preset na čas) 

Celkový čas programu (stav 
run bez prodlev) preset 

tRest Zadání není možné Čas do konce programu  

S
ta

tu
s 

stop Stop programu Program je zastaven 
run 

run Start programu Program je v běhu 

reset Program na segment 0 a stop Program je na segmentu 0 a 
zastaven reset 

quit Beze změny v zadávacím poli  
program Přímé zadání parametrů segmentu Parametry segmentu  

 
Poznámky k vlastnostem ovládací stránky 
Displejová pole v legendě k obrázku ovládací stránky, zvýrazněná podtržením nebo tučně, označují elementy, které 
se přepínají při přechodu na stránku podřízeného bloku programátoru (viz dále uvedený odstavec Ovládání master / 
slave, str. 149). Nezvýrazněná pole udávají i nadále stav hlavního programátoru. 
Názvy programů (receptů): 
Programy (recepty) lze volit ve stavu programátoru reset. Pokud není použito označení programů textem (není-li 
přiveden blok TEXT na vstup ProgNo), zobrazuje se na displeji číslo programu ve tvaru „Rec n“. 
• Údaj regulované veličiny se zobrazuje pouze v případě, že je tato hodnota přivedena na příslušný vstup Xval. 
• Číslo segmentu lze nastavit jen při konfiguraci způsobu přednastavení „na segment“ (parametr PMode). 
• Žádanou hodnotu lze měnit jen v režimu ručního ovládání. 
• Při konfiguraci způsobu přednastavení „na segment“ (parametr PMode) je zobrazení zbývajícího času segmentu 

potlačeno. 
• Uběhlý čas programu lze měnit jen při konfiguraci způsobu přednastavení „na čas“ (parametr PMode). 
• Tři zobrazené stavové informace jsou i podmíněně nastavitelné, v závislosti na provozním stavu programátoru: 

- Vlevo: Stav Ruka / Automat (nastavitelné) 
- Uprostřed: Přerušení / Konec (zobrazuje se jen když některý z těchto stavů nastane) 
- Vpravo: Stop, běh, reset, hledání, program, zrušení, chyba 

 
 



  KS 98-2 Příručka uživatele 148 

ro
lo

vá
n

í 

Přímé zadávání parametrů programu z ovládací stránky 
Žádané hodnoty a časy segmentů lze zadávat tlačítky přístroje přímo 
z ovládací stránky programátoru, bez nutnosti přechodu do ovládací 
úrovně parametrů. Možnost přímého zadávání se u bloků APROG a 
DPROG aktivuje přivedením log. 1 na jejich binární vstup p-show. 
 

Na stavové řádce ovládací stránky programátoru pak lze zvolit povel 
Program, po jehož potvrzení se na displeji objeví editační stránka 
s rolovacími řádky všech parametrů Tp a Wp aktivního programu Rec. 
Poslední řádka rolovacího menu obsahuje povel End pro návrat do 
ovládací stránky. Rolováním se probírají parametry všech datových 
bloků APROGD, APROGD2, resp. DPROGD. Pořadové číslo 
parametru "n" (Wpn, Tpn) je trojmístné. Při změně parametrů se nové 
hodnoty automaticky přiřadí do datových bloků zleva doprava se 
stoupajícími čísly parametrů. 
Po zadání platné hodnoty času posledního segmentu se na další řádce 
automaticky objeví následující parametr Tn+1 = --:-- atd. 
Takto lze např. zkrátit aktuální program dočasně zkrátit zadáním 
--:-- na požadované místo v programu. Následné segmenty budou v 
průběhu programu potlačeny. Zůstávají ale zadány a po vložení platné 
hodnoty na příslušné místo budou opět platit. 
Samozřejmě je možné zadávat parametry programu i z ovládací úrovně 
parametrů. V tomto případě je nutno každý datový blok APROGD, 
APROGD2 a DPROGD volit jednotlivě. Omezující parametry bloku 
APROG W0, W100 (meze nastavení) a Dp (počet desetinných míst) 
pak při nastavování neplatí. 
 

Textové názvy programů, pokud jsou pomocí textových bloků použity, 
se na editační stránce rovněž zobrazí. Změnou názvu programu pak lze 
přejít do editační stránky dalších programů. Toto lze provádět vždy, 
aniž by byl ovlivněn aktivní program. 
 
Při použití datových bloků APROGD2 se zobrazí editační 
stránka dle obrázku: 
 
Je-li zvolen neexistující program (na příslušný X vstup 
bloku SELV2 není zapojen žádný datový blok), zobrazí 
se editační stránka s chybovým hlášením: 
Možnost volby neexistujících programů lze zamezit 
nastavením rozsahu čísel programů. 
 
 
 
 
 
Přístup k parametrům neaktivních programů 
Aby byl umožněn přístup ke 
všem programům příslušného 
bloku programátoru pomocí 
editační stránky, je nutné 
použít následující zapojení: 
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Blok SELV2 přepíná čísla datových bloků na vstup DBlock programátoru. Přes strukturu bloku SELV2 pak má 
programátor přístup ke všem programům. 
Pokud není použito zapojení s blokem SELV2, není přepínání na ostatní programy z editační stránky programátoru 
možné. 
 

+ Pro přepínání aktivních programů v reset stavu programátoru lze použít i odlišné zapojení, je nutno však zajistit, aby 
číslo prvního datového bloku nového programu bylo přivedeno na vstup DBlock nejpozději 800 ms po přepnutí. 
Pořadí čísel bloků SELV2 je velmi důležité, zejména při jejich zařazení do časové skupiny 800 ms. Pokud pořadí 
čísel není vzestupné, dochází s každým použitým blokem k zpoždění 800 ms. 
 
Provoz master / slave 
Programátory bývají v praxi často tvořeny několika vzájemně provázanými bloky se společnou časovou nebo 
segmentovou strukturou (např. hlavní programátor řídí teplotu v peci, první podřízený programátor obsah uhlíku 
v atmosféře, druhý binární řídící signály apod.). Taková struktura programátorů může mít v regulátoru KS 98-2 
jednu hlavní ovládací stránku, z níž je možný přímý přechod na stránky podřízených programátorů pomocí 
displejového pole se symbolem ��. 
 

Zapojení 
Zapojení, zajišťující synchronizaci dvou analogových a jednoho digitálního programátoru, je na následujícím 
obrázku. Podřízeným blokům je vnucen stejný čas a segment z hlavního programátoru. 
K provázání hlavního a podřízených programátorů se používají jejich vstupy SlavNo a výstupy Blo-no. Z ovládací 
stránky hlasvního programátoru je pak velmi snadný přístup k datům (včetně parametrů) podřízených programátorů. 
V dále uvedené struktuře je blok 100  hlavním programátorem. Jeho výstupy Tnetto a SegNo jsou propojeny 
se vstupy PSet podřízených bloků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovládání programátoru s několika bloky 
 

Volba ovládací stránky hlavního bloku z menu ovládacích stránek: 
Pokud z menu ovládacích stránek zvolíme stránku bloku hlavního programátoru, na který jsou vazbou 
Bl-No > SlavNo zapojeny bloky podřízených programátorů, lze z hlavní stránky přecházet na stránky podřízených 
bloků jednoduše pomocí displejového pole se symbolem ��. Pořadí je dáno posloupností zapojení bloků 
(v předchozím příkladu struktury 100  101  102  100). 
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Přechod však není kompletní, zobrazují se jen některé údaje a texty podřízeného bloku, ostatní údaje zůstávají 
z hlavního bloku (viz popis ovládací stránky analogového programátoru). Pokud se za tohoto stavu vrátíme zpět do 
menu ovládacích stránek, zůstane stav displeje zachován a při následném zvolení stránky hlavního bloku se opět 
zobrazí i údaje příslušného podřízeného bloku. 
 

Údaje pevně přiřazené hlavnímu bloku: 
Název programu (lze přepínat ve stavu reset) 
Uběhlý čas programu (lze měnit při přednastavení preset na čas) 
Zbývající čas programu 
Stavový displej přerušení / konec 
Stavový displej stop, běh, reset, hledání, program, zrušení, chyba (lze měnit) 

 

Údaje přiřazené aktuálnímu bloku (hlavnímu nebo podřízenému): 
Číslo bloku 
Regulovaná veličina 
Číslo segmentu (lze měnit při přednastavení preset na segment) 
Aktuální žádaná hodnota nebo řídící bity (v režimu ručního ovládání lze měnit) 
Počáteční a koncová hodnota segmentu 
Zbývající čas segmentu 
Stavový displej automatického / ručního ovládání (lze přepínat, pokud je povoleno vstupem manfree) 

 

Protože program lze volit pouze u hlavního programátoru, musí být zapojení provedeno tak, aby se zvolený program 
aktivoval i u podřízených bloků (výstup ProgNo hlavního bloku  vstup ProgNo podřízeného bloku – viz předchozí 
příklad struktury). Takto uspořádaná vazba master / slave zajišťuje centrální změnu programu u všech propojených 
bloků.  
 

Volba ovládací stránky podřízeného bloku z menu ovládacích stránek: 
Pokud z menu ovládacích stránek zvolíme stránku bloku podřízeného programátoru, není na stránce symbol �� 
a přímý přechod stránky dalších provázaných bloků není možný. Na stránce se zobrazují pouze údaje příslušného 
bloku, nikoli část dat z bloku hlavního. 
Propojením výstupů ProgNo, run a reset hlavního bloku se vstupy ProgNo, run a reset podřízených bloků (viz 
předchozí příklad struktury) se zabrání nepřípustným volbám programů a stavů z ovládacích stránek podřízených 
bloků. Volbu ovládacích stránek podřízených bloků z menu ovládacích stránek lze také zabránit přivedením log. 1 
na jejich vstupy hide (stav, kdy je navoleno menu ovládacích stránek lze zjistit testováním výstupu PageNo = 0 
funkčního bloku STATUS). 
 

Editační stránky parametrů 
Na editačních stránkách parametrů lze přepínat programy kdykoli, přepíná se ale jen zobrazení parametrů 
příslušného programu na editačních stránkách , bez  vlivu na chod aktuálního programu. Přímý přechod na 
parametry následujícího programátoru není možný, volbu je vždy nutno provést přes jeho ovládací stránku. 
 
Programátory bez vzájemné vazby: 
Na ovládacích stránkách bloků programátorů, které nejsou propojeny vazbou BlNo >SlavNo, se symbol �� 
pro přímý přechod mezi stránkami nezobrazuje. 
 
Zbývající čas segmentu 
Na ovládací stránce programátoru se zobrazuje údaj zbývajícího času aktuálního segmentu. 
Tento údaj  • lze číst po komunikační lince, 
 • je k dispozici jako analogový výstupní signál, 
 • ve stavu reset je vždy 0, 
 • při přednastavení preset na segment je potlačen.  
 
Funkční rozdíly proti předchozím verzím KS 98 
 

Přepínání programů (receptů): 
KS98: Číslo programu lze přepnout na ovládací stránce programátoru kdykoli. Přepnutí na nově zvolený program 
je ale účinné až po následujícím stavu reset. Na editační stránce parametrů má přepínání stejnou funkci. 
KS98-1: Na ovládací stránce lze přepínat programy pouze ve stavu reset, přepnutí je účinné okamžitě. Na editační 
stránce parametrů lze programy přepínat kdykoli, mění se ale pouze zobrazení parametrů příslušného programu, 
bez vlivu na aktuální program. 
 

Chování na konci programu při PEnd = „stop“: 
KS98: Program je na konci, stav je „run“, povel reset vede k okamžitému novému startu. 
KS98-1: Program je na konci, stav je „stop“, po povelu reset zůstává ve stavu reset. 
 

Číslo segmentu na konci programu: 
KS98: Na konci programu zůstane jako číslo segmentu zobrazeno číslo posledního segmentu (platí i pro výstup 
SegNo a komunikační linku) 
KS98-1: Na konci programu se jako číslo segmentu zobrazí číslo posledního segmentu zvětšené o jedničku (platí 
i pro výstup SegNo a komunikační linku). Důvodem je, aby se i podřízené programátory přivedly do koncového 
stavu.
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III-15.2 DPROG (digitální programátor) / DPROGD (data k DPROG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitální programátor se skládá z funkčního bloku DPROG a nejméně jednoho datového bloku DPROGD. Oba 
bloky jsou mezi sebou propojeny výstupem resp. vstupem DBlock. Kaskádním zapojením datových bloků s 10-ti 
segmenty lze vytvářet programátor s libovolným počtem segmentů nebo receptů. Omezením je pouze počet ve 
struktuře přístroje použitých bloků a výpočetní čas. 
Datový blok má analogový výstup, na němž je k dispozici číslo bloku. Tato informace je načtena programátorem a 
použita pro adresování segmentů.Pokud dojde při adresování segmentů k chybě, objeví se na ovládací stránce 
programátoru hlášení Error a jeho výstup přejde na hodnotu D0 (stav Reset). 
Po přehrání inženýrské struktury do přístroje je na výstupu SegNo 0 (stav Reset). Pokud není programátor spuštěn 
signálem run, zůstává ve stavu stop. 
 
Definice digitálního programátoru: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řídící výstup

Řídící výstup

Řídící výstup

Řídící výstup 

Řídící výstup

Řídící výstup

 1 (do1)

 2 (do2)

 3 (do3)

4 (do4)

 5 (do5)

 6 (do6)
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Binární vstupy (DPROG) 

hide Potlačení displeje, = 1 → ovládací stránka se nezobrazuje 
lock Zamknutí displeje, = 1 → hodnoty nelze tlačítky I a D měnit 
run Stop a běh programu, = 0 → stop, = 1 → běh nejvyšší 

prioritu má 
reset 

reset Pokračování a reset programu, = 0 → pokračování, = 1 → reset  
preset Nastavení programu do určité polohy, = 1 → nastavení 
search = 1 → Spuštění procesu hledání 
p-show = 1 → Přímé zadávání parametrů programu z ovládací stránky povoleno 

halt 
Přerušení programu (např. z důvodu detekce překročení pásma programátoru) 
= 0 → program není přerušen 
= 1 → program přerušen 

manfree 
Blokování režimu ručního ovládání 
= 0 → Přepnutí na ruční ovládání není povoleno 
= 1 → Přepnutí na ruční ovládání je povoleno 

 
Binární výstupy (DPROG) 

run Stav programu, = 0 → stop, = 1 → běh 
reset Stav programu, = 1 → program resetován  
end Stav programu, = 1 → program doběhl do konce 
fkey Stav tlačítka     , při každém stisknutí změna stavu (0 nebo 1) 
do1...do6 Řídící výstupy programátoru 

preset 

Výstup indikuje preset stav programátoru. Při jediném povelu preset je na výstupu 
puls po dobu jednoho cyklu (v závislosti na zařazení programátoru do časové 
skupiny). Při trvalém povelu preset je výstup trvale aktivován. 
= 0 → Povel preset není 
= 1 → Blok DPROG je ve stavu preset 

manual 
Indikace režimu ručního ovládání 
= 0 → DPROG je v režimu automatického provozu 
= 1 → DPROG je v režimu ručního ovládání 

 
Analogové vstupy (DPROG) 

PSet Přednastavené číslo programu 
DBlock Číslo prvního datového bloku DPROGD 
ProgNo Číslo požadovaného programu (receptu) 

SlavNo Číslo bloku připojeného slave bloku (vazba master / slave bloků DPROG) 
 

Analogové vstupy (DPROGD) 

DBlock Číslo datového bloku v kaskádě 
 

Analogové výstupy (DPROG) 

TNetto Čistý čas programu (pouze doba běhu programu) 
TBrutt Hrubý čas programu (doba běhu + doba zastavení) 
TRest Zbývající čas programu 
SegNo Číslo aktuálního segmentu 
ProgNo Aktuální číslo programu (receptu) 

SegRest Zbývající čas segmentu 

Bl-no Vlastní číslo bloku (např. pro vazbu master / slave) 
 

Analogové výstupy (DPROGD) 

DBlock Vlastní číslo datového bloku 
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Parametry 
DPROG 

Popis Možnosti nastavení Přednast. 

PMode Způsob 
přednastavení: 

     preset na čas 
     preset na segment  

Pres.time ← 
Pres.seg 

RecMax Max. počet receptů 1…99 99 
D0 Stav řídících výstupů 6...1 při resetu 0 / 1 pro každý výstup 000000 

 
Parametry 
DPROGD Popis 

Možnosti nastavení Přednastavení 
ET KS 98 ET KS 98 

Tp1 Čas prvního segmentu Ü 0...59 999 0:00..999:59 OFF --:-- 
D1 Stav výstupů v segmentu 1 ¡ 0 / 1 pro každý výstup 000000 000000 
Tp2 Čas druhého segmentu Ü 0...59 999 0:00..999:59 OFF --:-- 
D2 Stav výstupů v segmentu 2 ¡ 0 / 1 pro každý výstup 000000 000000 
...  
Tp10 Čas desátého segmentu Ü 0...59 999 0:00..999:59 OFF --:-- 
D10 Stav výstupů v segm. 10 ¡ 0 / 1 pro každý výstup 000000 000000 

 
Ü Časy segmentů se v inženýrském software (ET) a v přístroji KS 98-2 zadávají rozdílně. V ET je to v závislosti 

na konfiguraci (Turbo) buď ve vteřinách nebo v minutách, v KS 98-2 v hod:min. nebo min:sec. Kromě zadání 
času lze příslušný segment vypnout (v ET zadáním OFF/-32000, v přístroji --:--). 
Při dosažení vypnutého segmentu se běh programu 
ukončí a je vyslán signál End. 

 

¡ Při zadávání hodnot v inženýrském software 
odpovídá první číslice před desetinnou čárkou 
výstupu do1, druhá výstupu do2 atd. Nuly na 
počátku nejsou zobrazovány, zadání za desetinnou 
čárkou neplatí. 

 
 
 
 

Konfigurace 
DPROG 

Popis Možnosti 
nastavení 

Přednast. 

PwrUp Chování po výpadku 
napájení: 

program pokračuje 
pokračování v aktuálním čase 

Cont.prog 
Cont.time 

← 

PEnd 
Chování na konci 
programu: 

0 = Zastavení na konci 
1 = Reset na konci 
2 = Reset + Stop 

Stop ← 

Reset 

Turbo 
Jednotka 
času: 

Hodiny:minuty 
Minuty:vteřiny 

Hrs:min ← 
Min:sec 

FKey 

Funkce při stisknutí 
tlačítka      

0 = Změna stavu (0 ↔ 1) Switch ← 
1 = Generuje puls 
      (trvání 1 cyklu) 

Pulse  

2 = Řídí programátor 
     (při stisknutí generuje puls) ProgCtrl  

 
Funkce programátoru DPROG 
Funkce digitálního programátoru DPROG jsou téměř identické s funkcemi analogového programátoru APROG, 
v následujícím přehledu funkcí je proto uveden odkaz na příslušný odstavec popisu bloku APROG. 
 

Datové bloky lze zapojovat do kaskády (jako u APROG – viz str. 142) 
Volba programů (jako u APROG – viz str. 145) 
Změny programu během jeho běhu (jako u APROG – viz str. 148) 
Přístup k parametrům neaktivních programů (jako u APROG – viz str. 151) 
Řízení programátoru tlačítkem      (jako u APROG – viz str. 147) 
Stav přerušení (jako u APROG – viz str. 147) 
Automatický provoz a ruční ovládání s možností nastavení řídících bitů (jako u APROG – viz str. 147) 
Změna programu během stavu reset (jako u APROG – viz str. 151) 
Názvy programů pomocí textových bloků (jako u APROG – viz str. 145) 
Chování na konci programu (jako u APROG – viz str. 146) 
Provoz master / slave (jako u APROG – viz str. 152) 
Zbývající čas segmentu, zobrazení na ovládací stránce a jako analogový výstup (jako u APROG – viz str. 150) 
Elementy ovládací stránky programátoru (jako u APROG – viz str. 150) 
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Ovládací stránka programátoru 
Digitální programátor DPROG má ovládací stránku, kterou lze zvolit z menu ovládacích stránek, pokud není 
blokována signálem hide. Hodnotu, pro jejíž nastavení má funkční blok zapojený vstup, 
nelze na ovládací stránce měnit. 

 
Ü *Název programátoru 
¡ Název / číslo programu / receptu 

(lze měnit jen ve stavu reset) 
£ Aktuální číslo segmentu 

(lze měnit při přednastavení preset na segment) 
¤ *Stavová řádka, provoz ruka / automat 

(lze přepínat) 
¥ *Přepínání stop (umožňuje přepnutí na ovládací 

stránku podřízeného analogového nebo 
digitálního programátoru, přepínají se pouze 
údaje označené *, ostatní údaje zůstávají 
z hlavního programátoru) 

| Řídící bity (v režimu ručního ovládání lze měnit) 
y *Číslování řídicích bitů 
x Zbývající čas segmentu (při přednastavení preset na segment se nezobrazuje) 
© *Uběhlý čas programu (při přednastavení preset na čas lze měnit) 
v Zbývající čas programu 
b Stav programu (stop, běh, reset, hledání, program, zrušení, chyba) 
n Přerušení, konec (nezobrazuje se, pokud programátor není v jednom z uvedených stavů) 

 
Editační stránka bloku DPROG 
Stejně jako u analogového programátoru lze z ovládací stránky bloku DPROG přejít přímo na editační stránku 
programu, šest počátečních řídicích bitů a parametry dalších segmentů aktivního programu. 
Změnou názvu programu lze přejít do editační stránky dalších programů. Toto lze provádět vždy, aniž by byl 
ovlivněn aktivní program. 
 
Ü Název programátoru 
¡ Název / číslo programu / receptu 

(možno kdykoli měnit) 
¢ Řídicí bity ve stavu reset 
£ Čas segmentu 1 
¤ Řídicí bity segmentu 1 
¥ Čas segmentu 2 
| Řídicí bity segmentu 2 
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III-16 Regulátor 
 

Funkční bloky CONTR, CONTR+ a PIDMA obsahují komplexní funkčně dokonalý regulátor. Blok CONTR používá 
jednu sadu regulačních parametrů, u bloku CONTR+ je k dispozici 6 sad parametrů s možností jejich přepínání. 
Funkční blok PIDMA obsahuje speciální regulační algoritmus a má i jiné možnosti optimalizace parametrů. 
V dalším popisu jsou uvedeny funkční vlastnosti bloků CONTR a CONR+ a zvlášť bloku PIDMA. Dále pak 
následuje popis některých aplikačních možností. 

 
III-16.1 CONTR (regulátor s jednou sadou regulačních parametrů) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ü Název regulátoru 
¡ Zdroj žádané hodnoty (Wint, Wext, W2) 
¢ Fyzikální jednotka 
£ Sloupcový graf akční veličiny Y, regulační 

odchylky XW nebo regulované veličiny X 
¤ Přechod na stránku optimalizace 
¥ Regulovaná veličina 
| Žádaná hodnota 
y Číselná hodnota akční veličiny Y, regulační 

odchylky XW nebo regulované veličiny X 
x Stav optimalizace / zadávací povelové pole 
© Výsledek optimalizace topení 
v Charakteristická čísla procesu topení 
b Výsledek optimalizace chlazení 
n Charakteristická čísla procesu chlazení 
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III-16.2 CONTR+ (regulátor se šesti sadami regulačních parametrů) 
 

Funkční blok CONTR+ je funkčně totožný s blokem CONTR. Místo jedné sady regulačních parametrů má blok 
CONTR+ šest sad, které lze přepínat např. v závislosti na stavu regulovaného procesu (podle velikosti regulované 
veličiny, žádané hodnoty, akční veličiny, regulační odchylky). Každou sadu parametrů je možné samostatně 
optimalizovat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vstupy a výstupy 
 

Binární vstupy 

hide Potlačení displeje, = 1 → ovládací stránka se nezobrazuje 
lock Zamknutí displeje, = 1 → hodnoty nelze tlačítky I a D měnit 
inc Inkrement při manuálním nastavování (zvýšení o 1) 
dec Dekrement při manuálním nastavování (snížení o 1) 
x f Porucha čidla x1...x3 

Ü Název regulátoru 
¡ Zdroj žádané hodnoty (Wint, Wext, W2) 
¢ Fyzikální jednotka 
£ Sloupcový graf akční veličiny Y, regulační 

odchylky XW nebo regulované veličiny X 
¤ Přechod na stránku optimalizace 
¥ Regulovaná veličina 
| Žádaná hodnota 
y Číselná hodnota akční veličiny Y, regulační 

odchylky XW nebo regulované veličiny X 
x Stav optimalizace / zadávací povelové pole 
© Výsledek optimalizace topení 
v Charakteristická čísla procesu topení 
b Výsledek optimalizace chlazení 
n Charakteristická čísla procesu chlazení 
m Volba sady regulačních parametrů 
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Binární vstupy 

yp f porucha čidla Yp (poloha akčního členu) 
a/m = 0 → provoz v automatu, = 1 → ruční ovládání 
w/w2 = 0 → interní/externí žádaná hodnota, = 1 → žádaná hodnota w2 
we/wi = 0 → externí žádaná hodnota, = 1 → interní žádaná hodnota 
pi/p Odpínání integrační složky: = 0 → zapnuta, = 1 → vypnuta 
d ovc+ = 1 → omezení akční veličiny shora u 3-stavové krokové regulace 
d ovc- = 1 → omezení akční veličiny zdola u 3-stavové krokové regulace 
track = 1 → funkce beznárazového přepínání Wext ↔ W aktivována 
y/y2 = 0 → regulační akční veličina Y1, = 1 → druhá akční veličina (parametr Y2) 
off = 0 → regulátor zapnut, = 1 → regulátor vypnut 

sm/hm 
= 0 → soft manual (přepnutí na ruku a ruční ovládání z tlačítek), 
= 1 → hard manual (výstup akční veličiny určen vstupem Yhm) 

ostart = 1 → start samooptimalizace 
w stop = 1 → 'zmrazení' okamžité žádané hodnoty (využití např. při hlídání pásma) 
gr off = 1 → potlačení změny žádané hodnoty gradientem 

rstart 
= 1 → start náběhu → žádaná hodnota přejde na hodnotu regulované veličiny a v 
mezích daných GRW+, GRW- přechází na nastavenou hodnotu. Start náběžnou 
hranou vstupu (0→1). 

o-hide = 1 → potlačené zobrazení ovládací stránky samooptimalizace 
oplock Blokování tlačítka      . Při oplock = 1 není přepnutí na ruku tlačítkem možné. 

 
Binární výstupy 

y1 Stav spínacího výstupu Y1: = 0 → vypnut, = 1 → sepnut 
y2 Stav spínacího výstupu Y2: = 0 → vypnut, = 1 → sepnut 
c fail = 1 → regulátor ve stavu poruchy 
off = 0 → regulátor zapnut, = 1 → regulátor vypnut 
a/m = 0 → provoz v automatu, = 1 → ruční ovládání 
y/y2 = 0 → regulační akční veličina Y1, = 1 → druhá akční veličina (parametr Y2) 
we/wi = 0 → externí žádaná hodnota, = 1 → interní žádaná hodnota 
pi/p Integrační složka: = 0 → zapnuta, = 1 → vypnuta 
o run = 1 → probíhá samooptimalizace 
o stab = 1 → dosažen ustálený stav procesu (pro samooptimalizaci) 
o err = 1 → chyba při samooptimalizaci 

xw sup = 1 → potlačení alarmu při změně žádané hodnoty 
          (po zapojení na vstup Stop bloku ALARM) 

 
Analogové vstupy 

X1 Regulovaná veličina x1 
X2 Pomocný vstup x2 (např. pro poměrovou regulaci) 
X3 Pomocný vstup x3 (např. pro regulaci se třemi vstupy) 
Wext Externí žádaná hodnota 
OVC+ Řízení omezení akční veličiny shora (→ viz str. 200) 
OVC- Řízení omezení akční veličiny zdola (→ viz str. 200) 
Yp Poloha akčního členu 
Yhm Akční veličina pro "hard manual" 
Yadd Přídavná akční veličina (viz regulace s dopřednou vazbou) 
ParNo Číslo požadované sady parametrů (jen u CONTR+) 

Casc Výstup pro zapojení bloků regulátorů do kaskády 
 

Analogové výstupy 

Weff Efektivní (výsledná) žádaná hodnota 
X Efektivní (výsledná) regulovaná veličina 
Y Efektivní (výsledná) akční veličina 
XW Regulační odchylka 
W Interní žádaná hodnota 
Yout1 Regulační výstup Yout1 (topení) 
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Analogové výstupy 

Yout2 
Regulační výstup Yout2 (chlazení, pouze u spojité regulace nebo regulace 
s rozděleným rozsahem → CFunc = SplitRange) 

ParNo Číslo aktuální sady parametrů (jen u CONTR+) 

Bl-No Číslo bloku (pro zapojení do kaskády) 
 
III-16.3 Parametry a konfigurace bloků CONTR a CONTR+ 
 

Parametry bloků CONTR a CONTR+ 
 

Parametry Popis 
Možnosti 
nastavení 

Přednastavení. 
ET KS 98 

W_Block 

Blokování 
přepínání 
žádané hodnoty 
z čela přístroje 

Přepínání blokováno 0: Vše blokováno ← ← 
Wext↔Wint blokováno 1: We blokována   
W↔W2 blokováno 2: W2 blokována   
Přepínání možné 3: Neblokováno   

W0 Dolní mez rozsahu žádané hodnoty (Weff) -29 999...999 999 0 0 
W100 Horní mez rozsahu žádané hodnoty (Weff) -29 999...999 999 100 100 
W2 Druhá žádaná hodnota -29 999...999 999 100 100 
Grw+    3) Kladný gradient žádané hodnoty 0,001...999 999 Off ---- 
Grw-    3) Kladný gradient žádané hodnoty 0,001...999 999 Off ---- 
Grw2    3) Gradient žádané hodnoty W2 0,001...999 999 Off ---- 
N0 Posuv nuly u poměrové regulace -29 999...999 999 0 0 
a Faktor a (regulace se 3 vstupy) -9,99...99,99 1 1 
Xsh     2) Neutrální pásmo (3-stavová kroková reg.) 0,2...20 (%) 0,2 0,2 
Tpuls Minimální délka kroku (3-stavová kroková reg.) 0,1...2,0 (s) 0.3 0,3 
Tm Doba přeběhu pohonu (3-stav. kroková reg.) 5...200 000 (s) 30 30 
Xsd1 Spínací diference (reléová regulace) 0,1...999 999 1 1 

LW Odstup spínání přídavného kontaktu 
(reléová regulace) -29 999...999 999 Off ---- 

Xsd2 Spínací diference přídavného kontaktu 
(reléová regulace) 0,1...999 999 1 1 

Xsh1    1) Neutrální pásmo (PD) (třístavová regulace) 0,0...1000,0 (%) 0 0 
Xsh2    1) Neutrální pásmo (PD) (třístavová regulace) 0,0...1000,0 (%) 0 0 

Y2 Bezpečná akční veličina  
(ne pro 3-stav. krokovou regulaci) -105,0...105,0 (%) 0 0 

Ymin Spodní limit akční veličiny 
(ne pro 3-stav. krokovou regulaci) -105,0...105,0 (%) 0 0 

Ymax Horní limit akční veličiny 
(ne pro 3-stav. krokovou regulaci) -105,0...105,0 (%) 100 100 

Y0 Pracovní bod akční veličiny 
(ne pro 3-stav. krokovou regulaci) -105,0...105,0 (%) 0 0 

YOptm   4) Akční veličina pro ustálený stav (optimalizace) -105,0...105,0 (%) 0 0 
dYopt   4) Velikost skoku při optimalizaci 5...100 (%) 100 100 

POpt    4) Číslo sady parametrů pro optimalizaci  
(jen u CONTR+) 1...6 1 1 

Xp1 1..61) Proporcionální pásmo 1 0,1...999,9 (%) 100 100 

Xp2 1..61) Proporcionální pásmo 2 (třístavová regulace a 
regulace s rozděleným rozsahem) 

0,1...999,9 (%) 100 
100 

Tn 1..6 
Integrační časová konstanta 
(při nastavení Tn = 0 → I-složka vypnuta) 

0,0...999 999 (s) 10 10 

Tv 1..6 
Derivační časová konstanta 
(při nastavení Tv = 0 → D-složka vypnuta) 

0,0...999 999 (s) 10 10 

Tp1 1..6 Spínací perioda topení (třístavová regulace) 0,4...999,9 (s) 5 5 
Tp2 1..6 Spínací perioda chlazení (třístavová regulace) 0,4...999,9 (s) 5 5 
1) údaje v % se vztahují na měřící rozsah xn0...xn100 
2) Neutrální pásmo xsh u 3-stavové krokové regulace je ovlivněno nastavením Tpuls, Tm a Xp1 (viz optimalizace) 
3) Regulace se zadaným gradientem → str. 194 
4) Samooptimalizace → str. 177 
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Konfigurace bloků CONTR a CONTR+ 

 
Konfigurace Popis Nastavení Předn. 

Cfunc 

R
eg

ul
ač

ní
 fu

nk
ce

: 

Reléový regulátor s jedním výstupem Signal 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← 

Reléový regulátor s dvěma výstupy Signal 2 
Dvoustavový regulátor 2-point 
3-stavový regulátor (topení i chlazení spínací) 3-point 
3-stavový regulátor (top. spojitý/chlaz. spínací) Cont/swi 
3-stavový regulátor (top. spínací/chlaz. spojitý) Swi/Cont 
Regulátor trojúhelník-hvězda-vypnuto 2P-DSO 
3-stavový krokový regulátor Stepping 
3-stavový krokový regulátor s ind. polohy Yp Step+Yp 
Spojitý regulátor Cont 
Spojitý regulátor s rozděleným rozsahem splitRang 
Spojitý regulátor s indikací polohy Yp Cont Yp 

CType Typ regulátoru: 
Standartní (→ str. 198) Standard ← 
Poměrový (→ str. 198) Ratio 
Se třemi vstupy (→ str. 199) 3-elem 

WFunc Žádaná hodnota: 
Interní Set-point ← 
Interní / externí Sp/casc 

CMode Výstup: 
Inverzní Inverse ← 
Přímý  Direct 

CDiff Derivace: 
Derivace Xw Xw ← 
Derivace X X 

CFail Reakce na poruchu 
čidla: 

Vypnutí výstupů regulátoru Neutral  
← Akční vel. Ypid = Ymin (0%) Ymin 

Akční vel. Ypid = Ymax (100%) Ymax 
Ypid = Y2 (ruční řízení ne) Y2 
Ypid = Y2 (ruční řízení je 
možné) Y2/Yman 

COVC Omezení výstupu: 

Bez omezení Off ← 
OVC+ OVC+ 
OVC- OVC- 
OVC+/- OVC+/OVC- 

WTrac 
Beznárazové 
přepínání Wext ↔ W: 

Bez sledování Off ← 
Sledování žádané hodnoty SP-track 
Sledování akční veličiny PV-track 

Ratio Poměrová regulace: 
(x1 + N0) / x2 Type 1 ← 
(x1 + N0) / (x1 + x2) Type 2 
(x2 - x1 + N0) / x2 Type 3 

XDp Počet míst za desetinnou čárkou (regulovaná veličina) 0...3 0 

Disp Sloupcový graf 
displeje: 

Akční veličina Y ← 
Regulační odchylka XW 
Regulovaná veličina Xeff Xeff 

OMode Způsob optimalizace Standard ← 

OCond 
Detekce ustáleného 
procesu pro 
optimalizaci: 

gradient = 0 grad=0 ← 
gradient <0 (u inv. regulace) 
gradient >0 (u přímé regulace) grad<0/>0 

gradient <> 0 grad<>0 
Xn0 Počátek rozsahu -29 999...999 999 0 
Xn100 Konec rozsahu -29 999...999 999 100 
SFac Stechiometrická konstanta (poměrová regulace) 0,01...99,99 1,00 
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III-16.4 Regulační funkce 
 

V této kapitole jsou popsány regulační funkce, které lze u regulačního bloku volit pomocí konfiguračního parametru 
CFunc a to včetně funkci příslušných parametrů. 
Všechny parametry regulačního bloku lze nastavit pomocí inženýrského programu, bohužel nelze v něm rozeznat, 
které parametry se týkají které regulační funkce. 
V popisu jsou u každé regulační funkce v tabulce uvedeny jen ty parametry, které mají pro danou regulační funkci 
význam. Parametry, které určují regulační chování příslušné funkce, jsou v tabulce zvýrazněny. 
 
Reléový regulátor s jedním výstupem 
 

Je vhodný pro procesy s krátkou dobou průtahu Tu a malou rychlostí změny Vmax. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výhodou je malá četnost spínání. K sepnutí výstupu dochází vždy na pevné hodnotě pod žádanou hodnotou 
a k rozepnutí na pevné hodnotě nad žádanou hodnotou. Regulovaná veličina osciluje okolo žádané hodnoty o X0: 
 
 
 
 
Funkce odpovídá limitnímu kontaktu, kde žádaná hodnota představuje nastavenou mez. Spínací body jsou k žádané 
hodnotě symetrické, spínací diference Xsd1 je nastavitelná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konfigurace Parametry platné pro reléový regulátor s jedním výstupem 

CFunc = 
Reléový 

regulátor s 
jedním 

výstupem 

W0     1) Dolní mez rozsahu žádané hodnoty (Weff) -29 999...999 999 
W100   1) Horní mez rozsahu žádané hodnoty (Weff) -29 999...999 999 
W2     1) Druhá žádaná hodnota -29 999...999 999 
Grw+   2) Kladný gradient žádané hodnoty 0,001...999 999 
Grw-   2) Kladný gradient žádané hodnoty 0,001...999 999 
Grw2   2) Gradient žádané hodnoty W2 0,001...999 999 
N0 Posuv nuly (jen u poměrové regulace) -29 999...999 999 
a Faktor a (jen u regulace se 3 vstupy) -9,99...99,99 
Xsd1   1) Spínací diference (reléová regulace) 0,1...999 999 
Titel Název ovládací stránky displeje 16 znaků 
Einh.X Fyzikální jednotka regulované veličiny (displej) 6 znaků 

Wint Počáteční žádaná hodnota  
(při přenosu struktury do KS98) -29 999...999 999 

1) Zadává se ve fyzikálních jednotkách regulované veličiny (°C, bar, %, apod.) 
2) Zadává se v jednotkách za min. (např. °C/min) → viz regulace se zadaným gradientem str. 194 

 

XSdTuvXSd
Tg

Tu
XX +⋅=+⋅= maxmax0
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Reléový regulátor s dvěma výstupy 
 

Je vhodný pro procesy s krátkou dobou průtahu Tu a malou rychlostí změny Vmax. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výhodou je malá četnost spínání. K sepnutí výstupu dochází vždy na pevné hodnotě pod žádanou hodnotou 
a k rozepnutí na pevné hodnotě nad žádanou hodnotou. Regulovaná veličina osciluje okolo žádané hodnoty o X0: 
 
 
 
 
Funkce odpovídá limitnímu kontaktu, kde žádaná hodnota představuje nastavenou mez. Spínací body jsou k žádané 
hodnotě symetrické, spínací diference Xsd1 je nastavitelná. Reléový regulátor s dvěma výstupy má přídavný kontakt, 
jehož odstup spínání od žádané hodnoty lze nastavit parametrem LW (včetně znaménka). 
 
 
V uvedeném příkladu má LW 
záporné znaménko. 
 
 
 
 
 
 
 
Konfigurace Parametry platné pro reléový regulátor s dvěma výstupy 

CFunc = 
Reléový 

regulátor s 
dvěma výstupy 

W0     1) Dolní mez rozsahu žádané hodnoty (Weff) -29 999...999 999 
W100   1) Horní mez rozsahu žádané hodnoty (Weff) -29 999...999 999 
W2     1) Druhá žádaná hodnota -29 999...999 999 
Grw+   2) Kladný gradient žádané hodnoty 0,001...999 999 
Grw-   2) Kladný gradient žádané hodnoty 0,001...999 999 
Grw2   2) Gradient žádané hodnoty W2 0,001...999 999 
N0 Posuv nuly (jen u poměrové regulace) -29 999...999 999 
a Faktor a (jen u regulace se 3 vstupy) -9,99...99,99 
Xsd1   1) Spínací diference (reléová regulace) 0,1...999 999 

LW     1) Odstup spínání přídavného kontaktu -29 999...999 999 
-32 000 = vyp. 

Xsd2   1) Spínací diference přídavného kontaktu 0,1...999 999 
Titel Název ovládací stránky displeje 16 znaků 
Einh.X Fyzikální jednotka regulované veličiny (displej) 6 znaků 

Wint Počáteční žádaná hodnota  
(při přenosu struktury do KS98) -29 999...999 999 

1) Zadává se ve fyzikálních jednotkách regulované veličiny (°C, bar, %, apod.) 
2) Zadává se v jednotkách za min. (např. °C/min) → viz regulace se zadaným gradientem str. 194. 
 

XSdTuvXSd
Tg

Tu
XX +⋅=+⋅= maxmax0
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Dvoustavový regulátor 
 

Tento spínací PID regulátor zná dva stavy výstupu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Topení sepnuto → výstup Y1 = 1 
2. Topení vypnuto → výstup Y1 = 0 
např. pro regulaci teploty elektrickým topením (inverzní) nebo chlazením (přímý). 
 

Dobu cyklu Tp1 nutno nastavit takto: 
 

Při větším Tp1 mohou nastat oscilace. Tp1 odpovídá minimální době cyklu při 50% výkonu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulační algoritmus PD (Tn = 0 tj. integrační složka vypnuta Tn = ∞): 
Při 50% výkonu (rel. spínacím cyklu) leží pracovní bod uprostřed proporcionálního pásma Xp1. Pro udržování 
regulované veličiny na žádané hodnotě je potřebné určité množství energie. To způsobuje trvalou regulační 
odchylku, která se při větším Xp1 rovněž zvětšuje. 
 

Regulační algoritmus DPID: 
Pomocí integrační složky dochází k vyrovnání bez regulační odchylky. Statická charakteristika dvoustavového 
regulátoru je stejná jako u regulátoru spojitého. Místo lineárně proměnného proudového výstupu je však na výstupu 
binární signál (kontakt relé, logický výstup 0/20 mA nebo 0/24V) s proměnným spínacím cyklem (šířkově 
modulovaným). 
Pracovní bod Y0 a dobu cyklu pro 50% výkonu lze nastavit. Nejkratší spínací resp. vypínací impuls je 100 ms. 

TuTp ⋅≤ 25,01
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Konfigurace Parametry platné pro dvoustavový regulátor 

CFunc = 
Dvoustavový 

regulátor 

POpt Číslo sady parametrů pro optimalizaci (pouze u 
CONTR+) 1...6 

W0     1) Dolní mez rozsahu žádané hodnoty (Weff) -29 999...999 999 
W100   1) Horní mez rozsahu žádané hodnoty (Weff) -29 999...999 999 
W2     1) Druhá žádaná hodnota -29 999...999 999 
Grw+   2) Kladný gradient žádané hodnoty 0,001...999 999 
Grw-   2) Kladný gradient žádané hodnoty 0,001...999 999 
Grw2   2) Gradient žádané hodnoty W2 0,001...999 999 
N0 Posuv nuly (jen u poměrové regulace) -29 999...999 999 
a Faktor a (jen u regulace se 3 vstupy) -9,99...99,99 
Y2 Bezpečná akční veličina  0...100 (%) 
Ymin Spodní limit akční veličiny 0...100 (%) 
Ymax Horní limit akční veličiny 0...100 (%) 
Y0 Pracovní bod akční veličiny (počáteční bod) 0...100 (%) 
YOptm Akční veličina pro ustálený stav (optimalizace) 0...100 (%) 
dYopt Velikost skoku při optimalizaci 5...100 (%) 
Xp1(1..6)3) Proporcionální pásmo 1 0,1...999,9 (%) 
Tn1(1..6) Integrační časová konstanta 0,0...999 999 (s) 
Tv1(1..6) Derivační časová konstanta 0,0...999 999 (s) 
Tp1(1..6) Spínací perioda topení (třístavová regulace) 0,4...999,9 (s) 
Titel Název ovládací stránky displeje 16 znaků 
Einh.X Fyzikální jednotka regulované veličiny (displej) 6 znaků 

Wint   1) Počáteční žádaná hodnota  
(při přenosu struktury do KS98-1) -29 999...999 999 

A/H Počáteční stav regulátoru  
(při přenosu struktury do KS98-1) 0 nebo 1 

1) Zadává se ve fyzikálních jednotkách regulované veličiny (°C, bar, %, apod.) 
2) Zadává se v jednotkách za min. (např. °C/min) → viz regulace se zadaným gradientem str. 194. 
3) Údaje v % se vztahují na měřící rozsah Xn100 – Xn0. Není zde žádná vazba na hodnoty W0 a W100. 
 Indexy (1…6) označují šest sad parametrů u CONTR+ 
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Třístavový regulátor 
Tento spínací PID regulátor má tři stavy výstupů: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Topení sepnuto  → výstupy Y1 = 1; Y2 = 0 
2. Topení i chlazení vypnuto  → výstupy Y1 = 0; Y2 = 0 
3. Chlazení sepnuto  → výstupy Y1 = 0; Y2 = 1 
např. pro regulaci teploty elektrickým topením a chlazením . 
 

Doby cyklu Tp1 a Tp2 je nutno nastavit takto: 
 
 
Při větších Tp1 a Tp2 mohou nastat oscilace. Tp1 a Tp2 odpovídají minimálním dobám cyklu při 50% výkonu topení 
resp. chlazení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulační algoritmus PD/PD (Tn = 0 tj. integrační složka vypnuta Tn = ∞): 
Rozsah akční veličiny je od 100% topení po 100% chlazení. Pásma proporcionality musí být přizpůsobena rozdílným 
výkonům topení a chlazení. Pro udržování regulované veličiny na žádané hodnotě je potřebné určité množství energie. 
To způsobuje trvalou regulační odchylku, která se při větších Xp1, Xp2 rovněž zvětšuje. 
 

Regulační algoritmus DPID/DPID: 
Pomocí integrační složky dochází k vyrovnání bez regulační odchylky. Pásma proporcionality musí být přizpůsobena 
rozdílným výkonům topení a chlazení. Znázorněná statická charakteristika třístavového regulátoru odpovídá 
inverznímu režimu. Přímý režim je totožný, pouze výstupy pro topení a chlazení jsou zaměněny. Výrazy "topení" 
a "chlazení" reprezentují všechny technologicky podobné procesy (např. při regulaci pH dávkování kyseliny / zásady 
apod.). Neutrální pásma Xsh1 a Xsh2 se nastavují samostatně a nemusí tedy být symetrické k žádané hodnotě. 
Druh výstupních signálů lze zvolit: 
CFunc = 3-point topení spínací, chlazení spínací 
CFunc = Cont/swi topení spojitý, chlazení spínací 
CFunc = Swi/Cont topení spínací, chlazení spojitý 
Kombinace topení spojitý a chlazení spojitý je zajištěna spojitým regulátorem s rozděleným rozsahem → str. 173. 

)(25,01 topeníTuTp ⋅≤ )(25,02 chlazeníTuTp ⋅≤
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Konfigurace Parametry platné pro třístavový regulátor 

CFunc = 
Třístavový 
regulátor 

POpt Číslo sady parametrů pro optimalizaci (pouze u 
CONTR+) 1...6 

W0     1) Dolní mez rozsahu žádané hodnoty (Weff) -29 999...999 999 
W100   1) Horní mez rozsahu žádané hodnoty (Weff) -29 999...999 999 
W2     1) Druhá žádaná hodnota -29 999...999 999 
Grw+   2) Kladný gradient žádané hodnoty 0,001...999 999 
Grw-   2) Kladný gradient žádané hodnoty 0,001...999 999 
Grw2   2) Gradient žádané hodnoty W2 0,001...999 999 
N0 Posuv nuly (jen u poměrové regulace) -29 999...999 999 
a Faktor a (jen u regulace se 3 vstupy) -9,99...99,99 
Xsh1    3) Neutrální pásmo (xw > 0) 0,0...1000,0 (%) 
Xsh2    3) Neutrální pásmo (xw < 0) 0,0...1000,0 (%) 
Y2 Bezpečná akční veličina  -100...100 (%) 
Ymin    4) Spodní limit akční veličiny -100...100 (%) 
Ymax Horní limit akční veličiny -100...100 (%) 
Y0 Pracovní bod akční veličiny (počáteční bod) -100...100 (%) 
YOptm Akční veličina pro ustálený stav (optimalizace) -100...100 (%) 
dYopt Velikost skoku při optimalizaci 5...100 (%) 
Xp1(1..6)3) Proporcionální pásmo 1 0,1...999,9 (%) 
Tn1(1..6) Integrační časová konstanta 0,0...999 999 (s) 
Tv1(1..6) Derivační časová konstanta 0,0...999 999 (s) 
Tp1 1..6 Spínací perioda topení (třístavová regulace) 0,4...999,9 (s) 
Titel Název ovládací stránky displeje 16 znaků 
Einh.X Fyzikální jednotka regulované veličiny (displej) 6 znaků 

Wint    1) Počáteční žádaná hodnota  
(při přenosu struktury do KS98) -29 999...999 999 

A/H Počáteční stav regulátoru  
(při přenosu struktury do KS98) 0 nebo 1 

1) Zadává se ve fyzikálních jednotkách regulované veličiny (°C, bar, %, apod.) 
2) Zadává se v jednotkách za min. (např. °C/min) → viz regulace se zadaným gradientem str. 194. 
3) Údaje v % se vztahují na měřící rozsah Xn100 – Xn0. Není zde žádná vazba na hodnoty W0 a W100. 
 Indexy (1…6) označují šest sad parametrů u CONTR+ 
4) Počáteční nastavení Ymin je 0, v tomto případě výstup Y2 nemůže vůbec sepnout! 
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Regulátor "trojúhelník" – "hvězda" – vypnuto 
V principu se jedná o dvoustavový PID regulátor s pomocným kontaktem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výstup Y1 spíná topný výkon, např. pro regulaci teploty elektrickým topením (inverzní) nebo chlazením (přímý). 
Výstup Y2 je použit pro přepnutí připojeného výkonového obvodu mezi "trojúhelníkem" a "hvězdou“. 
Dobu cyklu Tp1 nutno nastavit takto: 
 
Při větším Tp1 mohou nastat oscilace. Tp1 odpovídá minimální době cyklu při 50% výkonu (s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulační algoritmus PD (Tn = 0 tj. integrační složka vypnuta Tn = ∞): 
Při 50% výkonu (rel. spínacím cyklu) leží pracovní bod uprostřed proporcionálního pásma Xp1. Pro udržování 
regulované veličiny na žádané hodnotě je potřebné určité množství energie. To způsobuje trvalou regulační 
odchylku, která se při větším Xp1 rovněž zvětšuje. 
 

Regulační algoritmus DPID: 
Pomocí integrační složky dochází k vyrovnání bez regulační odchylky. Statická charakteristika dvoustavového 
regulátoru je stejná jako u regulátoru spojitého. Místo lineárně proměnného proudového výstupu je však na výstupu 
binární signál (kontakt relé, logický výstup 0/20 mA nebo 0/24V) s proměnným spínacím cyklem (šířkově 
modulovaným). 
Pracovní bod Y0 a dobu cyklu pro 50% výkonu lze nastavit. Nejkratší spínací resp. vypínací impuls je 100 ms. 

TuTp ⋅≤ 25,01
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Konfigurace Parametry platné pro regulátor trojúhelník – hvězda - vypnuto 

CFunc = 
Regulátor 

trojúhelník - 
hvězda - 
vypnuto 

POpt Číslo sady parametrů pro optimalizaci (pouze u 
CONTR+) 1...6 

W0     1) Dolní mez rozsahu žádané hodnoty (Weff) -29 999...999 999 
W100   1) Horní mez rozsahu žádané hodnoty (Weff) -29 999...999 999 
W2     1) Druhá žádaná hodnota -29 999...999 999 
Grw+   2) Kladný gradient žádané hodnoty 0,001...999 999 
Grw-   2) Kladný gradient žádané hodnoty 0,001...999 999 
Grw2   2) Gradient žádané hodnoty W2 0,001...999 999 
N0 Posuv nuly (jen u poměrové regulace) -29 999...999 999 
a Faktor a (jen u regulace se 3 vstupy) -9,99...99,99 

LW     1) Odstup spínání přídavného kontaktu -29 999...999 999 
VYP = -32 000 

Xsd2   1) Spínací diference přídavného kontaktu 0,1...999 999 
Y2 Bezpečná akční veličina  0...100 (%) 
Ymin Spodní limit akční veličiny 0...100 (%) 
Ymax Horní limit akční veličiny 0...100 (%) 
Y0 Pracovní bod akční veličiny (počáteční bod) 0...100 (%) 
YOptm Akční veličina pro ustálený stav (optimalizace) 0...100 (%) 
dYopt Velikost skoku při optimalizaci 5...100 (%) 
Xp1(1..6)3) Proporcionální pásmo 1 0,1...999,9 (%) 
Tn1(1..6) Integrační časová konstanta 0,0...999 999 (s) 
Tv1(1..6) Derivační časová konstanta 0,0...999 999 (s) 
Tp1 1..6 Spínací perioda topení (třístavová regulace) 0,4...999,9 (s) 

 Titel Název ovládací stránky displeje 16 znaků 
Einh.X Fyzikální jednotka regulované veličiny (displej) 6 znaků 

Wint   1) Počáteční žádaná hodnota  
(při přenosu struktury do KS98) -29 999...999 999 

A/H Počáteční stav regulátoru  
(při přenosu struktury do KS98) 0 nebo 1 

1) Zadává se ve fyzikálních jednotkách regulované veličiny (°C, bar, %, apod.) 
2) Zadává se v jednotkách za min. (např. °C/min) → viz regulace se zadaným gradientem str. 194. 
3) Údaje v % se vztahují na měřící rozsah Xn100 – Xn0. Není zde žádná vazba na hodnoty W0 a W100. 
 Indexy (1…6) označují šest sad parametrů u CONTR+. 
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Třístavový krokový regulátor 
Spínací PID regulátor pro ovládání servopohonu se třemi stavy výstupů: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Servopohon otevírá  → výstupy Y1 = 1; Y2 = 0 
2. Servopohon v klidu  → výstupy Y1 = 0; Y2 =0 
3. Servopohon zavírá  → výstupy Y1 = 0; Y2 = 1 
Aby platilo zadané pásmo proporcionality Xp1 pro daný servopohon, je nutno zadat jeho dobu přeběhu Tm. 
Nejkratší doba impulsu otvírání nebo zavírání je 100 ms. 
 

+ Signál polohy akčního členu nemá u PMA regulátorů žádný vliv na regulační algoritmus! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nastavení neutrálního pásma 
Neutrální pásmo Xsh se z důvodu omezení častého pohybu pohonu zadává co největší, což ale vede k nízké 
citlivosti regulace. Proto je nutno zvolit rozumný kompromis. 
 
Třístavový krokový regulátor je používán bez nebo se zpětnou informací o poloze ventilu. 
Signál polohy ventilu Yp slouží pouze k informaci na displeji, do regulace nezasahuje: 
Stepping 3-stavový krokový regulátor 
Step+Yp 3-stavový krokový regulátor se signálem polohy ventilu, signál polohy ventilu není k vlastní regulaci 
využit. Na obrázku nahoře je statická charakteristika třístavového krokového regulátoru. Na obrázku znázorněná 
hystereze prakticky nemá žádný význam, lze ji však stanovit z nastavitelné minimální délky pulsu Tpuls ≥ 100 ms 
(Ts je doba cyklu časové skupiny 100/200/400/800 ms): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tm

XpTpuls
Xsh ⋅⋅= 1,0

2
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Konfigurace Parametry platné pro třístavový krokový regulátor 

CFunc = 
Třístavový 

krokový 
regulátor 

 

POpt Číslo sady parametrů pro optimalizaci (pouze u 
CONTR+) 1...6 

W0     1) Dolní mez rozsahu žádané hodnoty (Weff) -29 999...999 999 
W100   1) Horní mez rozsahu žádané hodnoty (Weff) -29 999...999 999 
W2     1) Druhá žádaná hodnota -29 999...999 999 
Grw+   2) Kladný gradient žádané hodnoty 0,001...999 999 
Grw-   2) Kladný gradient žádané hodnoty 0,001...999 999 
Grw2   2) Gradient žádané hodnoty W2 0,001...999 999 
N0 Posuv nuly (jen u poměrové regulace) -29 999...999 999 
a Faktor a (jen u regulace se 3 vstupy) -9,99...99,99 
Xsh    3) Neutrální pásmo 0,2...20 (%) 
Tpuls Minimální délka kroku 0,1...2,0 (s) 
Tm Doba přeběhu pohonu 5...200 000 (s) 

Y2 Bezpečná akční veličina (jen u regulátoru se 
signálem polohy ventilu) 0...100 (%) 

YOptm Akční veličina pro ustálený stav (optimalizace) 0...100 (%) 
dYopt Velikost skoku při optimalizaci 5...100 (%) 
Xp1(1..6)3) Proporcionální pásmo 1 0,1...999,9 (%) 
Tn1(1..6) Integrační časová konstanta 0,0...999 999 (s) 
Tv1(1..6) Derivační časová konstanta 0,0...999 999 (s) 
Titel Název ovládací stránky displeje 16 znaků 
Einh.X Fyzikální jednotka regulované veličiny (displej) 6 znaků 

Wint   1) Počáteční žádaná hodnota  
(při přenosu struktury do KS98) 

-29 999...999 
999 

A/H Počáteční stav regulátoru  
(při přenosu struktury do KS98) 0 nebo 1 

1) Zadává se ve fyzikálních jednotkách regulované veličiny (°C, bar, %, apod.) 
2) Zadává se v jednotkách za min. (např. °C/min) → viz regulace se zadaným gradientem str. 194. 
3) Údaje v % se vztahují na měřící rozsah Xn100 – Xn0. Není zde žádná vazba na hodnoty W0 a W100. 
 Indexy (1…6) označují šest sad parametrů u CONTR+. 
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Spojitý regulátor 
 

Jako výstup akční veličiny výstup je použit analogový výstup Yout1. 
Spojitý regulátor s rozděleným rozsahem je funkčně identický s třístavovým regulátorem. Neutrální zóny Xsh1 a 
Xsh2 lze i zde nastavit samostatně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uvnitř pásem Xsh1 a Xsh2 je regulační odchylka, z níž se stanovuje reakce regulátoru, nastavena na nulu. Čistě 
proporcionální regulátor tedy v tomto pásmu akční veličinu nemění. PID regulátor má ale dynamickou 
charakteristiku, takže ani při nulové regulační odchylce nemusí být jeho výstup neměnný. Derivační a integrační 
složky mohou z důvodu předchozí poruchy nebo změny žádané hodnoty a podle nastavených časových konstant ještě 
působit. To může vést i k opětnému opuštění pásma Hsh1/Xsh2, kdy je opět aktivována i proporcionální složka 
regulátoru a poté následuje konečné dosažení neutrálního pásma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konfigurací lze zvolit následující regulátory: 
1. Cont → Spojitý regulátor. 
2. splitRang → Spojitý regulátor s rozděleným rozsahem. 
   Spojitý výstup je rozdělen na a vyveden na výstupech Yot1 a Yout2. 
3. Cont Yp → Spojitý regulátor se signálem polohy ventilu. 
   Signál polohy ventilu Yp zde slouží pouze k informaci na displeji, 

do regulace nezasahuje. 
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Konfigurace Parametry platné pro spojitý regulátor 

CFunc = 
Spojitý 

regulátor 

POpt Číslo sady parametrů pro optimalizaci (pouze u 
CONTR+) 1...6 

W0     1) Dolní mez rozsahu žádané hodnoty (Weff) -29 999...999 999 
W100   1) Horní mez rozsahu žádané hodnoty (Weff) -29 999...999 999 
W2     1) Druhá žádaná hodnota -29 999...999 999 
Grw+   2) Kladný gradient žádané hodnoty 0,001...999 999 
Grw-   2) Kladný gradient žádané hodnoty 0,001...999 999 
Grw2   2) Gradient žádané hodnoty W2 0,001...999 999 
N0 Posuv nuly (jen u poměrové regulace) -29 999...999 999 
a Faktor a (jen u regulace se 3 vstupy) -9,99...99,99 
Xsh1   3) Neutrální pásmo (xw > 0) 0,0...1000,0 (%) 
Xsh2    3) Neutrální pásmo (xw < 0) 0,0...1000,0 (%) 
Y2 Bezpečná akční veličina  0...100 (%) 
Ymin   4) Spodní limit akční veličiny -100...100 (%) 
Ymax Horní limit akční veličiny -100...100 (%) 
Y0 Pracovní bod akční veličiny (počáteční bod) -100...100 (%) 
YOptm Akční veličina pro ustálený stav (optimalizace) -100...100 (%) 
dYopt Velikost skoku při optimalizaci 5...100 (%) 
Xp1(1..6)3) Proporcionální pásmo 1 0,1...999,9 (%) 

Xp2(1..6)3) Proporcionální pásmo 2 (jen u regulátoru s 
rozděleným rozsahem) 

0,1...999,9 (%) 

Tn1(1..6) Integrační časová konstanta 0,0...999 999 (s) 
Tv1(1..6) Derivační časová konstanta 0,0...999 999 (s) 
Titel Název ovládací stránky displeje 16 znaků 
Einh.X Fyzikální jednotka regulované veličiny (displej) 6 znaků 

Wint   1) Počáteční žádaná hodnota  
(při přenosu struktury do KS98) -29 999...999 999 

A/H Počáteční stav regulátoru  
(při přenosu struktury do KS98) 0 nebo 1 

1) Zadává se ve fyzikálních jednotkách regulované veličiny (°C, bar, %, apod.) 
2) Zadává se v jednotkách za min. (např. °C/min) → viz regulace se zadaným gradientem str. 194. 
3) Údaje v % se vztahují na měřící rozsah Xn100 – Xn0. Není zde žádná vazba na hodnoty W0 a W100. 
 Indexy (1…6) označují šest sad parametrů u CONTR+. 
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y = akční veličina 
Yh = rozsah akční veličiny 
Tu = doba průtahu (s) 
Tg = doba náběhu (s) 
Vmax = Xmax/Tg = ∆x/∆t = max. rychlost změny reg. veličiny 
Xmax = max. regulovaná veličina 
Xh = regulační rozsah = x100 – x0 

III-16.5 Regulační parametry bloků CONTR a CONTR+ 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

%100
max ⋅⋅= Tu
Xh

V
K
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Přímá nebo inverzní funkce regulátoru se volí pomocí parametru Cmode. 
Princip je na obrázku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III-16.6 Empirická optimalizace regulačních parametrů 
Pokud nejsou vlastnosti regulované soustavy dostatečně známé, lze nastavení regulačních parametrů provést 
samooptimalizací nebo empiricky. Při pokusech o empirické nastavení je vhodné postupovat podle následujících 
doporučení: 
q Je nutno zajistit, aby regulovaná veličina a akční veličina nemohly dosáhnout nepovolených hodnot. 
q Podmínky optimalizačních pokusů by měly být vždy stejné, aby se jejich výsledky daly srovnávat. 
q Optimalizační pokusy by měly být cílené, buď na zvládnutí normálních podmínek, nebo poruchových stavů. 
q Při jednotlivých pokusech by neměl být měněn pracovní bod. 
 
Počáteční regulační parametry je vhodné nastavit takto: 
 Xp na nejvyšší možnou hodnotu, 
 Tv poměrně velkou, nejvýše však rovnou času, za kterou soustava začne reagovat na změnu, 
 Tn rovněž velkou, ale nejvýše rovnou době celkové reakce soustavy na změnu. 
 
Empirická optimalizace parametrů je většinou velmi časově náročná. Při dodržení následujících pravidel lze potřebný 
čas podstatně zkrátit: 
 
Ü Nastavte Tn = Tv = 0 (tedy algoritmus P) a Xp co možno největší. Xp pak při jednotlivých pokusech postupně 

po skocích snižujte, dokud je soustava dostatečně stabilní. Po dosažení nestabilního stavu Xp zvětšete na 
předchozí hodnotu a pokračujte dle bodu *. 

* Zhodnoťte regulační odchylku. Je-li dostatečně malá, můžeme optimalizaci ukončit a regulátor provozovat 
s algoritmem P. Pokud je regulační odchylka příliš velká, bude lepší použít algoritmu PD. Nastavte poměrně 
velké Tv a pokračujte bodem ¢. 

¢ Zmenšujte postupně Xp až do dosažení nestabilního stavu. Po jeho dosažení pokračujte bodem £. 
£ Pokuste se snižováním Tv proces znovu stabilizovat. Pokud se to podaří, vraťte se zpět na bod ¢. Pokud nelze 

snižováním Tv proces stabilizovat, zvětšete trochu Xp a pokračujte bodem ¤. 
¤ Pokud se pokusy v bodech ¢ a £ podařilo Xp podstatně snížit, pokračujte bodem ¥, pokud nikoli, bude 

soustavu lépe regulovat algoritmus PI. Nastavte Tv = 0 a pokračujte bodem |. 
¥ Zhodnoťte regulační odchylku. Je-li dostatečně malá, je proces ukončen a regulátor optimalizován s algoritmem 

PD. Pokud je regulační odchylka stále příliš velká, bude soustava lépe regulována algoritmem PID. Xp a Tv již 
neměňte a pokračujte bodem |. 

| Nastavte velkou integrační konstantu Tn a pak ji postupně snižujte, dokud je soustava stabilní. Po dosažení 
nestability zvětšete o trochu Xp. Proces je ukončen a regulátor optimalizován s algoritmem PID (nebo PI). 

 

g Při empirické optimalizaci je vhodné sledovat reakce regulované soustavy na zapisovači nebo využít možnosti 
zobrazení trendů regulované veličiny inženýrským programem regulátoru (ET/KS94). 

g Uvedený postup empirické optimalizace není možné zcela zevšeobecnit, u některých regulovaných soustav nevede 
k uspokojivým výsledkům. 

g Změny pracovního bodu Y0, odstupu spínání Xsh a pracovních cyklů Tp1 a Tp2 mohou přinést zlepšení, ale 
i zhoršení chování regulované soustavy. U třístavové krokové regulace je nutno nastavit parametr doby přeběhu 
pohonu Tm na skutečnou hodnotu pro daný pohon. 
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III-16.7 Samooptimalizace regulačních parametrů u bloků CONTR a CONTR+ 
K stanovení optimálních regulačních parametrů lze využít samooptimalizační funkce regulátoru. Samooptimalizaci 
je s úspěchem možné použít u statických regulačních soustav bez dominantního dopravního zpoždění s K ≤ 30%. 
Po spuštění samooptimalizace regulátor stanoví na základě odezvy regulované veličiny na skokovou změnu akční 
veličiny dobu průtahu Tu a max. rychlost změny Vmax a na základě těchto hodnot nastaví optimální regulační 
parametry pro rychlé vyrovnání na žádanou hodnotu bez překmitu (Xp1, Xp2, Tn, Tv, Tp1, Tp2), podle typu 
regulačního algoritmu). 
 
Příprava 
• Zvolte požadovaný regulační algoritmus: 
 Regulátor P: Tn = 0.0; Tv = 0.0 
 Regulátor PD: Tn = 0.0; Tv > 0.0 
 Regulátor PI: Tn > 0.0; Tv = 0.0 
 Regulátor PID: Tn > 0.0; Tv > 0.0 
 Parametry Tn a Tv se vypínají nastavením na hodnotu 0.0. Po vypnutí nejsou při optimalizaci uvažovány. 
• U funkčního bloku CONTR+ zvolte příslušnou sadu parametrů (POpt = 1...6). 
• Zvolte požadovaný režim detekce ustáleného procesu OCond: grad=0 nebo grad<0/>0 nebo grad<>0 → viz 

dále: Monitorování stavu ustáleného procesu PiR. 
• Určete hodnotu akční veličiny, při níž má dojít k ustálení procesu (YOptm). 
• Určete velikost skoku akční veličiny pro samooptimalizaci (dYopt). 
• Ověřte dostatečnou rezervu žádané hodnoty → viz dále: Rezerva žádané hodnoty. 
 
Monitorování stavu ustálení procesu (PiR): 
Monitorování ustáleného stavu regulačního 
procesu provádí regulátor neustále. Proces je 
považován za ustálený, pokud je regulovaná 
veličina po dobu více než 60 s v tolerančním 
pásmu ±∆X = 0,5%. Pokud regulovaná 
veličina toto pásmo opustí, je čítač doby 
ustálení vynulován. Pokud je např. regulátor 
během provozu v ustáleném stavu a pak při 
startu samooptimalizace je použita příliš 
odlišná hodnota YOptm, musí se opět čekat 
nejméně plnou detekční dobu na dosažení 
ustáleného stavu. 
Při "rozšířeném" monitorování ustáleného stavu se nehlídá ustálená regulovaná veličina, ale její konstantní trend! 
 

Konfiguračním parametrem OCond lze druh monitorování ustáleného stavu zvolit z následujících možností: 
 

grad (x) = 0: Za ustálený stav je považována konstantní regulovaná veličina x 

grad (x) ≤ 0 = konstantní & inverzní: Za ustálený stav u inverzního regulátoru je považován konstantní 
pokles regulované veličiny 

grad (x) ≥ 0 = konstantní & přímý: Za ustálený stav u přímého regulátoru je považován konstantní 
nárůst regulované veličiny 

grad (x) ≠ 0: 
Za ustálený stav se považuje konstantní trend regulované veličiny. 
V tomto případě je nutné, aby konstantní trend trval po celou dobu 
detekování ustáleného stavu. 

 
Rezerva žádané hodnoty 
Aby mohla samooptimalizace vůbec proběhnout, musí být odstup žádané hodnoty a regulované veličiny větší než 
10% z rozsahu nastavení žádané hodnoty W0...W100. Tento odstup je zajištěn buď automaticky použitím snížené 
akční veličiny během detekce ustáleného stavu (PIR) nebo jej lze zajistit ručním nastavením hodnot akční veličiny 
nebo žádané hodnoty v režimu ručního ovládání. 
U inverzní regulace musí být žádaná hodnota alespoň o tuto rezervu větší než regulovaná veličina, u přímé regulace 
musí být žádaná hodnota alespoň o tuto rezervu menší než regulovaná veličina. Nastavená žádaná hodnota 
představuje při samooptimalizaci mez, kterou nesmí regulovaná veličina překročit. 
 
Spuštění samooptimalizace 
Start i stop optimalizace lze provést z automatického režimu nebo ručního ovládání (→ viz dále Start z režimu 
automatické regulace a Start z režimu ručního ovládání). Z ovládací stránky příslušného funkčního bloku regulátoru 
se zvolením symbolu �� a jeho potvrzením přejde do ovládací stránky samooptimalizace. Tam zvolte zadávací pole 
Stat: OFF/OK (pole je zobrazeno inverzně), po potvrzení       pole začne blikat. Tlačítkem       zvolte Stat: Start a 
potvrďte      . Samooptimalizace je spuštěna. Žádanou hodnotu lze měnit i v průběhu samooptimalizace. 
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Ukončení samooptimalizace 
Optimalizaci lze v jejím průběhu kdykoli ukončit. Tlačítkem       zvolte zadávací pole Stat: (pole se zobrazí inverzně), 
po potvrzení       se pole rozbliká a tlačítkem       zvolte Stat: Stop a potvrďte       . Samooptimalizace se ukončí a 
regulátor pokračuje s původními regulačními parametry v automatickém režimu. Optimalizaci lze kdykoli ukončit i 
stisknutím tlačítka       (pokud není jeho funkce blokována signálem log. 1 na vstupu oplock), regulátor přejde do 
ručního ovládání. 
 
Start samooptimalizace z režimu automatického provozu 
Při startu z režimu automatického provozu přejde výstup akční veličiny na hodnotu YOptm. Dále regulátor čeká 
s neměnnou hodnotou akční veličiny na ustálení procesu. Po dosažení tohoto stavu a při dostatečné rezervě žádané 
hodnoty je proveden skok akční veličinou o dYOpt (u inverzní regulace směrem nahoru, u přímé regulace směrem 
dolů) a sledována reakce regulované veličiny. 
 

 grad(x) = 0 grad(x) < 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po úspěšném ukončení samooptimalizace regulátor s nově stanovenými parametry reguluje na žádanou hodnotu. 
Hodnota parametru Ores udává, s jakým výsledkem byla optimalizace ukončena (→ viz dále: Význam 
optimalizačních kódů). 
 

a Pokud dojde k ukončení optimalizace s chybou (Ada_Err), zůstává akční veličina na hodnotě YOptm, dokud 
není proces optimalizace operátorem z ovládací stránky, tlačítkem        nebo po komunikační lince ukončen. 
 
Start samooptimalizace z režimu ručního ovládání 
Pro start z režimu ručního ovládání je nutno nejprve regulátor na ruční ovládání přepnout. Při přepnutí zůstává na 
výstupu poslední hodnota akční veličiny. Tato hodnota je po spuštění optimalizace převzata jako hodnota pro 
vyhodnocení ustáleného stavu. Jako u automatického režimu i zde je možno žádanou hodnotu nadále měnit. 
Po dosažení stavu ustáleného procesu a při dostatečné rezervě žádané hodnoty je proveden skok akční veličinou 
o dYOpt (u inverzní regulace směrem nahoru, u přímé regulace směrem dolů) a sledována reakce regulované 
veličiny. Pokud je stav ustáleného procesu detekován již při startu optimalizace, odpadá obvyklá čekací doba 60s. 
 

 Start po zvýšení žádané hodnoty Start po snížení žádané hodnoty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po úspěšném ukončení samooptimalizace regulátor přechází opět do režimu automatické regulace a s nově 
stanovenými parametry reguluje na žádanou hodnotu. Hodnota parametru Ores udává, s jakým výsledkem byla 
optimalizace ukončena (→ viz dále: Význam optimalizačních kódů). 
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a Pokud dojde k ukončení optimalizace s chybou (Ada_Err), zůstává akční veličina na hodnotě YOptm, dokud 
není proces optimalizace operátorem z ovládací stránky, tlačítkem       nebo po komunikační lince ukončen. 
 
Průběh samooptimalizace u regulace "topení": 
(Dvoustavový regulátor, třístavový krokový regulátor, spojitý regulátor) 
Po dosažení stavu ustáleného procesu je regulační obvod vybuzen skokovou změnou akční veličiny a z reakce na ní, 
většinou po dosažení inflexního bodu přechodové charakteristiky, je stanovena doba průtahu Tu a max. rychlost 
změny regulované veličiny Vmax. 
 
Průběh samooptimalizace u regulace "topení - chlazení": 
(Třístavový regulátor, spojitý regulátor s rozděleným rozsahem) 
Nejprve jsou optimalizovány již popsaným způsobem parametry pro "topení". Po jejich určení pokračuje regulace 
s těmito parametry dále a znovu čeká na ustálení procesu. Poté je provedena skoková změna akční veličiny chlazení 
a z reakce na ní stanoveny hodnoty Tu2 a Vmax2. Na jejich základě jsou stanoveny optimální regulační parametry 
chlazení. Pokud stanovení hodnot Tu2 a Vmax2 není úspěšné, nedojde k hlášení chyby optimalizace (Ada_Err), 
parametry pro chlazení jsou nastaveny stejné jako pro topení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g U třístavového krokového regulátoru se při startu samooptimalizace servopohon nejprve zavře (Stat:Abgl) 
a pak otevře na YOptm. V uvedených obrázcích toto není zahrnuto. 

g Během samooptimalizace je z důvodu bezpečnosti regulované soustavy trvale hlídáno možné překročení žádané 
hodnoty. 

a Během samooptimalizace je funkce regulátoru potlačena, Ypid leží v mezích Ymin a Ymax. 

a U regulátoru "trojúhelník – hvězda – vypnuto" je optimalizace prováděna pro "trojúhelník", tj. s Y2 = 0. 
 
 
Řízená adaptace 
U některých aplikací je výhodné měnit regulační parametry v závislosti na stavu regulačního systému. K tomuto 
účelu lze použít funkční blok CONTR+ se šesti sadami parametrů a přepínat je pomocí analogového vstupu ParNo. 
 
 
Význam optimalizačních kódů ORes1 / ORes2 

 

g Pokud se po samooptimalizaci regulace nechová zcela podle požadavků, lze provést úpravu nastavení parametrů 
empiricky podle pokynů v kapitolách III-16.5 a III-16.6. 
Význam optimalizačních kódů je uveden na str. 39. 
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III-16.8 PIDMA (regulátor s paralelní strukturou a speciální optimalizací regulačních parametrů) 
 

Regulační blok PIDMA je zejména vhodný pro obtížně regulovatelné procesy (vyššího řádu nebo s dominantním 
dopravním zpožděním). Blok PIDMA se od bloku CONTR liší svou strukturou a speciálním optimalizačním 
algoritmem. Další funkce, jako např. gradient žádané hodnoty, přepínání žádaných hodnot, regulace s omezením 
akční veličiny, s dopřednou zpětnou vazbou atd. jsou stejné, jako u bloku CONTR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ü Název regulátoru 
¡ Zdroj žádané hodnoty (Wint, Wext, W2) 
¢ Fyzikální jednotka 
£ Sloupcový graf akční veličiny Y, regulační 

odchylky XW nebo regulované veličiny X 
¤ Přechod na stránku optimalizace 
¥ Regulovaná veličina 
| Žádaná hodnota 
y Číselná hodnota akční veličiny Y, regulační 

odchylky XW nebo regulované veličiny X 
x Stav optimalizace / zadávací povelové pole 
© Výsledek optimalizace topení 
v Regulační parametry PIDMA 
b Doba testu / zbývající čas 
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Nejdůležitější rozdíly v porovnání s bloky CONTR a CONTR+: 
• V regulačním bloku je integrovaný expertní samooptimalizační algoritmus PMA Tune. Umožňuje úspěšnou 

optimalizaci regulačních parametrů i u obtížně regulovatelných procesů s poměrem Tg/Tu < 3. 
• Blok PIDMA má paralelní regulační strukturu (ostatní regulátory PMA mají strukturu sériovou). 
• Možnost použití regulace „s dvěma stupni volnosti“ s rozdílnou reakcí regulátoru na změnu žádané hodnoty 

a na změnu regulované veličiny (poruchu). Nastavitelnými faktory bw-p a cw-d lze snížit působení 
proporcionální (P) a derivační (D) složky při změně žádané hodnoty. 

• Nastavitelné zesílení derivační složky VD, které se automaticky při optimalizaci přizpůsobí dynamice 
regulovaného procesu. Zesílení VD se pohybuje v rozmezí 2…10, u ostatních regulátorů PMA je pevně 
nastaveno na hodnotu 4 (empirická hodnota pro regulátory se sériovou strukturou). 

 
Použití regulačního bloku PIDMA je účelné tam, kde konvenční metody automatického ladění PMA nejsou 
uspokojivé. Blok PIDMA by neměl být používán pro procesy, kde samoladění PMA bylo vždy a stále je 
bezkonkurenční: 
• Procesy s poměrem Tg/Tu > 10. 
• Procesy druhého řádu s dvěma (třemi) prvky pro ukládání energie. 
Většinou to jsou aplikace v plastikářském průmyslu (extruze, ...), kde není možné žádné vylepšení související s 
rychlým vyrovnáním bez překmitu (pokud není vyžadováno "robustní" provedení regulátoru se stabilními výsledky i 
při proměnné dynamice procesu a nelinearitách). 
U klasických tepelných procesů (pece všech typů, sušičky, ...), klimatizace, u regulací hladiny, průtoku apod. však 
značný počet obtížných případů vyžaduje, aby zařízení fungovala správně, výdaje mnoha hodin strávených na místě s 
pomocí podpory horké linky nebo dokonce přítomnosti specialisty. 
 
Tato kapitola neobsahuje popis jednotlivých regulačních funkcí, protože ty jsou totožné s funkcemi bloků CONTR 
a CONTR+ (viz kap. III-16.4) s dále uvedenými dvěma vyjímkami. Parametry specifické pro blok PIDMA jsou 
uvedeny v kap. III-16.10. 
• Blok PIDMA neumožňuje volbu funkcí reléového regulátoru. 
• U regulačních funkcí spojitý regulátor s rozděleným rozsahem (split range) a třístavový regulátor blok PIDMA 

nerozlišuje regulační parametry pro topení a chlazení. 
 
 

Vstupy a výstupy bloku PIDMA 
 

Binární vstupy 

hide Potlačení displeje, = 1 → ovládací stránka se nezobrazuje 
lock Zamknutí displeje, = 1 → hodnoty nelze tlačítky            měnit 

inc Inkrement při manuálním nastavování (zvýšení o 1) 
dec Dekrement při manuálním nastavování (snížení o 1) 
x f Porucha čidla x1…x3 
yp f porucha čidla Yp (poloha akčního členu) 
a/m = 0 → provoz v automatu, = 1 → ruční ovládání 
w/w2 = 0 → interní/externí žádaná hodnota, = 1 → žádaná hodnota w2 
we/wi = 0 → externí žádaná hodnota, = 1 → interní žádaná hodnota 
track = 1 → funkce beznárazového přepínání Wext ↔ W aktivována (→ str. 195) 
y/y2 = 0 → regulační akční veličina Y1, = 1 → druhá akční veličina (parametr Y2) 
off = 0 → regulátor zapnut, = 1 → regulátor vypnut 

sm/hm = 0 → soft manual (přepnutí na ruku a ruční ovládání z tlačítek), 
= 1 → hard manual (výstup akční veličiny určen vstupem Yhm) 

ostart = 1 → start samooptimalizace 
w stop = 1 → ‚zmrazení‘ okamžité žádané hodnoty (využití např. při hlídání pásma) 
gr off = 1 → potlačení změny žádané hodnoty gradientem 

rstart 
= 1 → start náběhu → žádaná hodnota přejde na hodnotu regulované veličiny a 
v mezích daných GRW+, GRW- přechází na nastavenou hodnotu. Start náběžnou 
hranou vstupu (0→1). 

o-hide = 1 → potlačené zobrazení ovládací stránky samooptimalizace 
oplock Blokování tlačítka      . Při oplock = 1 není přepnutí na ruku tlačítkem možné 
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Binární výstupy 

y1 Stav spínacího výstupu Y1: = 0 → vypnut, = 1 → sepnut 
y2 Stav spínacího výstupu Y2: = 0 → vypnut, = 1 → sepnut 
c fail = 1 → regulátor ve stavu poruchy 
off = 0 → regulátor zapnut, = 1 → regulátor vypnut 
a/m = 0 → provoz v automatu, = 1 → ruční ovládání 
y/y2 = 0 → regulační akční veličina Y1, = 1 → druhá akční veličina (parametr Y2) 
we/wi = 0 → externí žádaná hodnota, = 1 → interní žádaná hodnota 
o run = 1 → probíhá samooptimalizace 
o err = 1 → chyba při samooptimalizaci 

xw sup = 1 → potlačení alarmu při změně žádané hodnoty 
          (po zapojení na vstup Stop bloku ALARM) 

 
Analogové vstupy 

X1 Regulovaná veličina x1 
X2 Pomocný vstup x2 (např. pro poměrovou regulaci) 
X3 Pomocný vstup x3 (např. pro regulaci se třemi vstupy) 
Wext Externí žádaná hodnota 
OVC+ Řízení omezení akční veličiny shora (→ viz str. 200) 
OVC- Řízení omezení akční veličiny zdola (→ viz str. 200) 
Yp Poloha akčního členu 
Yhm Akční veličina pro "hard manual" 
Yadd Přídavná akční veličina (viz regulace s dopřednou vazbou) 

 
Analogové výstupy 

Weff Efektivní (výsledná) žádaná hodnota 
X Efektivní (výsledná) regulovaná veličina 
Y Efektivní (výsledná) akční veličina 
XW Regulační odchylka 
W Interní žádaná hodnota 
Yout1 Regulační výstup Yout1 (topení) 

Yout2 
Regulační výstup Yout2 (chlazení, pouze u spojité regulace nebo regulace 
s rozděleným rozsahem → CFunc = SplitRange. 

Bl-No Číslo bloku (pro zapojení do kaskády) 
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III-16.9 Parametry a konfigurace bloku PIDMA 
 

Parametry bloku PIDMA 
 

Parametry Popis 
Možnosti 
nastavení 

Přednastavení. 
ET KS 98 

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

comp 
integral 

comp 
 

comp 
 

Drift Kompenzace driftu: Vypnuta 
 Zapnuta 

off 
on 

off 
 

off 
 

CSpeed 
Dynamika regulace: Pomalá 
 Normální 
 Rychlá 

slow 
normal 

fast 
normal normal 

W_BWlock 

Blokování 
přepínání 
žádané hodnoty 
z čela přístroje 

Přepínání blokováno 0: Vše blokováno ←  
Wext↔Wint blokováno 1: We blokována   
W↔W2 blokováno 2: W2 blokována   
Přepínání možné 3: Neblokováno   

W0 Dolní mez rozsahu žádané hodnoty (Weff) -29 999...999 999 0 0 
W100 Horní mez rozsahu žádané hodnoty (Weff) -29 999...999 999 100 100 
W2 Druhá žádaná hodnota -29 999...999 999 100 100 
Grw+    1) Kladný gradient žádané hodnoty 0,001...999 999 Off ---- 
Grw-    1) Kladný gradient žádané hodnoty 0,001...999 999 Off ---- 
Grw2    1) Gradient žádané hodnoty W2 0,001...999 999 Off ---- 
N0 Posuv nuly u poměrové regulace -29 999...999 999 0 0 
A Faktor a (regulace se 3 vstupy) -9,99...99,99 1 1 
Tpause Min. délka prodlevy (3-stavová kroková reg.) 0,1...999999 (s) 0.1 0,1 
Tpuls Minimální délka kroku (3-stavová kroková reg.) 0,1...2,0 (s) 0.3 0,3 
Tm Doba přeběhu pohonu (3-stav. kroková reg.) 5...200 000 (s) 30 30 

thron Spínací diference pro povel otvírání (3-stavová 
kroková regulace) 0,2...100% 0,2 0,2 

throff Spínací diference pro povel zavírá (3-stavová 
kroková regulace) 0,2...100% 0,2 0,2 

Y2 Bezpečná akční veličina  
(ne pro 3-stav. krokovou regulaci) -105,0...105,0 (%) 0 0 

Ymin Spodní limit akční veličiny 
(ne pro 3-stav. krokovou regulaci) -105,0...105,0 (%) 0 0 

Ymax Horní limit akční veličiny 
(ne pro 3-stav. krokovou regulaci) -105,0...105,0 (%) 100 100 

Y0 Pracovní bod akční veličiny 
(ne pro 3-stav. krokovou regulaci) -105,0...105,0 (%) 0 0 

dYopt   2) Velikost skoku při optimalizaci 5...100 (%) 100 100 
Xlimit  2) Mez pro ukončení skoku při optimalizaci 0,5...999999 10 10 
Tdrift  2) Čas pro odhad driftu při optimalizaci 0...999999 30 30 
Tnoise  2) Čas pro odhad šumu při optimalizaci 0...999999 30 30 
Kp Zesílení regulátoru 0,001...999,9 1 1 

Tn 1 
Integrační časová konstanta 
(při nastavení Tn = 0 → I-složka vypnuta) 

0,0...999 999 (s) 10 10 

Tv 1 
Derivační časová konstanta 
(při nastavení Tv = 0 → D-složka vypnuta) 

0,0...999 999 (s) 10 10 

Tp1 1 Spínací perioda topení (třístavová regulace) 0,4...999,9 (s) 5 5 
Tp2 1 Spínací perioda chlazení (třístavová regulace) 0,4...999,9 (s) 5 5 
VD Zesílení derivační složky (Td/T1) 1...999999 4 4 

bW_p Váhový faktor žádané hodnoty pro 
proporcionální složku 0…1 1 1 

cW_d Váhový faktor žádané hodnoty pro derivační 
složku 0…1 0 0 

Tsat Integrační konstanta pro omezení akční 
veličiny (anti-Wind up) 1...999999 50 50 

Xsh Neutrální pásmo integrační složky 0...999999 0 0 
1) Regulace se zadaným gradientem → str. 194 
2) Optimalizace → str. 185 
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Konfigurace bloku PIDMA 
 

Konfigurace Popis Nastavení Předn. 

Cfunc 

R
eg

ul
ač

ní
 fu

nk
ce

: 

Dvoustavový regulátor 2-point  
3-stavový regulátor (topení i chlazení spínací) 3-point 
3-stavový regulátor (top. spojitý/chlaz. spínací) Cont/swi 
3-stavový regulátor (top. spínací/chlaz. spojitý) Swi/Cont 
3-stavový krokový regulátor Stepping 
3-stavový krokový regulátor s ind. polohy Yp Step+Yp 
Spojitý regulátor Cont 
Spojitý regulátor s rozděleným rozsahem splitRang 
Spojitý regulátor s indikací polohy Yp Cont Yp 

CType Typ regulátoru: 
Standartní (→ str. 198) Standard ← 
Poměrový (→ str. 198) Ratio 
Se třemi vstupy (→ str. 199) 3-elem 

WFunc Žádaná hodnota: 
Interní Set-point ← 
Interní / externí Sp/casc 

CMode Výstup: 
Inverzní Inverse ← 
Přímý  Direct 

CFail Reakce na poruchu 
čidla: 

Vypnutí výstupů regulátoru Neutral  
← Akční vel. Ypid = Ymin (0%) Ymin 

Akční vel. Ypid = Ymax (100%) Ymax 
Ypid = Y2 (ruční řízení ne) Y2 
Ypid = Y2 (ruční řízení možné) Y2/Yman 

COVC Omezení výstupu: 

Bez omezení Off ← 
OVC+ OVC+ 
OVC- OVC- 
OVC+/- OVC+/OVC- 

WTrac 
Beznárazové 
přepínání Wext ↔ W: 

Bez sledování Wint Off ← 
Sledování žádané hodnoty SP-track 
Sledování akční veličiny PV-track 

Ratio Poměrová regulace: 
(x1 + N0) / x2 Type 1 ← 
(x1 + N0) / (x1 + x2) Type 2 
(x2 - x1 + N0) / x2 Type 3 

XDp Počet míst za desetinnou čárkou (regulovaná veličina) 0...3 0 

Disp Sloupcový graf 
displeje: 

Akční veličina Y ← 
Regulační odchylka XW 
Regulovaná veličina Xeff Xeff 

Xn0 Počátek rozsahu -29 999...999 999 0 
Xn100 Konec rozsahu -29 999...999 999 100 
SFac Stechiometrická konstanta (poměrová regulace) 0,01...99,99 1,00 
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III-16.10 Regulační funkce a optimalizace regulačních parametrů u bloku PIDMA 
 
Na rozdíl od bloků CONTR a CONTR+ má funkční blok PIDMA s modifikovanou paralelní regulační strukturou 
dále uvedené parametry: 
 
Další parametry bloku PIDMA 

 
Parametr Popis Rozsah nast. 

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

comp 
integral 

Drift Kompenzace driftu: Vypnuta 
 Zapnuta 

off 
on 

CSpeed 
Dynamika regulace: Pomalá 
 Normální 
 Rychlá 

slow 
normal 

fast 
Tpause Min. délka prodlevy (3-stavová kroková reg.) 0,1...999999 (s) 
thron Spínací diference pro povel otvírání (3-stav. kroková reg.) 0,2...100% 
throff Spínací diference pro povel zavírání (3-stav. kroková reg.) 0,2...100% 
Xlimit Mez pro ukončení skoku při optimalizaci 0,5...999999 
Tdrift Čas pro odhad driftu při optimalizaci 0...999999 
Tnoise Čas pro odhad šumu při optimalizaci 0...999999 
Kp Zesílení regulátoru (nahrazuje Xp1/Xp2 bloků CONTR) 0,001...999,9 [%] 
VD Zesílení derivační složky (Td/T1) 1...999999 
bW_p Váhový faktor žádané hodnoty pro proporcionální složku 0…1 
cW_d Váhový faktor žádané hodnoty pro derivační složku 0…1 
Tsat Integr. konstanta pro omezení akční veličiny (anti-Wind up) 1...999999 
Xsh Neutrální pásmo integrační složky 0...999999 
 
Třístavová kroková regulace (signál polohy Yp): 
Parametry pro třístavovou krokovou regulaci jsou doplněny parametry Tpause, thron a throff.  
Parametr Tpause umožňuje kromě nastavení minimální délky kroku pomocí Tpuls ještě zvolit minimální délku 
prodlevy mezi dvěma kroky. 
Pokud se zvolí třístavová kroková regulace se signálem polohy(Yp), je tato úloha v bloku PIDMA realizována 
strukturou, obsahující dva regulační bloky. Hlavní regulátor reguluje regulovanou veličinu na žádanou hodnotu a jeho 
výstupem je požadovaná poloha akčního členu – servopohonu, předávaná pořízenému regulátoru. Ten funguje jako 
polohovací regulátor a s pomocí signálu polohy Yp zajišťuje přesné nastavení pohonu do požadované polohy. 
Pomocí parametrů thron a throff lze stanovit velikost odchylky polohy servopohonu od hlavním regulátorem 
požadované polohy, při níž je povel k pohybu pohonu potlačen. Těmito parametry tedy lze, spolu s parametrem Xsh, 
velmi jemně ovlivnit četnost pohybů pohonu. Parametr Xsh určuje neutrální pásmo regulační odchylky hlavního 
regulátoru, v němž je potlačena činnost integrační složky. 
 
Optimalizace regulačních parametrů: 
Pro optimalizaci regulačních parametrů u bloku PIDMA se využívá stejná metoda, jako u expertního programu PMA 
Tune, umožňující bezpečné stanovení optimálních regulačních parametrů i u obtížně regulovatelných procesů. 
Parametry PType, Drift, CSpeed, Xlimit a Tnoise spolu s parametrem dYopt (použitým i u bloků CONTR) určují 
podmínky pro optimalizaci. 
Parametrem PType je nutno zadat, zda se jedná o regulovaný proces statický (kompenzační, s vyrovnáním), 
u něhož po změně akční veličiny dojde k vyrovnání regulované veličiny na nové hodnotě, nebo zda jde o proces 
astatický (integrační, bez vyrovnání), u něhož změna akční veličiny vede k trvalému nárůstu nebo poklesu regulované 
veličiny. Příkladem astatického procesu je např. regulace hladiny v nádrži bez nebo s konstantním odtokem, nebo 
regulace teploty v peci s dokonalou tepelnou izolací.  
Parametrem Drift lze zapnout kompenzaci driftu pro případ, kdy hodnota regulované veličiny před startem 
optimalizace plynule klesá nebo stoupá. 
Parametrem CSpeed lze stanovit požadované chování regulační smyčky po optimalizaci, rychlý náběh na žádanou 
hodnotu s možným překmitem, normální nebo pomalý náběh bez překmitu. Požadované chování smyčky lze změnit 
i po optimalizaci, regulační parametry se samočinně upraví, pokud nebyly předtím změněny ručně. 
Parametry Tdrift a Tnoise určují čas, po který je po startu optimalizace prováděna detekce driftu hodnoty regulované 
veličiny a šumu měřeného signálu. Tyto časy je vhodné dle charakteru procesu nastavit dostatečně dlouhé tak, aby 
umožnily spolehlivou detekci rozptylu hodnot regulované veličiny, nezpůsobeného akční veličinou. 
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Po uplynutí času pro detekci driftu a šumu následuje skokové zvýšení akční veličiny z dosavadní hodnoty o hodnotu 
parametru dYopt. Jakmile zvýšení regulované veličiny jako reakce na skok akční veličiny překročí mez, danou 
parametrem Xlimit, vrátí se akční veličina opět na svou původní hodnotu. Poté, co regulovaná veličina dosáhne 
svého maxima (jako rekce na předchozí skok akční veličiny) a její opětovný pokles dosáhne zhruba poloviny mezi 
maximem a původní hodnotou, je optimalizace ukončena. Během poklesu regulované veličiny je na průběžně na 
displeji zobrazován čas, potřebný ještě k dokončení optimalizace. Po ukončení optimalizace se na displeji zobrazí 
hodnoty zesílení K, integrační časové konstanty Ti a derivační časové konstanty Td a spolu s doporučenými 
parametry VD, BW_p a CW_d se přepíší do regulátoru. 
 
Regulační parametry bloku PIDMA 
Na rozdíl od bloků CONTR a CONTR+ nemá blok PIDMA rozdílné parametry pro topení a chlazení. Parametr 
K platí pro oba režimy a určuje zesílení paralelní struktury regulačního bloku. 
Další parametry slouží k stanovení vlivnosti jednotlivých složek regulátoru: 
Vedle zesílení K umožňuje parametr VD (derivační zesílení Td/T1) zvýšit nebo snížit vlivnost derivační složky. 
Parametry BW_p (vlivnost změny žádané hodnoty na proporcionální složku) a CW_d (vlivnost změny žádané 
hodnoty na derivační složku) umožňují realizovat tzv. regulátor s dvěma stupni volnosti, tj. stanovit jiné chování 
regulátoru při reakci na změnu žádané hodnoty a při reakci na změnu regulované veličiny (poruchu). Váhové faktory 
vlivnosti lze nastavit v rozmezí 0 až 1. 
Při dynamické regulaci může dojít k tomu, že regulační algoritmus stanoví hodnotu akční veličiny mimo rozsah, 
pod nulou nebo nad 100%. Rychlého návratu do mezí rozsahu akční veličiny lze dosáhnout zrychlením integrační 
složky. Parametrem Tsat se zadává integrační časová konstanta pro omezení akční veličiny (anti-reset wind-up). 
 
Optimalizace regulačních parametrů bloku PIDMA 
 
Funkcí optimalizace lze stanovit optimální regulační parametry regulátoru pro daný regulovaný proces. Optimalizaci 
lze použít u následujících typů procesů: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příprava optimalizace: 
• Zvolte požadovaný regulační algoritmus: 
 Regulátor P: Tn = 0.0; Tv = 0.0 
 Regulátor PD: Tn = 0.0; Tv > 0.0 
 Regulátor PI: Tn > 0.0; Tv = 0.0 
 Regulátor PID: Tn > 0.0; Tv > 0.0 
 Parametry Tn a Tv se vypínají nastavením na hodnotu 0.0. Po vypnutí nejsou při optimalizaci uvažovány. 
• Určete velikost skoku akční veličiny pro samooptimalizaci (dYopt). O tuto hodnotu se změní akční veličina 

ze své původní hodnoty. Skok může být zadán kladný i záporný. 
• Zadejte parametr Xlimit. Zvolte asi poloviční hodnotu předpokládané změny regulované veličiny. 

  

PMATune nikdy neselže pro tyto procesy 

Dobře regulovatelné (nízký řád) Obtížně regulovatelné (velké dopr. zpoždění) 

Statický Astatický Statický Astatický 

Mírně neminimálně 
fázový 

Mírně kmitavý Silně neminimálně 
fázový 

Silně kmitavý 

PMATune je použitelný PMATune není použitelný 
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Monitorování stavu ustálení procesu (PiR): 
Detekci ustáleného stavu procesu blok PIDMA neprovádí. Start optimalizace je určen obsluhou. Nejlepší výsledky 
lze dosáhnout při vyrovnaném procesu bez dynamických změn regulované veličiny. Pouze výjimečně může nastat 
situace, kdy optimalizační algoritmus z důvodu kolísání hodnot parametry neurčí a vydá chybové hlášení „nový 
start“. 
 
Start optimalizace 
Optimalizaci lze spustit v režimu automatické regulace nebo při provozu na ruku z ovládací stránky optimalizace. 
Na ovládací stránce regulátoru označte a potvrďte symbol dvou šipek. Zobrazí se stránka optimalizace, na ní zvolte 
řádek Stat: OFF/OK a potvrďte tlačítkem      . Řádek se rozbliká a tlačítkem      lze zvolit start Stat: Start. Potvrzením       
je funkce optimalizace spuštěna. Po spuštění optimalizace z automatické regulace není vhodné měnit žádanou 
hodnotu. To by mohlo vést k chybnému stanovení parametrů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přerušení optimalizace 
Optimalizaci lze kdykoli přerušit stisknutím tlačítka      (pokud není funkce tlačítka blokována signálem 1 na vstupu 
oplock), nebo z ovládací stránky optimalizace (vyberte řádku Stat:, tlačítkem       ji rozblikejte, pomocí       zvolte 
Stat: Stop a potvrďte     . Optimalizace se přeruší a regulátor pokračuje v regulaci s původními parametry.  
 
Start z automatické regulace nebo provozu na ruku 
Mezi startem optimalizace z automatického režimu nebo z provozu na ruku není žádný zásadní rozdíl. V obou 
případech musí operátor zajistit, aby regulovaný proces byl ustálený. Při automatické regulaci ale regulátor až do 
vyslání pulsu akční veličiny pracuje s neoptimalizovanými parametry, ve většině případů je pro zajištění ustáleného 
procesu proto výhodnější spouštět optimalizaci s ručního ovládání. Při přepnutí z automatu na ruku je převzata 
poslední hodnota akční veličiny a použita pro ustálení procesu a během optimalizace. 
Po spuštění optimalizace následuje nejprve detekce driftu a šumu signálu regulované veličiny, v další fázi je proveden 
skok akční hodnoty o dYOpt. Poté, co změna regulované veličiny překročí Xlimit, je akční veličina vrácena na 
původní hodnotu. V třetí fázi optimalizace se čeká na dosažení maxima změny regulované veličiny a po detekci 
maxima je sledován její pokles. Během této čtvrté fáze je na ovládací stránce zobrazován odhad času, potřebného 
k dokončení optimalizačního procesu. 
Po ukončení optimalizace regulátor přechází do automatické regulace a reguluje na žádanou hodnotu s nově 
stanovenými parametry. Výsledek optimalizace udává zobrazený kód Ores (viz následující tabulka). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Pokud dojde k ukončení optimalizace s chybou (Ada_Err), zůstává akční veličina na své původní hodnotě, 
dokud není proces optimalizace operátorem z ovládací stránky, tlačítkem       nebo po komunikační lince 
ukončen. 
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Optimalizace u regulace topení a chlazení 
U třístavové regulace nebo regulace s rozděleným rozsahem (split range) nemá blok PIDMA samostatné parametry 
zesílení pro fáze topení a chlazení. I optimalizace se proto provádí v jediném kroku. 
 
Význam optimalizačního kódu ORes 

 
Význam optimalizačního kódu je uveden na str. 40. 

 

g I po ukončení optimalizace lze parametrem CSpeed změnit požadované chování regulační smyčky, regulační 
parametry se samočinně upraví. Pokud došlo k ruční úpravě parametrů, nemá následná změna CSpeed na parametry 
již žádný vliv. 

 
 
III-16.11 Aplikace regulačních funkcí 

 
V této kapitole jsou popsány všeobecné vlastnosti regulačních bloků CONTR, CONTR+ a PIDMA, týkající se jejich 
zapojení, možností omezení a přepínání žádaných hodnot a akční veličiny a předzpracování signálu regulované 
veličiny. 
 

Ovládání regulátoru z čelního panelu 
 

Ovládací prvky stránky regulátoru 
Ovládací stránka regulátoru nemá jazykové mutace, její texty jako název a označení fyzikální jednotky by měly být 
proto voleny jazykově neutrálně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ Viz také kapitola  I-8 Ovládání 
  I-10 Ovládací stránky 
  I-10.6  Stránka regulátoru 

 
Blokování přepínání žádaných hodnot 
U mnoha aplikací není vhodné, aby obsluha měla 
možnost přepínat žádanou hodnotu. Nechtěným nebo 
náhodným zásahům do regulovaného procesu 
je třeba zabránit a proto je dána možnost přepínání 
žádaných hodnot z čelního panelu zablokovat. 
Blokování se provádí parametrem Wblock, 
který umožňuje zablokovat všechna nebo 
některá přepínání. 
V základním nastavení od výrobce je přepínání blokováno a zadávací pole ¡ nelze navolit. 
 

+ Přepínání na Wext se blokuje také nastavením parametru WFunc = Set-point. 
+ Pokud je blokováno přepínání W ↔ W2 a současně parametrem WFunc i přepínání na Wext, pak nelze zadávací 

pole ¡ nastavit (přeskakuje se). 

Ü Název ovládací stránky 
¡ Zdroj žádané hodnoty (Wint, Wext, W2) 
¢ Fyzikální jednotka 
£ Sloupcový graf akční veličiny Y, regulační 

odchylky XW nebo regulované veličiny X 
¤ Přechod na stránku optimalizace 
¥ Regulovaná veličina 
| Žádaná hodnota 
y Číselná hodnota akční veličiny Y, regulační 

odchylky XW nebo regulované veličiny X 
x Stav optimalizace / zadávací povelové pole 
© Výsledek optimalizace topení 
v Charakteristická čísla procesu topení 
b Výsledek optimalizace chlazení 
n Charakteristická čísla procesu chlazení 
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Další stavové informace na ovládací stránce 
Během samooptimalizace nebo při zapojení regulátorů v kaskádě se na ovládací stránce objevují další stavové 
informace: 
 

Při samooptimalizaci: 
Stavová informace optimalizace se zobrazí na ovládací stránce v poli 
indikace automatické regulace / ručního ovládání: 
 

Optimalizace probíhá:  Orun 
Chyba optimalizace: Oerr 
 

Je-li optimalizace přerušena chybou, regulátor čeká na zásah obsluhy. 
Návrat do normálního provozního stavu se provede dvojím stisknutím 
tlačítka H, nebo povelem Stop ze stránky optimalizace. 
 
 
Provoz regulátorů v kaskádě 
Kaskádní zapojení je nejčastější regulační strukturou provázaných regulačních smyček. 
Funkční bloky regulátorů jsou vybaveny tak, aby umožňovaly jednoduché zapojení a snadné ovládání kaskádní 
regulace. 
• Kaskáda se skládá minimálně ze dvou regulátorů: Hlavní (master) regulátor, jehož vstupem je hlavní regulovaná 

veličina a podřízený (slave) regulátor, na jehož vstupní veličině je hlavní regulovaná veličiny závislá. 
• Kaskádní zapojení se realizuje propojením výstupu hlavního regulátoru (Yout1) na vstup externí žádané hodnoty 

(Wext) podřízeného regulátoru (případně přes blok úpravy měřítka SCAL). 
• Blok podřízeného regulátoru získá informaci o svém zapojení v kaskádě přivedením čísla bloku hlavního 

regulátoru na svůj vstup Casc. 
 

+ Ovládací funkce kaskády hlavního a podřízeného regulátoru jsou umístěny na společné ovládací stránce podřízeného 
regulátoru. 
 
Ü Název ovládací stránky 
¡ Volba sady reg. parametrů 
¢ Přepínač režimu kaskády – otevřená / uzavřená 
£ Zdroj žádané hodnoty hlavního regulátoru 

(Wint, Wext, W2) 
¤ Displejové pole režimu ručního ovládání 

(jinak prázdné) 
¥ Fyzikální jednotka  

(hlavního nebo podřízeného regulátoru) 
| Přechod na stránku samooptimalizace 
y Regulovaná veličina hlavního regulátoru 
x Regulovaná veličina podřízeného regulátoru 
© Žádaná hodnota (v automatickém režimu hlavního regulátoru, 

při otevřené kaskádě podřízeného regulátoru) 
v Sloupcový graf a číselná hodnota (akční veličiny Y podřízeného, 

nebo regulační odchylky XW hlavního regulátoru) 
b Displejové pole podřízeného regulátoru v otevřené kaskádě 

(jinak prázdné) 
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Kaskádní zapojení regulátorů může mít následující provozní stavy: 
(viz také kapitola I-10.7) 
• Při režimu automatické regulace jsou určujícími procesními hodnotami regulovaná veličina a žádaná hodnota 

hlavního regulátoru. Žádanou hodnotu hlavního regulátoru lze tlačítky měnit. Regulovaná veličina podřízeného 
regulátoru je na displeji jen pro informaci. V poli ¢ je nápis Cascade. 

• Podřízený regulátor lze jako každý jiný regulátor pomocí binárních vstupů přepnout na jeho interní žádanou 
hodnotu nebo na W2. V tom případě se na displeji objeví Casc-open jako při otevření kaskády pomocí 
zadávacího pole. Nyní se žádaná hodnota podřízeného regulátoru stane určující procesní hodnotou a lze ji 
v zadávacím poli © měnit (vlevo od ní se objeví nápis slave). Regulovaná veličina hlavního regulátoru nyní 
není regulována, ale řízena z okruhu podřízeného regulátoru. Přepínání mezi ovládáním žádané hodnoty 
hlavního a podřízeného regulátoru je kdykoli možné. 

• V režimu ručního ovládání je proces přímo ovlivňován akční veličinou podřízeného regulátoru. Při ručním 
ovládání lze akční veličinou podřízeného regulátoru ovládat tlačítky, na displeji je nápis Man. V režimu ručního 
ovládání, nebo když je podřízený regulátor přepnut na svou interní žádanou hodnoru nebo W2, je kaskáda 
otevřena. Podřízený regulátor pak nereaguje na akční veličinu hlavního regulátoru. V zapojení obou regulačních 
bloků je nutno zajistit sledování regulované veličiny podřízeného regulátoru akční veličinou hlavního regulátoru, 
aby zpětné přepnutí do automatické regulace uzavřené kaskády bylo beznárazové, tak jak je ukázáno 
v následujícím příkladu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V provozu uzavřené kaskády jsou v displejových polích žádané hodnoty, zdroje žádané hodnoty, fyz. veličiny a 
sloupcového grafu hodnoty hlavního regulátoru. Při otevřené kaskádě jsou v těchto polích hodnoty podřízeného 
regulátoru. 
Zablokováním možnosti přepnutí žádané hodnoty podřízeného regulátoru parametrem Wblock lze zamezit otevření 
kaskády tlačítky čelního panelu. Tímto parametrem lze selektivně blokovat přepínání žádané hodnoty mezi 
W/We/W2. 
 

+ Uzavření kaskády způsobí automatické přepnutí podřízeného regulátoru na externí žádanou hodnotu We.  
Při otevřené kaskádě se v poli b, které je vpravo od pole fyz. jednotky, objeví jako informace o zdroji žádané 
hodnoty nápis slave. Delší text fyz. jednotky může být tímto nápisem částečně překryt, viditelné zůstanou pouze 
jeho první čtyři znaky. 
 
Optimalizace regulátorů v kaskádě 
V kaskádním zapojení se optimalizují nejprve regulační parametry podřízeného regulátoru a poté regulátoru 
hlavního. Pole přechodu na stránku samooptimalizace �� vede vždy na optimalizační stránku podřízeného 
regulátoru. Pro optimalizaci parametrů hlavního regulátoru je nutno přejít na jeho vlastní ovládací stránku z hlavního 
menu ovládacích stránek. 
 
Ruční ovládání 
Přepínání na ruční ovládání se provádí tlačítkem     . Přepnutí se týká pouze podřízeného regulátoru, hlavní regulátor 
je ovlivněn jen nepřímo. Po přepnutí na ruční ovládání se údaj sloupcového grafu změní na akční veličinu Y, její 
přestavování se provádí v poli s číselnou hodnotou vedle grafu. 
 

+ Pokud je kaskáda uzavřena, působí přepínání a změna žádané hodnoty na hlavní regulátor. 
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Pro sloupcový graf platí následující pravidla: 
• Pokud je na sloupcovém grafu parametrem Disp zvoleno zobrazení regulované veličiny X nebo odchylky XW, 

jedná se vždy o hodnoty hlavního regulátoru. 
• Pokud je na sloupcovém grafu parametrem Disp zvoleno zobrazení akční veličiny Y, jde o veličinu podřízeného 

regulátoru. 
 
Chybné zapojení kaskády 
Pokud je v zapojení regulačních bloků v kaskádě chyba, 
např. na kaskádní vstup podřízeného regulátoru není zapojen 
výstup Bl-no z hlavního regulátoru, není kaskádní zapojení 
funkční. 
Na displeji se v tom případě objeví symbol C Er. 
 
 
 
 
 
Vícenásobná kaskáda 
Kaskádu lze vytvořit z jednoho hlavního a jednoho nebo několika podřízených regulátorů (jako v následujícím 
příkladu regulace hladiny s třemi podřízenými regulátory množství). Přístup k ovládací stránce hlavního regulátoru je 
možné zablokovat (hide = 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovládací stránka kaskády se vytvoří automaticky u každého regulačního bloku, na jehož vstup Casc je zapojen 
výstup Bl-no jiného regulačního bloku. 
V uvedeném příkladu jsou pro regulaci hladiny použity tři podřízené regulátory, každý z nich tedy má ovládací 
stránku kaskády. U tohoto zapojení nelze bez podrobného uvážení použít zapojení pro sledování regulované veličiny 
podřízeného regulátoru akční veličinou hlavního regulátoru při ručním ovládání, použité v příkladu u jednoduché 
kaskády: 
1. Při přepnutí jednoho regulátoru na ruční ovládání zůstávají další dvě kaskádní větve v automatické regulaci. 
2. Pokud jsou všechny tři regulátory přepnuty na ruční ovládání, není jasné, která regulovaná veličina by měla být 

použita pro sledování. 
 
 
 



 189 KS 98-2  Příručka uživatele 

III-16.12 Funkce žádané hodnoty 
 
Terminologie 
W Interní žádaná hodnota 
We Externí žádaná hodnota 
W2 druhá (interní) žádaná hodnota 
Weff efektivní (výsledná) žádaná hodnota 
xw regulační odchylka 
 (x – w → regulovaná veličina – žádaná hodnota) 
 
Všeobecně 
K dispozici je několik žádaných hodnot. 
Z uvedeného obrázku jsou patrné priority mezi nimi. "Bezpečnostní" druhá žádaná hodnota W2 má před ostatními 
přednost. Přepínání žádaných hodnot se provádí komunikační linkou nebo binárními vstupy příslušného funkčního 
bloku regulátoru. Pokud je aktivován gradient, není přechod při přepnutí skokový, ale postupný → viz dále Změna 
žádané hodnoty gradientem. 
Aktivací binárního vstupu w stop je okamžitá žádaná hodnota "zmrazena". Její změna ani přepnutí na jinou žádanou 
hodnotu není možné. 
 
Konfiguračním parametrem WFunc je možné určit, jestli bude vždy platná interní žádaná hodnota nebo bude 
povoleno přepínání mezi interní a externí žádanou hodnotou. 
 
Interní žádaná hodnota (WFunc = Set-point) 
Výslednou žádanou hodnotou je vždy interní žádaná hodnota W. 
 
Interní / externí žádaná hodnota (WFunc = Sp/casc) 
Je možné přepínání mezi interní žádanou hodnotou W a externí žádanou hodnotou We. Přepínání se řídí binárním 
vstupem we/wi nebo komunikační linkou. Pokud není vstup zapojen nebo je ve stavu log. 0, používá se automaticky 
externí žádaná hodnota. Pokud není zapojen vstup we/wi ani analogový vstup externí žádané hodnoty Wext, používá 
regulátor interní žádanou hodnotu. 
 
Druhá "bezpečná" žádaná hodnota W2 
Přepnout na druhou žádanou hodnotu W2 lze kdykoli a přepnutí má vždy nejvyšší prioritu. Přepínat lze po 
komunikační lince nebo binárním vstupem w/w2. Při log. 1 na tomto vstupu je přepnuto na W2, při log. 0 je aktivní 
interní žádaná hodnota. 
Druhé žádané hodnotě se také říká "bezpečná žádaná hodnota" i když rozhodnutí, zda je využívána z důvodů uvedení 
technologie do bezpečného stavu nebo prostě jako předdefinovaná pevná žádaná hodnota, závisí na uživateli 
a jeho regulační koncepci. 
 
Externí žádaná hodnota Wext 
Přepínání mezi interní a externí žádanou hodnotu je možné pouze při nastavení WFunc na Sp/casc. Provádí 
se komunikační linkou nebo řídícím vstupem we/wi. Pro přepnutí na interní žádanou hodnotu je nutno přivést 
na řídící vstup log. 1. Přepnutí na externí žádanou hodnotu se provede přivedením log. 0. Pokud není vstup zapojen, 
je přepnuto na externí žádanou hodnotu. Interní žádaná hodnota má přednost. Pokud je zvolena některým 
prostředkem (kom. linkou nebo příslušným řídícím signálem) není možné jiným prostředkem přepnout na externí 
žádanou hodnotu. 
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Změna žádané hodnoty s gradientem 
Normálně je přepínání žádaných hodnot skokové. Pokud to není vhodné, lze nastavením parametrů Grw+ a Grw- 
resp. Grw2 aktivovat přepínání gradientem. Přepínání je pak v obou směrech vždy beznárazové. Výsledná žádaná 
hodnota Weff se blíží k změněné cílové žádané hodnotě lineárně a to s nastavitelnými gradienty Grw+ a Grw- (nesmí 
být aktivován binární vstup gr_off, který funkci gradientů vypíná). Pro přepínání na druhou žádanou hodnotu W2 se 
používá samostatný gradient Grw2 a to pro oba směry přepínání. Gradienty Grw+, Grw- a Grw2 je možno vypnout 
jejich nastavením na "----" (v ET na off), nebo zablokovat log. 1 na vstupu gr off. 
 
Přepínání žádaných hodnot s gradientem (W→W2, W→Wext, zapnutí regulátoru) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Náběh na novou žádanou hodnotu probíhá lineárně od okamžité hodnoty regulované veličiny. Sklon náběhu je určen 
gradientem Grw+, Grw- resp. Grw2. 
 

+ Náběh gradientem platí i pro případy, kdy je regulovaná veličina v okamžiku přepnutí mimo hranice rozsahu žádané 
hodnoty W0/W100 (např. při zapnutí regulátoru). 
 
Přepínání žádaných hodnot s gradientem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žádaná hodnota 1
např  W2

x
w
Wext
W2

Grw2
Grw-

Grw+

Zapnutí regulátoru

Skutečná žádaná hodnota

Horní mez žádané hodnoty W100

Žádaná hodnota
Regulovaná veličina

Dolní mez žádané hodnoty W0

Reg. veličina

Přepnutí z žádané hodnoty 3
na žádanou hodnotu 1

Přepnutí z žádané hodnoty 1
na žádanou hodnotu 2

Čas

Žádaná hodnota 2
např  Wext

Žádaná hodnota 3
např  w
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Ovládání žádané hodnoty 
Binární vstup rstart reaguje na náběžnou hranu a nastavuje žádanou hodnotu na okamžitou hodnotu regulované 
veličiny, regulace na novou žádanou hodnotu tedy začíná z hodnoty xeff. Tento náběh probíhá pouze pokud jsou 
aktivní gradienty (Grw+, Grw-, Grw2 nesmí být vypnuty a binární vstup gr_off nesmí být aktivován). Binární vstup 
w_stop zmrazuje efektivní žádanou hodnotu, ta zůstává na své okamžité hodnotě, a to i při náběhu na novou žádanou 
hodnotu. 
 
Vliv řídících signálů rstart, w_stop a gr_off na žádanou hodnotu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sledování žádané hodnoty 
Při přepínání z Wext na interní žádanou hodnotu W může dojít k nežádoucím skokovým změnám. Jejich potlačení 
je možné aktivací funkce sledování (tracking), která zajistí, že při přepnutí z externí na interní žádanou hodnotu 
se okamžitá hodnota Wext uloží do paměti jako interní hodnota W. Při zpětném přepnutí (W → Wext) probíhá 
změna žádané hodnoty podle gradientů Grw+/- (viz následující obrázek). Volba chování regulátoru - sledování 
regulované veličiny nebo žádané hodnoty - se určuje konfiguračním parametrem Wtrac. 
Funkce sledování může být spouštěna komunikační linkou nebo řídícím vstupem track.  
Funkce sledování má prioritu. Pokud je aktivována komunikační linkou nebo řídícím signálem není její vypnutí 
jiným ovládacím prvkem možné. 
 
Sledování žádané hodnoty při přepnutí na interní žádanou hodnotu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žádaná
hodnota 2

rstart =  z
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Regulovaná veličina

Skutečná žádaná hodnota

Reg. veličina

Dolní mez žádané hodnoty W0

Žádaná
hodnota 1

Přestavení z žádané hodnoty 1
na žádanou hodnotu 2
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Sledování regulované veličiny 
Žádaná hodnota může být od okamžité hodnoty regulované veličiny značně vzdálena (např. při startu regulace). 
V tomto případě lze pro potlačení nežádoucích skoků použít funkci sledování regulované veličiny. Tato funkce 
zajistí při přepnutí z Wext na W převzetí okamžité hodnoty regulované veličiny jako interní žádané hodnoty W. 
Při zpětném přepnutí W → Wext bude nejprve převzata okamžitá hodnota regulované veličiny jako okamžitá žádaná 
hodnota a přechod na Wext probíhá podle gradientů Grw+/- (viz obrázek). Sledování regulované veličiny nebo 
žádané hodnoty se volí konfiguračním parametrem Wtrac. 
Funkce může být spouštěna komunikační linkou nebo řídícím vstupem track. 
Funkce sledování má prioritu. Pokud je zvolena komunikační linkou nebo řídícím signálem není její vypnutí jiným 
ovládacím prvkem možné. 
 
Sledování regulované veličiny při přepnutí na interní žádanou hodnotu W: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chování regulátoru při přepínání žádané hodnoty 
Při přepínání žádané hodnoty má prioritu sledování, resp. náběh žádané hodnoty. PID charakteristiky je nutno 
částečně potlačit. Při změnách žádané hodnoty nemá předchozí historie, důležitá pro působení integrační a zejména 
derivační složky, příliš velký význam, protože došlo k změně cílové žádané hodnoty. 
 
Přepínání ovlivňující chování regulátoru: 

1 Ruka → automat Přepnutí z ručního ovládání do automatické regulace 
2 Regulace vyp → zap Start z off-line (po zapnutí nebo výpadku napájení / po konfiguraci) 
3 W → W Změna žádané hodnoty 
4 W → W2 Přepnutí na druhou žádanou hodnotu 
5 W2 → W Přepnutí z druhé na normální žádanou hodnotu 
6 We → Wi, bez sledování Přepnutí z externí na interní žádanou hodnotu bez funkce sledování 
7 Wi → We Přepnutí z interní na externí žádanou hodnotu 
8 We → Wi, se sledováním Přepnutí z externí na interní žádanou hodnotu s funkcí sledování 

 
Přechod na novou žádanou hodnotu může být ovlivněn následujícími parametry: Parametry Grw+ (kladný gradient 
žádané hodnoty), Grw- (záporný gradient žádané hodnoty) a Grw2 (gradient při přechodu na druhou žádanou 
hodnotu W2) lze použít k postupnému přechodu na novou hodnotu po rampě. 
Pokud nejsou parametry gradientů zadány (Grw = off), začíná přechod na novou hodnotu skokem z původní žádané 
hodnoty nebo z okamžité hodnoty regulované veličiny. 
Aby při přepnutí nedocházelo k náhlým změnám akční veličiny, je jakýkoli vliv derivační složky interním opatřením 
v regulátoru potlačen a vliv integrační složky korigován. 
Následující tabulka podává přehled chování regulátoru při přepnutí žádané hodnoty. 
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Chování regulátorů CONTR, CONTR+ a PIDMA při přepínání žádaných hodnot: 

Přepnutí Bez funkce gradientu S funkcí gradientu 

1 

Beznárazový náběh žádané hodnoty po 
předchozí úpravě akční veličiny potlačením 
zbytkové části derivační složky 

Náběh žádané hodnoty probíhá v pozadí 
regulátoru i v režimu ručního ovládání. Po 
přepnutí se provede úprava akční veličiny 
potlačením zbytkové části derivační složky 
a žádaná hodnota je (beznárazově) nastavena 
na okamžitou hodnotu náběhu.  

2 

Žádaná hodnota je nastavena na hodnotu 
regulované veličiny a po potlačení zbytkové 
části derivační složky je proveden skok na 
cílovou žádanou hodnotu. Při tomto skoku 
platí PID parametry, derivační složka reaguje 
na skokovou změnu. Přechod není 
beznárazový. 

Nejprve je žádaná hodnota nastavena na hodnotu 
regulované veličiny a po potlačení zbytkové části 
derivační složky je proveden náběh zadaným 
gradientem na cílovou žádanou hodnotu. 
Při náběhu platí PID parametry, přechod 
je beznárazový od nuly. 

3 

Po potlačení zbytkové části derivační složky 
je proveden skok z okamžité na cílovou 
žádanou hodnotu. Při tomto skoku platí PID 
parametry, derivační složka reaguje na 
skokovou změnu. Přechod není beznárazový. 

Po potlačení zbytkové části derivační složky 
je proveden přechod z okamžité na cílovou 
žádanou hodnotu zadaným gradientem 
(beznárazově). 

4, 5, 6, 7 

Po potlačení zbytkové části derivační složky 
je proveden skok z okamžité na cílovou 
žádanou hodnotu. Při tomto skoku platí PID 
parametry, derivační složka reaguje na 
skokovou změnu. Přechod není beznárazový. 

Nejprve je žádaná hodnota nastavena na hodnotu 
regulované veličiny a po potlačení derivační 
složky je proveden náběh zadaným gradientem 
na cílovou žádanou hodnotu. Přechod je 
beznárazový. 

8 

Interní žádaná hodnota je nastavena na 
okamžitou hodnotu regulované veličiny 
nebo externí žádané hodnoty. Následně je 
potlačena zbytková derivační složka. Přechod 
je beznárazový. 

Interní žádaná hodnota je nastavena na okamžitou 
hodnotu regulované veličiny nebo externí žádané 
hodnoty. Následně je potlačena zbytková 
derivační složka. Přechod je beznárazový. 

 
Plynulé vyrovnání na žádanou hodnotu 
Při náběhu na žádanou hodnotu gradientem může dojít na samém konci náběhu k překmitu regulované veličiny. 
Při náběhu vlivem neustálé diference mezi žádanou hodnotou a regulovanou veličinou narůstá integrační složka a na 
konci náběhu je nutno ji odstranit. Čím je náběh delší, tím více může integrační složka narůst. Čím přesněji sleduje 
regulovaná hodnota žádanou hodnotu, tím více se zvyšuje pravděpodobnost, že na konci náběhu způsobí integrační 
složka překmit. Funkce plynulého vyrovnání na cílovou žádanou hodnotu provádí v určitém nastavitelném předstihu 
před cílovou žádanou hodnotou vyrovnání integrační složky s PD složkou, vynulování derivační složky a nastavení 
žádané hodnoty na hodnotu cílovou. Poté je dynamika regulace restartována s touto novou cílovou hodnotou.  
Vzdálenost před cílovou žádanou hodnotou, při níž má dojít k skokovému nastavení cílové žádané hodnoty, lze 
nastavit parametrem a. Funkce plynulého vyrovnání na cílovou žádanou hodnotu se aktivuje za těchto podmínek: 
1. W < Wcílová 
2. W > Wcílová - 2a 
3. X > Wcílová - a 
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Omezení: 
U interní žádané hodnoty regulátor cílovou žádanou hodnotu zná. Pokud se náběh gradientem používá u externí 
žádané hodnoty (např. programátor), je nutno hodnotu cílové žádané hodnoty přivést do regulačního bloku na vstup 
X3. Tato hodnota platí pouze pro náběh u externí žádané hodnoty, při přepnutí na interní žádanou hodnotu je 
uvažována interní cílová hodnota a vstup X3 nemá význam.  
Funkce plynulého vyrovnání je aktivována pouze v případě, že externí žádaná hodnota narůstá plynule.  
Funkci lze použít při nastavení vlivnosti derivační složky od regulační odchylky (xw) i od regulované veličiny (x). 
U regulace se třemi vstupy nelze funkci použít. Význam parametru a je jiný a koncovou žádanou hodnotu na vstup 
X3 připojit nelze. 
U poměrové regulace je vzdálenost před cílovou žádanou hodnotou nastavena fixně na 1 (ve fyz. jednotkách 
regulované veličiny), význam parametru a je jiný. 
 
 
 
 

III-16.13 Zpracování regulované veličiny 
 
Standartní regulátor  
Jako regulovaná veličina je použit analogový signál 
ze vstupu X1. 
 
Poměrový regulátor 
Častou úlohou je regulace mísení dvou komponentů na výsledný produkt. Oba komponenty je nutno smísit v určitém 
poměru. Množství jedné složky je měřeno a použito jako referenční hodnota druhé složky. Při zvětšení množství 
první složky se i množství druhé složky musí v daném poměru zvětšit. Regulovaná veličina x, použitá v tomto 
případě je tedy poměrem dvou vstupních signálů. 
Pro optimální spalování je nutno regulovat poměr palivo-vzduch. Stechiometrické spalování vyžaduje určitý poměr 
obou složek, aby spaliny neobsahovaly přebytečnou část některé složky. V takovém případě je jako regulovaná 
veličina použit nikoli fyzikální, ale relativní poměr a žádaná hodnota se označuje λ . Při stechiometrickém spalování 
dochází při poměru λ = 1 ke zcela bezezbytkovému spalování. Při hodnotě regulované veličiny 1,05 je podíl 
přebytečného vzduchu 5%. Množství vzduchu potřebného k dokonalému promísení je uvažován konstantou N0. 
Poměrový regulátor se volí konfiguračním parametrem CType=Ratio a druh poměrové regulace parametrem Ratio. 

a Parametry Xn0 a Xn100 musí být u poměrové regulace nastaveny na měřící rozsah vstupu X1. 
 
Příklad standartní poměrové regulace 
Příklad standartní poměrové regulace u stechiometrického 
spalování: Analogový vstup INP1 je konfigurován pro 4...20 mA s 
fyzikální jednotkou m3/h (vzduch). Vstupu 4 mA a 20 mA jsou 
přiřazeny hodnoty 0 (x0) a 1000 (x100). Mísící vzduch N0 je k 
tomuto vstupu přičten. 
Jako druhý vstup je použit např. INP5. Také tento vstup se 
nakonfiguruje na 4...20 mA a m3/h (plyn). Vstupu 4 mA a 20 mA 
se přiřadí hodnoty 0 (x0) a 100 (x100). 
 
 
 
 
Výsledná žádaná hodnota Weff je jako relativní poměr vynásobena stochiometrickým parametrem SFac (např. SFac 
= 10), takže tento "stechiometrický" poměr je možno použít pro stanovení regulační odchylky. Okamžitá hodnota 
regulované veličiny je stanovena z fyzikálního poměru, vynásobeného 1/SFac a takto jako relativní poměr zobrazena. 

X1

X2

w=  (X1+ N0) / (X2  SFac)w
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Plyn

x1

x2

Hořák

Mísící vzduch
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X1
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Dávkování a míchání materiálů 
Následující příklady ukazují další možnosti a varianty poměrové regulace. Mnohdy není možné množství některého 
komponentu měřit vzhledem k jeho charakteru nebo konzistenci (např. těsto). V jiných případech se vyžaduje 
regulovat množství komponentu relativně k výsledné směsi a nikoli k druhému komponentu. 
Ratio = Type 1 
 
 
První příklad je zcela zřejmý, téměř každý zná postup při vaření 
piva. Do mladiny (x2) se přimíchávají v přesně daném poměru 
kvasnice (x1). Žádaná hodnota je nastavena na "% kvasnic", 
např. 3%. Oba poměrové vstupy jsou upraveny na stejnou 
fyzikální jednotku. Regulační odchylka je vynásobena "SFac = 
0,01" a stanovena podle vztahu xw = (x1 + N0) - 0,03 * x2, 
takže při regulační odchylce xw = 0 je přimícháváno přesně 3% 
kvasnic. 
Zobrazení regulované veličiny je rovněž v %. Konstanta N0 se 
neuplatňuje (N0 = 0). 
 
Ratio = Type 2 
 
 
U tohoto příkladu se voda (x1) přimíchává v určitém poměru 
k výslednému množství těsta (x1 + x2). Protože množství těsta 
není jako signál přímo k dispozici, vypočítává se z množství 
vody a mouky (x1 + x2). 
Rovněž v tomto případě se konstanta N0 neuplatňuje (N0 = 0). 
 
 
Ratio = Type 3 
 
 
Na rozdíl od předchozího příkladu, zde je měřeno množství 
jogurtu (x2) a výsledného produktu (x1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulace se třemi vstupy  
U regulace se třemi vstupy se regulovaná veličina 
stanovuje podle rovnice x = x1 + a(x2 - x3) kde 
výraz (x2 - x3) je rozdíl mezi množstvím vody 
a páry. Na displeji je jako regulovaná veličina 
zobrazena hodnota vypočítané veličiny x. 
Regulátor s třemi vstupy se zvolí konfiguračním 
parametrem CFunc = 3-elem. 
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Zpracování akční veličiny 
Následující popis zpracování akční veličiny se týká spojitých, dvoustavových, třístavových a třístavových krokových 
regulátorů. Blokové schéma znázorňuje funkce zpracování akční veličiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Druhá akční veličina 
Tak jako u žádané hodnoty, i u akční veličiny je možno přepnout na druhou přednastavenou akční veličinu Y2. 
Přepínání se aktivuje binárním vstupem y/y2.  
Rozhodnutí, zda Y2 bude využívána z důvodů uvedení technologie do bezpečného stavu nebo prostě jako 
předdefinovaná pevná akční veličina, závisí na uživateli a jeho regulační koncepci. 
 

a Druhá akční veličina má prioritu. Pokud je zvolena komunikační linkou nebo řídícím signálem y/y2, 
není její vypnutí jiným ovládacím prvkem možné. 
 
 
Meze akční veličiny Pevné meze 
Parametry Ymin a Ymax určují pevné meze akční 
veličiny v jejím rozsahu 0...100%. U třístavového a 
spojitého regulátoru s rozděleným rozsahem (split 
range) je rozsah akční veličiny –100% až +100%.  
Parametry Ymin a Ymax zadané meze akční veličiny 
jsou pevné. 
 
 
 
 
Externí omezení akční veličiny Omezení shora 
Akční veličinu je možno omezit i externím 
analogovým signálem a to buď zdola (OVC-), shora 
(OVC+) nebo v obou směrech (OVC+/OVC-). 
Takovéto řízené omezení akční veličiny se používá 
tam, kde je nutné v okamžiku dosažení určitých 
provozních podmínek beznárazové přepnutí na jiný 
regulátor. Základním principem je působení dvou 
regulátorů na stejný akční orgán. 
 
 
 
 Omezení zdola Omezení shora i zdola 
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Regulace s omezením akční veličiny 
 
Omezení spojitým výstupem. 
Regulaci s omezením akční veličiny u třístavového krokového výstupu lze realizovat zapojením výstupu spojitého 
regulátoru na vstup OVC- krokového regulátoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulace s omezením akční veličiny je možná i u klasického třístavového krokového regulátoru. Regulační výstupy 
omezujícího regulátoru jsou zapojeny v příkladu uvedeným způsobem. 
Rozhodnutí, který z obou regulátorů ovlivňuje regulovaný proces se provádí v logice ovládaného regulátoru. První 
zavírací impuls z omezujícího regulátoru přepíná na regulaci s omezením akční veličiny. Omezovaný regulátor 
přebírá řízení až poté, co se poprvé pokusí znovu přivřít pohon. 
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Beznárazové přepínání automat / ruční ovládání 
Náhlý zásah do regulovaného procesu při přepnutí režimu provozu obvykle není žádoucí, s výjimkou úmyslného 
přepnutí y → Y2. 
Přepínání z automatického provozu na ruční ovládání je vždy beznárazové, poslední hodnota akční veličiny je 
zachována a dále je možno ji měnit ručně. U přepínání z ručního ovládání na automat je tomu jinak. Diference akční 
veličiny se kompenzuje takto: Při přepnutí na automat je integrační složka regulátoru nastavena na  poslední ruční 
akční veličinu plus proporcionální a derivační část v pozadí probíhající automatické regulace (Yi = Ym + Wpd). Dál 
je v činnosti pouze integrační část regulátoru, která pomalu mění akční veličinu na hodnotu odpovídající skutečné 
regulační odchylce. 
 
Beznárazové přepínání 
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III-16.14 Malé ABC regulační techniky 
 

Dále budou popsány některé regulační pojmy a principy, které regulační bloky v sobě obsahují (d), 
nebo které lze realizovat při vytváření struktury přístroje KS 98-2 (ü). 
Křížové odkazy jsou vyznačeny kurzívou. 
 

d Anti-reset-wind-up 
Regulační princip, který zabraňuje saturaci integrační složky regulátoru. 
 

d Pracovní bod (Y0) 
Hodnota výstupní akční veličiny, při níž je regulovaná veličina rovna žádané hodnotě. I když je zadání hodnoty 
pracovního bodu Y0 důležité pouze u P nebo PD regulátorů, může být vhodné i u regulátorů s integrační složkou 
(stanovení výchozí hodnoty akční veličiny po zapnutí regulace). 
 

d Automat / automatický provoz 
Normální provozní režim, kdy regulátor reguluje proces podle zadaných regulačních parametrů.  
Regulátor je v automatu, když jsou současně binární vstup a/m nezapojen nebo ve stavu log, 0, vstup sm/hm 
nezapojen nebo ve stavu log. 0 a automatický provoz navolen tlačítkem      . 
Opačný režim: Ruční provoz / ovládání na ruku. 
 

d Cutback 
Vypnutí integrační složky krátce před dosažením cílové žádané hodnoty (při náběhu žádané hodnoty gradientem). 
 

d Doba cyklu 
Doba cyklu spínání (impuls a prodleva) pro 50% výkon akčního členu (topení) u dvoustavové PID regulace. 
 

d Plynulé vyrovnání na cílovou hodnotu 
Včasným přepnutím na cílovou žádanou hodnotu (při náběhu žádané hodnoty gradientem) se dosáhne plynulejšího 
náběhu regulované veličiny na cílovou hodnotu. 
 

ü Regulace se zadanou šířkou pásma 
Při programové regulaci nebo regulaci se zadaným gradientem může zejména u pomalých regulačních soustav 
docházet k značným regulačním odchylkám. Tomu lze zabránit hlídáním regulační odchylky příslušným funkčním 
blokem a při překročení určitého tolerančního pásma zablokováním změny žádané hodnoty (vstup w stop u bloku 
regulátoru nebo vstup stop u bloku programátoru). 
 

d Regulace se třemi vstupy 
Regulace se třemi vstupy je zejména vhodná u regulačních soustav, kde by změna odběru byla detekována příliš 
pozdě (např. při regulaci hladiny u parních kotlů). Používají se přídavné poruchové vstupy (množství odběrové páry, 
množství napájecí vody), které jsou po zpracování hmotové bilance (úpravě měřítka, odečtení, event. derivaci) 
přičteny k hodnotě regulované veličiny. 
 

ü Regulace s dopřednou vazbou (feed-forward control) 
Uplatní se zejména u regulačních soustav s velkou dobou zpoždění, např. u regulace pH. Používá se poruchový 
vstup, který je po úpravě měřítka, derivaci nebo zpoždění přiveden na analogový vstup YAdd regulátoru a tím 
se přímo přičítá k hodnotě výstupní akční veličiny. 
 

d Regulace se zadaným gradientem 
Tento regulační princip se používá zejména u procesů, které nesnesou velké výkonové rázy nebo rychlé změny 
žádané hodnoty. Při změně žádané hodnoty se tato nemění skokem, ale plynule podle zadaného gradientu Grw+ nebo 
Grw-. U druhé žádané hodnoty w2 se gradient zadává parametrem Grw2 a působí v obou směrech.  
 

d Ruční provoz / ovládání na ruku  
Při přepnutí do ručního provozu je automatická regulace regulačního obvodu přerušena. Rozeznává se režim soft 

manual a hard manual. Přepínání mezi ručním a automatickým provozem a naopak je beznárazové. Přepnutí na ruční 
provoz se provádí log. 1 na vstupu a/m, nebo tlačítkem       , nebo log. 1 na vstupu sm/hm (hard manual). 
Opačný režim: Automat / automatický provoz 

“ Po návratu log. 0 na vstupu a/m regulátor přechází do automatu, pokud není ovládání na ruku ještě zvoleno tlačítkem 
      . Je-li tlačítkem zvoleno ruční ovládání, zůstává regulátor v tomto režimu dál. 
 

d Hard manual (sm/hm) 
Umožňuje nastavit výstupní akční veličinu na provozně bezpečnou hodnotu, danou analogovým vstupem Yhm. 
Přepnutí do ručního provozu je po aktivaci signálu (sm/hm) okamžité. Tlačítka               jsou blokována. 
Zpětné přepnutí do automatického provozu je beznárazové. 



  KS 98-2 Příručka uživatele 200 

 

ü Regulace v kaskádě 
Uplatní se zejména při regulaci teploty, např. u parních kotlů. Výstup řídícího spojitého regulátoru je použit jako 
externí žádaná hodnota pro podřízený regulátor, který ovládá akční orgán. 
 

d Regulace s omezením akční veličiny (Override control – OVC) 
Výstupní akční veličina regulátoru je shora i zdola omezena analogovými signály OVC+ a OVC-. Tento režim 
se používá např. při působení dvou regulátorů na stejný akční člen, kdy jeden regulátor přebírá regulační funkci 
od druhého při splnění určitých provozních podmínek. Přepínání mezi provozem s omezením akční veličiny 
a bez omezení je beznárazové. 
 

ü Programová regulace - programátor 
Žádaná hodnota regulátoru sleduje časový profil, zadávaný programátorem (APROG s datovými bloky APROGD 
nebo APOGD2). Výstup programátoru je zapojen na vstup Wext regulátoru. V konfiguraci regulátoru musí být 
WFunc = Sp/casc a binární vstup regulátoru we/wi ve stavu log. 0. 
 

d Ustálený proces 
Pro úspěšnou samooptimalizaci regulačních parametrů musí být regulovaný proces ustálený. Pro detekci ustáleného 
procesu lze zvolit několik kritérií: 
 

Chování procesu při konstantní akční 
veličině 

Doporučené 
nastavení 

Ustálený proces PIR_H dosažen, pokud 

Regulovaná veličina se ustálí poměrně 
rychle (standartní proces) 

grad=0 
je regulovaná veličina konstantní po dobu 1 min. 

Regulovaná veličina se ustálí po delší 
době (pomalý proces) 

grad<0/>0 
regulovaná veličina plynule klesá (inverzní 
regulace) nebo stoupá (přímá regulace) po dobu 1 
min. 

Proces je ovlivňován vnějšími vlivy grad<>0 
trend změny reg. veličiny je po dobu 1 minuty 
konstantní. Smysl změny není uvažován. 

 

d Funkce náběhu 
Změny žádané hodnoty probíhají plynule a nikoli skokem. Viz rovněž regulace se zadaným gradientem. 
 

d Regulační parametry 
Regulačními parametry se regulátor optimalizuje k regulovanému procesu ( viz optimalizační pomůcka, 
samooptimalizace). Regulační parametry: Xp1, Tn, Tv, Y0 a dále podle druhu regulačního algoritmu Tp1 
(2-stavový a 3-stavový regulátor), Xp2 a Tp2 (3-stavový regulátor), Xsh, Tpuls a Tm (3-stavový krokový regulátor). 
 

d Chování regulované soustavy 
Všeobecným požadavkem na chování regulované soustavy je rychlý náběh na žádanou hodnotu bez překmitu. Podle 
charakteru regulovaného procesu se rozeznává 
• snadno regulovatelný proces (k < 10%) – lze regulovat PD regulátorem, 
• středně regulovatelný proces (k = 10...22%) – lze regulovat PID regulátorem, 
• obtížně regulovatelný proces (k > 22%) – lze regulovat PI regulátorem. 
 

ü Vypnutí regulátoru 
Při vypnutí regulátoru přivedením log. 1 na vstup off spínací výstupy vypnou a spojitý výstup přejde do stavu 0%. 
 

d Samooptimalizace regulačních parametrů 
Regulátor se k regulovanému procesu přizpůsobuje optimálním nastavením regulačních parametrů. 
Čas, potřebný pro nalezení optimálních parametrů lze podstatně snížit pomocí samooptimalizace → str. 177. 
Při samooptimalizaci se regulátor pokouší na základě odezvy regulovaného procesu na skokovou změnu akční 
veličiny nastavit nejlepší regulační parametry s cílem rychlého vyrovnání na žádané hodnotě bez překmitu. 
 

d Soft manual 
Běžný režim ručního ovládání. Při přepnutí z automatu do ručního ovládání je okamžitá hodnota akční veličiny 
zachována a lze ji měnit tlačítky              . Přepínání automat → ruční ovládání a naopak je beznárazové. 
 

d Přepínání žádané hodnoty  
Rozeznáváme několik žádaných hodnot, mezi nimiž lze přepínat: Interní žádaná hodnota wi (zadávaná tlačítky 
čelního panelu), druhá žádaná hodnota w2 (zadávaná parametrem) a externí žádaná hodnota Wext (zadávaná 
analogovým vstupem). U programové regulace se využívá externí žádaná hodnota, ovládaná analogovým signálem 
z programátoru APROG, přivedeným na vstup Wext. 
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ü Zpětná vazba od polohy ventilu 

Tento regulační princip se používá zejména u procesů, u nichž by změny odběru způsobovaly velké výkyvy akční 
veličiny. V závislosti na odběru (poloze akčního členu) je prováděna korekce žádané hodnoty (event. regulované 
veličiny). Korekce žádané hodnoty upraveným a filtrovaným signálem polohy akčního členu je prováděna 
samostatným funkčním blokem a výsledná žádaná hodnota přivedena na vstup Wext (regulátor přepnut na externí 
žádanou hodnotu). 
 

ü Vypínání integrační složky (PI/P) 
Při optimalizaci pomalých procesů, např. u velkých pecí, může integrační složka regulátoru působit potíže: 
Při optimálním náběhu dochází k pomalému vyrovnání, při optimální reakci na poruchy dochází k podstatným 
překmitům. Tomu lze zabránit odpínáním integrační složky regulátoru při náběhu nebo při velkých regulačních 
odchylkách (např. pomocí mezního kontaktu na regulační odchylce). Při snížení regulační odchylky se I složka opět 
zapne. Mez regulační odchylky nutno zvolit tak, aby nereagovala na běžné změny. 
 

d Sledování  
Při přepínání mezi externí nebo programovou žádanou hodnotou a interní žádanou hodnotou může docházet 
k skokovým změnám. S použitím funkce sledování je přepínání beznárazové. 
Sledování regulované veličiny: Při přepnutí je jako interní žádaná hodnota použita okamžitá hodnota regulované 
veličiny. 
Sledování žádané hodnoty: Při přepnutí je jako interní žádaná hodnota použita okamžitá hodnota externí nebo 
programové žádané hodnoty. 
 

d Chování při poruše (reakce regulátoru na součtovou poruchu čidla xf)  
 

Zvolená reakce Chování 3-stavového krokového regulátoru Chování u ostatních regulátorů 
Neutral Ventil zůstane v okamžité poloze Spínací výstupy v klidu, spojitý na 0% 
Ymin Ventil zavřen Ymin 
Ymax Ventil otevřen Ymax 
Y2 Nelze zvolit Y2 (při ručním ovládání nelze změnit) 
Y2/Yman Nelze zvolit Y2 (při ručním ovládání lze měnit) 

 

d Poměrová regulace 
Používá se pro regulaci mísení směsí nebo poměrů, např. poměru palivo – vzduch pro optimální nebo 
stechiometrické spalování.  
 

d Derivace regulované veličiny / regulační odchylky (x/xw) 
Regulovaný proces je ovlivňován změnami regulované veličiny a žádané hodnoty rozdílně. 
Při změnách regulované veličiny (poruchách) se dosáhne lepšího chování regulace pokud derivační složka regulátoru 
pracuje s regulovanou veličinou. Při změnách regulované veličiny i žádané hodnoty se lepšího chování regulace 
dosáhne pokud derivační složka regulátoru pracuje s regulační odchylkou. 
 

d Regulační funkce 
Regulační funkce pro P nebo PD regulátor s nastavitelným pracovním bodem Y0. U regulátorů s I složkou 
je pracovní bod automaticky posunut. 
U výstupů (Â ) je označeno h (topení), c (chlazení), "otevírání" a "zavírání". 
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III-17. Vstupy a výstupy 
 
KS98-2 nabízí komplexní modulární rozšiřitelnou konfiguraci vstupů a výstupů. 
 
Základní konfigurace 
Každá základní jednotka nabízí následující vstupy / výstupy: 
 

•  Jeden univerzální vstup (UNI_IN) pro přímé připojení snímačů nebo standardních signálů. 
•   Napájecí zdroj TPS pro napájení dvouvodičového snímače. 
•   Dva digitální řídicí vstupy pro 24-voltové logické signály. 
•  2 nebo 4 reléové výstupy. 
 

Interní rozšíření I / O 
Plug-in I / O moduly jsou k dispozici pro individuální rozšíření vstupů a výstupů podle potřeb dané aplikace. 
 

Základní verze KS 98-2 má 2 slotové moduly se svorkami v řadě A a ve verzi s 2 relé další 2 sloty se svorkami v řadě P. 
Pro řady svorek B a C lze objednat nosné desky se čtyřmi slotovými moduly 
nebo moduly s digitálními vstupy / výstupy. (10DI, 4DO) 
Každý zásuvný modul má jeden nebo dva vstupní / výstupní kanály. 
 
Doplňkové moduly 
 

Analogové vstupy 
•  U:  1x univerzální vstup (UNI_IN) 
•  R:  2x odporové měření (R_IN) 
•  T:  2x termočlánek, mV, mA 
•  V:  2x napětí (Re >> 1GΩ) 
•  P:  1x 0/4 ... 20 mA s napájecím zdrojem vysílače 
 

Analogové výstupy 
•  L:  2x Lineární výstup 0/4 ... 20 mA 
•  B:  2x bipolární výstup -10V ... 10V, 0/2 ... 10V 
 

Digitální vstupy / výstupy 
•  D:  2x 24 V digitální I / O 
•  A:  2x ovladač SSR 
 

Oba kanály modulu D mohou být konfigurovány samostatně pro použití vstupů nebo výstupů. 
Stav signálu může být obrácen. 
 
Omezení, která je třeba vzít v úvahu 
Aby se zabránilo nepřípustnému samozahřívání, je počet výstupních rozšiřujících modulů omezen. 
To se týká modulů L, B, A a P. Platí následující pravidlo: 
 

•   Při použití průmyslové komunikace max. 4 moduly na přístroj 
•   Pokud není průmyslová sběrnice použita max 5 modulů na přístroj 
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III-17.1 UNI_IN (analogový univerzální – Modul U) 
pro přímé připojení termočlánku, odporového teploměru, odporového vysílače a standartních signálů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkční blok 'UNI_IN' se používá pro konfiguraci a nastavení parametrů analogového vstupu. Tento blok poskytuje 
na svých výstupech opravenou naměřenou hodnotu a signál o stavu měřené hodnoty. 
 
Vstupy a výstupy 

 
Binární vstupy 

lock = 1 → možnost kalibrace čidla je blokována 
hide = 1 → ovládací stránka kalibrace se nezobrazuje 

 
Binární výstupy 

fail Vstup v poruše (zkrat, přerušení čidla, obrácená polarita,...) 
a/m Přepnutí regulátoru na ruční ovládání během kalibrace odporového vysílače 
inc Signál zvyšování (pro kalibraci odporového vysílače) 
dec Signál snižování (pro kalibraci odporového vysílače) 
ID_err  0 = přípojen správný modul 1 = detekován nesprávný modul 

 

 
Analogový vstup 

Y Vstup akční veličiny (využívána při kalibraci odporového vysílače) 
 

Analogový výstup 

Inp1 Výstup zpracované měřené hodnoty 
 

Parametry a konfigurace 
 

Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

x1in Korekce měřené hodnoty, 1. bod, vstup -29 999...999 999 0 
x1out Korekce měřené hodnoty, 1. bod, výstup -29 999...999 999 0 
x2in Korekce měřené hodnoty, 2. bod, vstup -29 999...999 999 100 
x2out Korekce měřené hodnoty, 2 bod, výstup -29 999...999 999 100 
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Konfigurace Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Type 

Termočlánek: typ L -200...900 °C Type L  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← 
 

  typ J -200...900 °C Type J 
  typ K -200...1350 °C Type K 
  typ N -200...1300 °C Type N 
  typ S -50...1760 °C Type S 
  typ R -50...1760 °C Type R 
  typ T -200...400 °C Type T 
  typ W -0...2300 °C Type W 
  typ E -200...900 °C Type E 
  typ B -0...1820 °C Type B 
Odporový teploměr: Pt100 -99,9...850,0 °C Pt100 850 
 Pt100 -99,9...250,0 °C Pt100 250 
 2xPt100 -99,9...850,0 °C 2Pt100 85 
 2xPt100 -99,9...250,0 °C 2Pt100 25 
Proud: 0...20 mA 0...20 mA 
 4...20 mA 4...20 mA 
Napětí: 0...10 V 0...10 V 
 2...10 V 2...10 V 
Odporový vysílač: 0...500 Ω Pot.trans 
Odpor: 0...500 Ω, lineární 0..500Ohm 
 0...250 Ω, lineární 0..250Ohm 

Fail 

Hlídání poruchy vypnuto disabled  

← 
 

Při poruše: fail = 1, y1 = x100 Upscale 
Při poruše: fail = 1, y1 = x0 Downscale 
Při poruše: fail = 1, y1 = XFail Subst.val. 

Xkorr 
Korekce měřené hodnoty vypnuta 
Korekce měřené hodnoty aktivní 

off ← 
on 

Unit 
°C                            platí pouze u termočlánků 

°F                             a odporových teploměrů 
°C ← 
°F 

STK 
Interní teplotní kompenzace            pouze u 
Externí teplotní kompenzace           termočlánků 

int.CJC ← 
ext.CJC 

x0 
x100 

Fyzikální hodnota pro 0%   pouze u standartních signálů 
Fyzikální hodnota pro 100%      (0/4...20mA, 0/2...10V) 

-29 999...999 999 
-29 999...999 999 

0 
100 

XFail Náhradní hodnota při poruše čidla -29 999...999 999 0 
Tfm Časová konstanta filtru (s) 0...999 999 0,5 

Tkref Referenční teplota pro externí teplotní 
kompenzaci 

0...140 0 

 

Zpracování měřené hodnoty 
Funkce obsahuje řadu vnitřních bloků pro zpracování  
měřené hodnoty: 
 
 
 
 

Hlídání vstupního obvodu 
Termočlánky 

U termočlánku je vstupní obvod hlídán na přerušení a přepólování. Porucha je indikována, pokud termonapětí 
na vstupu odpovídá teplotě nižší než 30K pod dolní mezí rozsahu. 

Odporové teploměry a vysílače jsou hlídány na přerušení a zkrat. 
Proudové a napěťové signály 

Jako porucha je indikováno překročení rozsahu (I > 21,5 mA nebo U > 10,75 V), u signálů s "živou" nulou 
je hlídáno i přerušení (I < 2 mA nebo U < 1 V). 
Při poruše je aktivován binární výstup fail. Konfiguračním parametrem Fail se zadává reakce na poruchu 
Downscale (pod rozsah), Upscale (přes rozsah), Subst.val (náhrada fixní hodnotou zadanou parametrem XFail). 

 

Linearizace 
Termočlánky a odporové teploměry jsou vždy měřeny v celém rozsahu teplot dle katalogového listu a linearizovány 
podle alokační tabulky. Linearizace je na 28 segmentů aproximační metodou. 

y1

Unit

Typ

Fail

x0

x100

Tfm
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Úprava měřítka (převod na fyzikální hodnotu) 
Proudové a napěťové vstupy jsou vždy převedeny na fyzikální rozměr pomocí parametrů x0 a x100. 
U odporových vysílačů lze při připojeném čidle provést kalibraci počátku (0%) a konce (100%) rozsahu. 
 
Pomocná měření 
U některých typů čidel je nutno provést doplňková pomocná měření. Ve všech případech je ověřována nula 
vstupního zesilovače a zjištěný ofset uplatněn při výpočtu měřené hodnoty. Dále je u odporových teploměrů 
a vysílačů zjišťován odpor přívodů, u termočlánků interní teplota studeného konce. 
 
Filtr 
Do cesty měřeného signálu je kromě analogové filtrace zařazen i digitální filtr 1. řádu s nastavitelnou časovou 
konstantou (Tfm). 
 
Vzorkovací interval 
Funkční blok UNI_IN má pevný vzorkovací interval 100 ms. 
 
Chyba linearizace 
Linearizace je u termočlánků a odporových teploměrů prováděna v celém fyzikálním rozsahu. Linearizace jsou 
provedeny náhradou křivky pomocí 28 přímkových segmentů, jejich rozvržení je stanoveno programem s ohledem 
na nejmenší chybu. Vzhledem k použité metodě jsou tedy na křivce body, kde je chyba linearizace nulová. 
Mezi těmito "nulovými" body jsou ale místa, kde je chyba sice malá, ale měřitelná. Reprodukovatelnost touto chybou 
ovlivněna není, neboť při stejných podmínkách měření je chyba stále stejná. 
 
Teplotní kompenzace 
Při interní teplotní kompenzaci se teplota srovnávacího konce měří termistorem. Změřená teplota je převedena 
na mV podle nakonfigurovaného typu termočlánku a se správnou polaritou přidána k měřené hodnotě. Chyba 
teplotní kompenzace je cca 0,5K/10K, tedy zhruba dvacetkrát menší, než by byla chyba měření bez kompenzace. 
Lepších výsledků lze dosáhnout externí teplotní kompenzací s konstantní srovnávací teplotou v rozmezí 0...+140°C. 
Při interní teplotní kompenzaci je nutno dbát na zachování rovnoměrných podmínek okolí. 
 
Korekce měřené hodnoty 
Funkci korekce měřené hodnoty lze využít k opravě měření. Korekce se aktivuje konfiguračním parametrem 
XKorr = on. V mnoha případech je důležitější relativní přesnost a reprodukovatelnost, než absolutní hodnota, korekci 
lze využít např. pro 
- kompenzaci chyby měření v určitém bodě charakteristiky, 
- minimalizaci chyby linearizace v daném provozním rozsahu, 
- sjednocení údajů na několika přístrojích (indikátor, registrační přístroj, PLC, ...) 
- kompenzaci odchylky konkrétního čidla od normované hodnoty atd. 
Korekce měřené hodnoty umožňuje upravit převodní charakteristiku ve dvou bodech pomocí parametrů x1in, x2in a 
x1out, x2out. 
 
Příklad: 
Ofset v nule x1in = 100°C x1out = 100 + 1,5°C 

 x2in = 300°C x2out = 300 + 1,5°C 
 Korigovaná charakteristika je posunuta o 1,5°C 
 v celém rozsahu. 
 
 
 
 
Příklad: 
Změna zesílení x1in = 0°C x1out = 0°C 
 x2in = 300°C x2out = 300 + 1,5°C 
 Korigovaná charakteristika má změněný sklon. 
 
 
 
Příklad: 
Změna zesílení a ofset: x1in = 100°C x1out = 100 - 2°C 
 x2in = 300°C x2out = 300 + 1,5°C 
 Korigovaná charakteristika je posunuta o 
 ofset a má změněný sklon. 
 
 

korigovaná 
charakteristika 

korigovaná 
charakteristika 

korigovaná 
charakteristika 

vstupní 
charakteristika 

vstupní 
charakteristika 

vstupní 
charakteristika 
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Typy čidel 
 

Termočlánek 
Konfigurací lze zvolit tyto typy termočlánků: L, J, K, N, S, R, T, W, E, B (dle IEC 584). 
Chování vstupu lze stanovit konfigurací. Rozlišuje se interní a externí kompenzace studeného konce (→ STK). 
• Interní kompenzace: 

Termočlánek musí být připojen kompenzačním vedením až na svorky přístroje. 
Korekce odporu přívodů se neprovádí. 

• Externí kompenzace: 
Je nutno použít externí termostat s konstantní teplotou (teplotu v rozsahu 0...140 °C 
lze zadat parametrem Tkref). Čidlo se připojí kompenzačním vedením do termostatu, 
odtud do přístroje je možno použít běžný kabel s měděnými vodiči. 
Korekce odporu přívodů se neprovádí. 

• Reakci na poruchu čidla lze zvolit parametrem Fail: Výstupní hodnota přes rozsah (Upscale), pod rozsah 
(Downscale), nebo náhrada fixní hodnotou XFail (Subst.val.). 

• Měřená hodnota je dále zpracována ve filtru s nastavitelnou časovou konstantou 0,0...999 999 s (→ Tfm). 
• Zvolit lze korekci měřené hodnoty (→ Xkorr). 
 
Odporové čidlo 
U odporového teploměru lze zvolit způsob reakce na poruchu (→ Fail). Teplotní kompenzace se nepoužívá. 
U měření teplotní diference se musí provést korekce odporu přívodů. 
Konfigurací možno zvolit tyto typy čidel:  
• Odporový teploměr Pt100 
• Teplotní diference s dvěma odporovými teploměry Pt100 
• Odporový vysílač 
Měřená hodnota je zpracována ve filtru s nastavitelnou časovou konstantou 0,0...999 999 s (→ Tfm). 
Zvolit lze i korekci měřené hodnoty (→ Xkorr). 
 
Odporový teploměr Pt100 
Lze zvolit rozsah -200,0...+250,0 °C nebo -200,0...+850,0 °C (→ Type). Připojení dvou- nebo třívodičové. 
Reakci na poruchu čidla lze zvolit parametrem Fail: Výstupní hodnota přes rozsah (Upscale), pod rozsah 
(Downscale), nebo náhrada fixní hodnotou XFail (Subst.val.). 
 

Dvouvodičové zapojení: 
Nutno provést korekci na odpor přívodů. Změřte odpor 
přívodů při zkratovaném čidle a do obvodu zařaďte 
korekční odpor Ra příslušné hodnoty. 
 
 
 

Třívodičové zapojení: 
Odpor každého z přívodů nesmí překročit 30Ω. 
Korekce na odpor přívodů není nutná, pokud je  
hodnota odporu všech přívodních vodičů stejná. 
V opačném případě je nutno provést jejich vyrovnání 
korekčními odpory. 
 
Teplotní diference 2 x Pt100 
Rozsah 850 °C: 
X0 = -950°C; X100 = 950°C (Type = 2Pt100 85) 
Rozsah 250 °C: 
X0 = -250°C; X100 = 250°C (Type = 2Pt100 25) 
 
 
Korekce odporu vodičů se provádí při zkratovaných čidlech v hlavicích teploměrů. Otevřete stránku kalibrace AINP1 
(viz také I-9.4). Při blikajícím symbolu Set Dif počkejte cca 6 vteřin na ustálení. Stiskněte       , na displeji 
se objeví Cal done. Tím je korekce odporu vodičů ukončena. 
 
 
 

12
13
14
15

16

A
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Odporový vysílač 
Celkový odpor včetně přívodů ≤ 500Ω. 
Kalibrace počátku a konce rozsahu se provádí při připojeném vysílači. 
 

+ Před kalibrací je nutno správně nastavit síťovou frekvenci napájení: 
Main nemu → Miscellaneous → Device data → Freque. 
 

Kalibraci lze provést tlačítky čelního panelu přístroje nebo po komunikační lince postupem, uvedeným v kap. I-9.4. 
Specifické kalibrační hodnoty se uloží do konfigurace jako počátek rozsahu X0 a konec rozsahu X100. 
 
Hodnoty X0 a X100 
Konfigurační hodnoty X0 a X100 se u různých typů čidel používají různým způsobem:¨ 
• Proudový vstup: Hodnoty X0 a X100 udávají měřítko připojeného čidla (např. 0 mA = X0; 20 mA = X100). 
• Odporový vysílač: Do X0 a X100 se ukládají kalibrační hodnoty počátku a konce rozsahu, interpretované na 

displeji jako 0% až 100%. 
• Teplotní diference: Do X0 a X100 se ukládají hodnoty odporu přívodů po kalibraci; v X0 odpor přívodů prvního 

čidla, v X100 odpor přívodů druhého čidla. 
X0 a X100 jsou parametry funkčního bloku AINP1, jsou tedy součástí naprogramované struktury přístroje. Hodnoty 
kalibrace tedy nejsou ovlivněny případnou výměnou hardware regulátoru, při novém nahrání struktury do 
vyměněného přístroje se obnoví. 
 
Standartní proudový signál 0/4...20 mA 
Vstupní odpor 50Ω. 
Lze zvolit rozsah 0...20 mA nebo 4...20 mA (→ Type). U rozsahu 4...20 mA možno zvolit 
reakci na poruchu (→ Fail). Převod na fyzikální rozměr se zadává parametry X0 a X100. 
Měřená hodnota je zpracována ve filtru s nastavitelnou časovou konstantou 0,0...999 999 s (→ Tfm). 
 
Napětí 0/2...10 V 
Vstupní odpor ≥ 100kΩ. 
Lze zvolit rozsah 0...10 V nebo 2...10 V (→ Type). U rozsahu 2...10 V možno zvolit 
reakci na poruchu (→ Fail). Převod na fyzikální rozměr se zadává parametry X0 a X100. 
Měřená hodnota je zpracována ve filtru s nastavitelnou časovou konstantou 0,0...999 999 s (→ Tfm). 
 
 

III-17.2 TC_IN (analogový vstup TC, mV, mA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok TC_INP se používá pro konfiguraci a nastavení parametrů analogových vstupů TC_INP. 
Výpočet vstupů je pevně nastaven na jeden časový interval. 
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Vstupy a výstupy 
 

Binární výstupy 

ID_err 0 = připojen správný modul 1 = detekován nesprávný modul 

Fail_a 0 = bez chyby měření u vstupu a 1 = vstup a v poruše (zkrat, přerušení...) 

Fail_b 0 = bez chyby měření u vstupu b 1 = vstup b v poruše (zkrat, přerušení...) 
 

Analogové výstupy 

Inp_a Výstup zpracované měřené hodnoty vstupu a 

Inp_b Výstup zpracované měřené hodnoty vstupu b 
 
Parametry a konfigurace 

 
Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

x1a in Korekce měřené hodnoty vstupu a, 1. bod, vstup -29 999...999 999 0 
x1aOut Korekce měřené hodnoty vstupu a, 1. bod, výstup -29 999...999 999 0 
x2a in Korekce měřené hodnoty vstupu a, 2. bod, vstup -29 999...999 999 100 
x2aOut Korekce měřené hodnoty vstupu a, 2 bod, výstup -29 999...999 999 100 
x1b in Korekce měřené hodnoty vstupu b, 1. bod, vstup -29 999...999 999 0 
x1bOut Korekce měřené hodnoty vstupu b, 1. bod, výstup -29 999...999 999 0 
x2b in Korekce měřené hodnoty vstupu b, 2. bod, vstup -29 999...999 999 100 
x2bOut Korekce měřené hodnoty vstupu b, 2 bod, výstup -29 999...999 999 100 

 
Konfigurace Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Type_a 
Type_b 

Termočlánek: typ L -200...900 °C 00 

30 

  typ J -200...900 °C 01 
  typ K -200...1350 °C 02 
  typ N -200...1300 °C 03 
  typ S -50...1760 °C 04 
  typ R -50...1760 °C 05 
  typ T -200...400 °C 06 
  typ W 0...2300 °C 07 
  typ E -200...900 °C 08 
  typ B 0...1820 °C 
  typ D 0…2300 °C 

09 
10 

Napětí  0...30 mV 27 
Napětí  0...100 mV 28 
Napětí  0...300 mV 29 
Proud  0…20 mA 
Proud  4…20 mA 

30 
31 

Fail_a 
Fail_b 

Hlídání poruchy vypnuto 0 

1 Přes rozsah, Inp_a (Inp_b) = x100_a (x100_b) 1 
Pod rozsah, Inp_a (Inp_b) = x0_a (x0_b) 2 
Náhrada, Inp_a (Inp_b) = XaFail (XbFail) 3 

Xakorr 
Xbkorr 

Korekce měřené hodnoty vypnuta 
Korekce měřené hodnoty aktivní 

0 
0 

1 
Unit_a 
Unit_b 

Fyzikální jednotka Inp_a(b) = °C 
Fyzikální jednotka Inp_a(b) = °F 

1 
2 1 

STK_a 
STK_b 

Interní teplotní kompenzace 
Externí teplotní kompenza 

1 
2 1 

x0_a(b) 
x100_a(b) 

Fyzikální hodnota Inp_a (Inp_b) pro 0% 
Fyzikální hodnota Inp_a (Inp_b) pro 100% 

-29 999... 999 999 
-29 999... 999 999 

0 
100 

Xa(b)Fail Náhradní hodnota Inp_a(b) při poruše -29 999...999 999 0 
Tfm_a(b) Časová konstanta filtru Inp_a(b) ve vteřinách 0...200 000 0,5 
Tkrefa(b) Referenční teplota Inp_a(b) pro STK-A(b) = 2 -29 999...999 999 0 
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III-17.3 R_IN (analogový vstup) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analogový vstup pro Pt100/1000, NI 100/1000, odpor nebo odporový vysílač. 
Modul vstupu se vkládá do slotu volitelné desky C. Funkční blok R_INP slouží ke konfiguraci a nastavení parametrů 
analogových vstupů R_INP. Výpočet vstupů je pevně nastaven na jeden časový interval. 
 

Vstupy a výstupy 
 

Binární vstupy 

lock = 1 → možnost kalibrace čidla je blokována 
hide = 1 → ovládací stránka kalibrace se nezobrazuje 

 

Binární výstupy 

ID_err 0 = připojen správný modul 1 = detekován nesprávný modul 

Fail_a(b) 0 = bez chyby měření u vstupu a(b) 1 = vstup a(b) v poruše (např. porucha čidla) 
a/m_a(b) Stav přepnutí regulátoru → 0 = automatická regulace; 1 = ruční ovládání 
inc_a(b) = 1 → tlačítko      stisknuto 
Dec_a(b) = 1 → tlačítko      stisknuto 

 

Analogový vstup 

Y_a(b) Vstup polohy akčního členu 
 

Analogové výstupy 

Inp_a Výstup zpracované měřené hodnoty vstupu a 
Inp_b Výstup zpracované měřené hodnoty vstupu b 
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Parametry a konfigurace 
 

Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

x1a in Korekce měřené hodnoty vstupu a, 1. bod, vstup -29 999...999 999 0 
x1aOut Korekce měřené hodnoty vstupu a, 1. bod, výstup -29 999...999 999 0 
x2a in Korekce měřené hodnoty vstupu a, 2. bod, vstup -29 999...999 999 100 
x2aOut Korekce měřené hodnoty vstupu a, 2 bod, výstup -29 999...999 999 100 
x1b in Korekce měřené hodnoty vstupu b, 1. bod, vstup -29 999...999 999 0 
x1bOut Korekce měřené hodnoty vstupu b, 1. bod, výstup -29 999...999 999 0 
x2b in Korekce měřené hodnoty vstupu b, 2. bod, vstup -29 999...999 999 100 
x2bOut Korekce měřené hodnoty vstupu b, 2 bod, výstup -29 999...999 999 100 

 
Konfigurace Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Typ_a 
Typ_b 

Pt100 (850) -200…850 °C 00 

00 

Pt100 (100) -200…100 °C 01 
Pt1000 (-1) -200…850 °C 02 
Pt1000 (-2) -200…100 °C 03 
Ni100 -60…180 °C 04 
Ni1000 -60…180 °C 05 
R160 odpor 0…160 Ω 06 
R450 odpor 0…450 Ω 07 
R1600 odpor 0…1600 Ω 08 
R4500 odpor 0…4500 Ω 09 
Potenciometr 160 Odporový vysílač 0…160 Ω 10 
Potenciometr 450 Odporový vysílač 0…450 Ω 11 
Potenciometr 1600 Odporový vysílač 0…1600 Ω 12 
Potenciometr 4500 Odporový vysílač 0…4500 Ω 13 

Fail_a 
Fail_b 

Hlídání poruchy vypnuto 0 

1 Přes rozsah, Inp_a (Inp_b) = x100_a (x100_b) 1 
Pod rozsah, Inp_a (Inp_b) = x0_a (x0_b) 2 
Náhrada, Inp_a (Inp_b) = XaFail (XbFail) 3 

Xakorr 
Xbkorr 

Korekce měřené hodnoty vypnuta 
Korekce měřené hodnoty aktivní 

0 
0 

1 
Unit_a 
Unit_b 

Fyzikální jednotka Inp_a(b) = °C 
Fyzikální jednotka Inp_a(b) = °F 

1 
2 1 

Mode 
Inp_a a Inp_b: 2-vodičové připojení 
Inp_a: 3-vodičové připojení; žádný Inp_b 
Inp_a: 4-vodičové připojení; žádný Inp_b 

0 
1 
2 

0 

x0_a(b) 
x100_a(b) 

Fyzikální hodnota Inp_a (Inp_b) pro 0% 
Fyzikální hodnota Inp_a (Inp_b) pro 100% 

-29 999... 999 999 
-29 999... 999 999 

0 
100 

Xa(b)Fail Náhradní hodnota Inp_a(b) při poruše -29 999...999 999 0 
Tfm_a(b) Časová konstanta filtru Inp_a(b) ve vteřinách 0...200 000 0,5 
Kal_1a(b) 
Kal_2a(b) 

1. kalibrační hodnota u Inp_a(b) (jen čtení) 
2. kalibrační hodnota u Inp_a(b) (jen čtení) 

-29 999... 999 999 
-29 999... 999 999 

0 
100 
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III-17.4 U_IN (analogový vstup -50…1500 Mv, 0…10 V) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modul vstupu se vkládá do slotu volitelné desky. Funkční blok U_INP slouží ke konfiguraci a nastavení parametrů 
analogových vstupů U_INP. Výpočet vstupů je pevně nastaven na jeden časový interval. 
 

Vstupy a výstupy 
 

Binární výstupy 

ID_err 0 = připojen správný modul 1 = detekován nesprávný modul 

fail_a(b) 0 = bez chyby měření u vstupu a(b) 1 = vstup a(b) v poruše (např. porucha čidla) 
 

Analogové výstupy 

Inp_a Výstup zpracované měřené hodnoty vstupu a 
Inp_b Výstup zpracované měřené hodnoty vstupu b 
 
Parametry a konfigurace 

 
Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

x1a in Korekce měřené hodnoty vstupu a, 1. bod, vstup -29 999...999 999 0 
x1aOut Korekce měřené hodnoty vstupu a, 1. bod, výstup -29 999...999 999 0 
x2a in Korekce měřené hodnoty vstupu a, 2. bod, vstup -29 999...999 999 100 
x2aOut Korekce měřené hodnoty vstupu a, 2 bod, výstup -29 999...999 999 100 
x1b in Korekce měřené hodnoty vstupu b, 1. bod, vstup -29 999...999 999 0 
x1bOut Korekce měřené hodnoty vstupu b, 1. bod, výstup -29 999...999 999 0 
x2b in Korekce měřené hodnoty vstupu b, 2. bod, vstup -29 999...999 999 100 
x2bOut Korekce měřené hodnoty vstupu b, 2 bod, výstup -29 999...999 999 100 
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Konfigurace Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Typ_a 
Typ_b 

Napětí 0…10 V 0 
0 

Napětí -50…1500 mV 1 

Fail_a 
Fail_b 

Hlídání poruchy vypnuto 0 

1 Přes rozsah, Inp_a (Inp_b) = x100_a (x100_b) 1 
Pod rozsah, Inp_a (Inp_b) = x0_a (x0_b) 2 
Náhrada, Inp_a (Inp_b) = XaFail (XbFail) 3 

Xakorr 
Xbkorr 

Korekce měřené hodnoty vypnuta 
Korekce měřené hodnoty aktivní 

0 
0 

1 
x0_a(b) 
x100_a(b) 

Fyzikální hodnota Inp_a (Inp_b) pro 0% 
Fyzikální hodnota Inp_a (Inp_b) pro 100% 

-29 999... 999 999 
-29 999... 999 999 

0 
100 

Xa(b)Fail Náhradní hodnota Inp_a(b) při poruše -29 999...999 999 0 
Tfm_a(b) Časová konstanta filtru Inp_a(b) ve vteřinách 0...200 000 0,5 
 
 
 

III-17.5 TPS_IN 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupy a výstupy 
 

Binární výstupy 

ID_err 0 = připojen správný modul 1 = detekován nesprávný modul 

fail 0 = bez chyby měření; 1 = vstup v poruše (zkrat, přerušení...) 
 

Analogový výstup 

Inp Výstup zpracované měřené hodnoty vstupu 
 
Parametry a konfigurace 

 
Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

x1a in Korekce měřené hodnoty vstupu a, 1. bod, vstup -29 999...999 999 0 
x1aOut Korekce měřené hodnoty vstupu a, 1. bod, výstup -29 999...999 999 0 
x2a in Korekce měřené hodnoty vstupu a, 2. bod, vstup -29 999...999 999 100 
x2aOut Korekce měřené hodnoty vstupu a, 2 bod, výstup -29 999...999 999 100 

 
Konfigurace Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Typ_a 
Type_b 

Termočlánek: typ L -200...900 °C 00 

30 

  typ J -200...900 °C 01 
  typ K -200...1350 °C 02 
  typ N -200...1300 °C 03 
  typ S -50...1760 °C 04 
  typ R -50...1760 °C 05 
  typ T -200...400 °C 06 
  typ W 0...2300 °C 07 
  typ E -200...900 °C 08 
  typ B 0...1820 °C 
  typ D 0…2300 °C 

09 
10 

Napětí  0...30 mV 27 
Napětí  0...100 mV 28 
Napětí  0...300 mV 29 
Proud  0…20 mA 
Proud  4…20 mA 

30 
31 
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Konfigurace Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Fail_a 

Hlídání poruchy vypnuto 0 

1 Přes rozsah, Inp_a = x100_a 1 
Pod rozsah, Inp_a = x0_a 2 
Náhrada, Inp_a = XaFail  3 

Xakorr 
Korekce měřené hodnoty vypnuta 
Korekce měřené hodnoty aktivní 

0 
0 

1 

Unit_a Fyzikální jednotka Inp_a = °C 
Fyzikální jednotka Inp_a = °F 

1 
2 1 

STK_a Interní teplotní kompenzace 
Externí teplotní kompenza 

1 
2 1 

x0_a 
x100_a 

Fyzikální hodnota Inp_a pro 0% 
Fyzikální hodnota Inp_a pro 100% 

-29 999... 999 999 
-29 999... 999 999 

0 
100 

XaFail Náhradní hodnota Inp_a při poruše -29 999...999 999 0 
Tfm_a Časová konstanta filtru Inp_a ve vteřinách 0...200 000 0,5 
Tkrefa Referenční teplota Inp_a pro STK-A = 2 -29 999...999 999 0 

 
 
III-17.6 I_OUT (analogový výstup 0/4…20 mA, ± 20 mA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok I_OUT slouží ke konfiguraci a nastavení parametrů analogových výstupů I_OUT. Výpočet výstupů je 
pevně nastaven na jeden časový interval. 
 

Vstupy a výstupy 
 

Binární výstup 

ID_err 0 = připojen správný modul 1 = detekován nesprávný modul 
 

Analogové vstupy 

X_a Hodnota výstupu a 
X_b Hodnota výstupu b 
 
Parametry a konfigurace 

 
Konfigurace Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Typ_a 
Typ_b 

0…20 mA 0 
0 4…20 mA 1 

± 20 mA 2 
x0_a(b) 
x100_a(b) 

Fyzikální hodnota Inp_a (Inp_b) pro 0% 
Fyzikální hodnota Inp_a (Inp_b) pro 100% 

-29 999... 999 999 
-29 999... 999 999 

0 
100 
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III-17.7 U_OUT (analogový výstup 0/2…10 V, ± 10 V) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok U_OUT slouží ke konfiguraci a nastavení parametrů analogových výstupů U_OUT. Výpočet výstupů 
je pevně nastaven na jeden časový interval. 
 

Vstupy a výstupy 
 

Binární výstup 

ID_err 0 = připojen správný modul 1 = detekován nesprávný modul 
 

Analogové vstupy 

X_a Hodnota výstupu a 
X_b Hodnota výstupu b 
 
Parametry a konfigurace 

 
Konfigurace Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Typ_a 
Typ_b 

0…10 V 0 
0 2…10 V 1 

± 10 V 2 
x0_a(b) 
x100_a(b) 

Fyzikální hodnota Inp_a (Inp_b) pro 0% 
Fyzikální hodnota Inp_a (Inp_b) pro 100% 

-29 999... 999 999 
-29 999... 999 999 

0 
100 
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III-17.8 REL_OUT (reléový výstup) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok REL_OUT slouží ke konfiguraci a nastavení parametrů reléového výstupu. Výpočet výstupu je pevně 
nastaven na jeden časový interval. 
 

Vstupy a výstupy 
 
Binární vstup 

d1 Binární řídící signál 
 
Analogový vstup 

x1 Analogový řídící signál 
 

Binární výstup 

ID_err 0 = připojen správný modul 1 = detekován nesprávný modul 
 
Parametry a konfigurace 

 

Konfigurace Popis Možnosti nast. Přednast. 

Scr 
Zdroj řídícího signálu:              binární vstup d1 
                                                 analogový vstup x1 

Digital ← 
Analog 

Mode 
Smysl působení: přímý / kontakty v klidu rozpojeny 
                          inverzní / kontakty v klidu sepnuty 

direct ← 
invers 

x0 Analogový vstup x1 pro 0% výstupu -29 999...999 999 0 
x100 Analogový vstup x1 pro 100% výstupu -29 999...999 999 100 
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III-17.9 SSR_OUT (výstup buzení SSR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok SSR_OUT slouží ke konfiguraci a nastavení parametrů budicího výstupu SSR. Výpočet výstupu je 
pevně nastaven na jeden časový interval. 
 

Vstupy a výstupy 
 
Binární vstup 

d_a Binární řídící signál výstupu a 
d_b Binární řídící signál výstupu b 

 
Analogový vstup 

X_a Analogový řídící signál výstupu a 
X_b Analogový řídící signál výstupu b 
 

Binární výstup 

ID_err 0 = připojen správný modul 1 = detekován nesprávný modul 
 

Parametry a konfigurace 
 

Konfigurace Popis Možnosti nast. Přednast. 

Scr_a 
Src_b 

Zdroj řídícího signálu:              binární vstup d1 
                                                 analogový vstup x1 

Digital ← 
Analog 

Mode_a 
Mode_b 

Smysl působení: přímý / kontakty v klidu rozpojeny 
                          inverzní / kontakty v klidu sepnuty 

direct ← 
invers 

x0_a Analogový vstup X_a pro 0% výstupu -29 999...999 999 0 
x100_a Analogový vstup X_a pro 100% výstupu -29 999...999 999 100 
x0_b Analogový vstup X_b pro 0% výstupu -29 999...999 999 0 
x100_b Analogový vstup X_b pro 100% výstupu -29 999...999 999 100 
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III-17.10 DIDO (digitální vstupy / výstupy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modul se vkládá do volitelné desky C. Funkční blok DIDO slouží ke konfiguraci a nastavení parametrů modulu 
binárních vstupů a výstupů. Výpočet je pevně nastaven na jeden časový interval. 
 

Vstupy a výstupy 
 
Binární vstup 

d_a → Při konfiguraci jako výstup: Binární řídící signál výstupu a 
d_b → Při konfiguraci jako výstup: Binární řídící signál výstupu b 
 

Binární výstup 

ID_err 0 = připojen správný modul 1 = detekován nesprávný modul 

z_a → Při konfiguraci jako vstup: Stav vstupu a 
z_b → Při konfiguraci jako vstup: Stav vstupu b 
 
Parametry a konfigurace 
 
Konfigurace Popis Možnosti nast. Přednast. 

Inv_Ia 
Inv_Ib 

Volba smyslu pro z_a                  přímý vstup 
Volba smyslu pro z_b                  invertovaný vstup 

0 
0 

1 
Inv_Oa 
Inv_Ob 

Volba smyslu pro d_a                  přímý výstup 
Volba smyslu pro d_b                  invertovaný výstup 

0 
0 

1 
Mode_a 
Mode_b 

Kanál a (b) konfigurován jako binární vstup 
Kanál a (b) konfigurován jako binární výstup 

0 
0 

1 
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III-17.11 DINPUT (digitální vstupy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok DINPUT slouží ke konfiguraci a nastavení parametrů binárních vstupů. Je mu pevně přiřazeno číslo 
bloku 91 a je zpracováván v každém časovém intervalu. U každého vstupu lze konfigurací nastavit jeho inverzi. 
Existence vstupů di3...di12 závisí na hardwarové verzi přístroje KS 98-2. 
 
 

Binární výstupy 

z1..z2 Binární vstup di1 a di2 
(těmito vstupy je vybavena každá hardwarová verze KS 98-2). 

z3..z12 Binární vstupy di3 až di7 
(těmito vstupy je vybaven KS 98-2 s volitelnou výbavou binárních vstupů / výstupů). 

 
Konfigurace Popis Možnosti 

nastavení 
Přednast. 

Inv1 
Volba smyslu pro z1                  přímý výstup 
                                                   invertovaný výstup 

direct ← 
inverse 

Inv2 
Volba smyslu pro z2                  přímý výstup 
                                                   invertovaný výstup 

direct ← 
inverse 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

Inv12 
Volba smyslu pro z12               přímý výstup 
                                                   invertovaný výstup 

direct ← 
inverse 
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III-17.12 DIGOUT (binární výstupy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok DIGOUT slouží ke konfiguraci a nastavení parametrů binárních výstupů. Je mu pevně přiřazeno číslo 
bloku 95 a je zpracováván v každém časovém intervalu. U každého výstupu lze konfigurací nastavit jeho inverzi. 
Binárními výstupy jsou vybaveny pouze přístroje KS 98-2 s touto volitelnou výbavou. 
 

 
Binární vstupy 

d1..d6 Řídící signály binárních výstupů do1 až do6 
(pouze u KS 98-2 s volitelnou výbavou binárních vstupů / výstupů). 

 
Konfigurace Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Inv1 
Volba smyslu pro d1           přímý výstup 
                                            invertovaný výstup 

direct ← 
inverse 

Inv2 
Volba smyslu pro d2           přímý výstup 
                                            invertovaný výstup 

direct ← 
inverse 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

Inv6 
Volba smyslu pro d6           přímý výstup 
                                            invertovaný výstup 

direct ← 
inverse 

 

HARDWARESOFTWARE
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III-18 Přídavné funkce 
 

III-18.1 LED (LED displej) 
 

Funkční blok LED slouží k ovládání čtyř 
indikačních diod LED na čelním panelu přístroje. 
Je mu pevně přiřazeno číslo bloku 96 a je 
zpracováván v každém časovém intervalu. 
Binární vstupy d1...d4 ovládají rozsvícení nebo 
zhasnutí indikátorů LED 1...LED 4. U vstupů lze 
zvolit inverzi parametrem Inv. 

 
 
 
Binární vstupy 

d1 Binární řídící signál pro LED 1 
d2 Binární řídící signál pro LED 2 
d3 Binární řídící signál pro LED 3 
d4 Binární řídící signál pro LED 4 

 
Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Inv 1 = 0 → při d1 = 1 → LED 1 svítí 
= 1 → při d1 = 0 → LED 1 svítí 

0 / 1 0 

Inv 2 = 0 → při d2 = 1 → LED 2 svítí 
= 1 → při d2 = 0 → LED 2 svítí 

0 / 1 0 

Inv 3 = 0 → při d3 = 1 → LED 3 svítí 
= 1 → při d3 = 0 → LED 3 svítí 

0 / 1 0 

Inv 4 = 0 → při d4 = 1 → LED 4 svítí 
= 1 → při d4 = 0 → LED 4 svítí 

0 / 1 0 

 
Příklad: 
Blikání LED indikátoru jako reakci např. 
na poruchu lze zajistit na obrázku 
uvedeným způsobem. Frekvence blikání 
je podle časové skupiny, do níž je 
zařazen funkční blok NOT. 

 
 
 
 
III-18.2 CONST (blok konstant) 
 
 
 

Na výstupech y1...y16 funkčního bloku CONST je 
16 analogových konstant a stavové signály log. 0 a 
log 1. Bloku je pevně přiřazeno číslo 99. 

 
 
 
 

Binární výstupy 

0 Trvalý výstup log. 0 
1 Trvalý výstup log. 1 

 
Analogové výstupy 

y1..y16 Výstup analogové konstanty C1...C16 
 

Parametry Popis Možnosti nastavení Přednast. 

C1..C16 Analogová konstanta -29 999...999 999 0 

 

d1
d2
d3
d4

Inv1

Inv2

Inv3

Inv4

LED 1

LED2

LED3

LED4

0

1
0

1

y1
...

y16

C1
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III-18.3 INFO (informační texty) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkci lze využít pro zobrazení až 12-ti informačních textů o délce max. 16 znaků. Zobrazení textů je buzeno 
binárními vstupy d1...d12, texty se objevují na displeji přístroje v hlavičce ovládací stránky namísto názvu stránky. 
Pokud je současně aktivováno více textů, postupně se na displeji střídají. Funkce má pevně přiřazeno číslo bloku 97 
a je vykonávána každých 100 ms. Zobrazování textů lze zablokovat signálem hide = 1. 

 
Binární vstupy 
d1 
... 
d12 

= 1 → je zobrazen informační text zadaný parametrem Text 1 
 

= 1 → je zobrazen informační text zadaný parametrem Text 12 
hide = 1 → zobrazení textů je blokováno 

 
Parametry Popis Možnosti nastavení Přednastavení 
Text 1 
... 
Text 12 

Informační text o 16-ti znacích alfanumerické znaky 
> INFORMATION 1 < 

 
> INFORMATION 12 < 

 
 
 

III-18.4 STATUS (stavová funkce) 
 
 
 

Funkce zjišťuje stav přístroje KS 98-2 a informaci 
dvou stavových slov vydává ve formě binárních 
výstupů. 
Bloku je pevně přiřazeno číslo 98. 
Stavové informace jsou obnovovány jednou 
v časové skupině. 
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Binární vstupy 

c-hide = 1 → změna konfigurace je blokována 
p-hide = 1 → změna parametrů a konfigurace je blokována 
m-hide = 1 → hlavní menu se nezobrazuje, pouze ovládací stránky v režimu online 
b-block = 1 → komunikační linka je blokována 

pwrchk = 1 → monitorování krátkodobých výpadků napájení aktivováno 
           (viz výstup pwrchk) 

colour zelená = 0; červená = 1 → změna barevného pozadí displeje 
di-inv = 1 → inverzní zobrazení displeje (pozadí i texty a grafika) 

 
Analogový vstup 

UsrLan Změna uživatelského jazyka. Přepínání textových bloků s jazykovými verzemi. 
Volit lze 4 jazyky pomocí 0...3 

 
Binární výstupy 

c-hide = 1 → změna konfigurace je blokována 
p-hide = 1 → změna parametrů a konfigurace je blokována 
m-hide = 1 → hlavní menu se nezobrazuje, pouze ovládací stránky v režimu online 
b-block = 1 → komunikační linka je blokována 

switch Drátová spojka rozpojena = 0, spojena = 1. Umožňuje blokování pomocí vnitřní 
drátové spojky. 

fail = 1 → porucha vstupu společná pro AINP1...AINP6 
safe = 1 → 'bezpečný režim' aktivován kom. linkou s kódem 22, Fbno.0, Fctno.0 

pwrchk 
Test výpadku napájení. Po zapnutí přístroje je vždy ve stavu 0. Binárním vstupem 
pwrchk jej lze přepnout do stavu 1 a využít k identifikaci výpadku napájení a 
naprogramování reakce. 

start Při přechodu z režimu offline do online je ve stavu log. 1 po dobu 800 ms. Během 
této doby jsou funkční bloky všech časových skupin alespoň jednou provedeny. 

dperr Souhrnné chybové hlášení komunikace Profibus. 
clock = 1 → přístroj má hodiny reálného času; = 0 → přístroj nemá hodiny 
fkey Stav tlačítka         

 
Analogové výstupy 

Minute Minuty reálného času 0...59   * 
Hour Hodiny reálného času 0...23   * 
Day Dny reálného času 0...31   * 
Month Měsíce reálného času 0...12   * 
Year Roky reálného času 1970...2069   * 
Week-D Dny v týdnu reálného času (0 = neděle, 1 = pondělí.....6 = sobota)   * 

Langu Jazyk (němčina = 0, angličtina = 1) 
Volba jazyka v Miscellaneous, Device data 

PageNo Výstup čísla bloku, jehož ovládací stránka je zrovna na displeji. „0“ značí, že na 
displeji není žádná ovládací stránka. 

SysErr Systémová chyba. Pokud na výstupu není „0“, je při náběhu systému zjištěna 
chyba. 

* U přístroje bez hodin reálného času je výstup 0. 
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Powerup KS98 
 

Chování při spuštění po obnovení napájení 
 

Postup je následující: 
Ü Všechny bloky jsou inicializovány. 

 Pokud není nakonfigurováno speciální chování po startu (viz programátor), nastávasjí dvě možnosti: 
a) Obsah paměti se stále nezměnil. Výstupy funkčních bloků uchovávají hodnoty jako před výpadkem proudu. 
b) Po delším výpadku napájení se obsah paměti zničí. Funkční bloky se inicializují bez ohledu na stav vstupů. 

¡ Všechny vstupní funkce se vypočítají jednou. 
¢ Počáteční bit stavového bloku je nastaven na 1. 
£ Všechny bloky se počítají v intervalech 1,6 sekundy (16 cyklů časového úseku 100 ms) v pořadí čísel bloků. 
' Počáteční bit stavového bloku je nastaven na hodnotu 0. 
 
V případě problémů způsobených počáteční sekvencí přístroje mohou být důležité dvě skutečnosti: 
Ü Po výpadku napájení pokračuje KS 98 během zlomků vteřiny a může stále detekovat již deaktivované signály z 

procesu. 
¡ Pokud je chování po obnovení napájení odlišné v závislosti na tom, zda jsou funkční bloky stále v předchozím 

stavu nebo zda již byly inicializovány, může dále uvedené zapojení bloků poskytnout inicializační informace 
během prvních 1,6 sekund po spuštění. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další možností detekce výpadku proudu je nastavit interní příznak v stavovém bloku pomocí digitálního vstupu 
"pwrchk" na konci inicializační fáze. Tento příznak je k dispozici na digitálním výstupu "pwrchk". Po výpadku 
napájení je tento příznak a tedy digitální výstup "pwrchk" vždy inicializován s hodnotou 0. 
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III-18.5 CALLPG (funkce vyvolání ovládací stránky) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční blok CALLPG lze ve struktuře použít jen jednou, slouží k vyvolání určité ovládací stránky na displej, 
pokud na současně zobrazené stránce není obsluhou prováděno ovládání (čekací doba je 5 s). Číslo bloku, jehož 
ovládací stránka se má zobrazit, se přivádí na analogový vstup Bl-no. K přepnutí ovládácí stránky na displej dochází 
s náběžnou hranou pulzu, přivedeného na binární vstup d1. Funkce umožňuje vyvolání určité ovládací stránky 
na displej při nějaké události, např. v případě překročení meze.  
 

K vyvolání stránky nedojde 
- pokud je na aktuálně zobrazené stránce prováděno ovládání, čekací doba je 5 vteřin po posledním stisku tlačítka. 
- je-li zadáno chybné číslo stránky, nebo je zobrazení zadané stránky blokováno. 
 

Pokud není vyvolávaná stránka k dispozici, je proveden přechod do základního menu ovládacích stránek. 
Po opuštění stránky, vyvolané funkcí CALLPG, následuje návrat na původní ovládací stránku. 
 

Ovládací stránku mají tyto funkční bloky: APROG, DPROG, CONTR, CONTR+, PIDMA, VWERT, VBAR, 
VTREND, VPARA, ALARM. 
 

+ Pokud je funkcí CALLPG vyvolávána stránka, která je již na displeji, není tato stránka znovu volána, přístroj tedy 
ponechává na displeji zobrazenu původní stránku, případně její podstránku. 
 

+ Při vícenásobném vyvolání stránek funkcí CALLPG se jejich sekvence nezapamatovává. Po opuštění poslední 
vyvolané stránky se přechází na původní stránku před prvním vyvoláním. 
 

+ Pokud při aktivaci funkce CALLPG není přístroj v menu ovládacích stránek (je zobrazeno hlavní menu, stránka 
parametrů nebo údaje o přístroji), je požadavek vyvolání stránky zapamatován a dojde k němu okamžitě, jakmile 
obsluha přejde do menu ovládacích stránek. 
 
Binární vstup 

d1 Náběžnou hranou se aktivuje přepnutí na ovládací stránku, zvolenou v Bl-no. 
 

Analogový vstup 

Bl-no Číslo bloku, jehož ovládací stránka má být zobrazena. 
 
 
 
III-18.6 SAFE (funkce bezpečných hodnot) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkce SAFE slouží ke generování bezpečných hodnot analogových a binárních signálů v závislosti na 
stavu binárního řídícího vstupu select nebo stavové informace z komunikační linky. V normálním stavu  
je select = 0 a stavový bit = 0, hodnoty ze vstupů x1...x8 a d1...d8 jsou beze změny přenášeny na výstupy 
y1...y8 a z1...z8. Při select = 1 nebo stavovém bitu = 1 jsou na výstupy místo vstupních hodnot přivedeny 
'bezpečné' hodnoty Y1...Y8 a d1...d8, zadané jako parametry tohoto bloku. 

d1
...
d8

x1
...
x8

z1
...
z8

y1
...
y8

?1
select

Statusbyte1
6 5 4 3 2 1 0
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III-18.7 VALARM (ovládací stránka se seznamem alarmů) 
 

Ovládací stránka funkčního bloku VALARM může zobrazit 
až 8 alarmů. Alarmy, u nichž je nastavením parametru Typ_ax 
požadováno kvitování, je možno na ovládací stránce odkvitovat. 
Stav alarmů je určen binárními vstupy a1...a8 (0 = alarm není, 
1 = alarm je). 

 
 
Binární vstupy 

hide = 1 → stránka se nezobrazuje 
lock = 1 → ovládání stránky je blokováno, tj. alarmy nelze kvitovat 
a1...a8 Stav alarmů 1...8 

 
Analogový vstup 

Texts Vstup pro napojení textových bloků 
 

Binární výstup 

a1...a8 = 1 → alarmy nutno odkvitovat 
 
Analogový výstup 

Bl-no Číslo funkčního bloku VALARM 
 
Parametry Popis Možnosti nastavení Přednastavení 

Typ_a1 
... 
Typ_a8 

Funkce alarmu: Nutno kvitovat 
 
                          Bez kvitování 

Quit 
 
noQuit 

← 
 
 

 
Ovládací stránka VALARM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve struktuře přístroje lze použít několik bloků VALARM, jsou pro ně rezervována čísla 41...46. Pokud se použije 
několik bloků, je nutno zobrazení jejich ovládacích stránek kromě jedné zablokovat, protože na každé stránce se 
zobrazují všechny alarmy, tedy i ty, připojené na ostatní bloky. Ovládací stránky jednotlivých bloků lze rozlišit jejich 
názvem. Při volbě jazykových verzí pak lze odblokovat zobrazení vždy příslušné stránky s uživatelským jazykem.  
Aby nebylo narušeno pořadí v menu ovládacích stránek u různých jazykových verzí, je ovládací stránka bloku 
VALARM v seznamu menu uvedena vždy jako poslední, bez ohledu na její číslo bloku. 
 

Řádky ovládací stránky alarmů obsahují informace dle aktuálního stavu alarmů: 
• Alarm není: Alarm se nezobrazuje nebo zobrazuje jako zrušený „---------------„ 

do příštího obnovení stránky. 
• Alarm je aktivní: Řádka alarmu na ovládací stránce bliká. 
• Alarm je aktivní a odkvitován: Řádka alarmu zobrazena normálně. 
• Alarm není aktivní a není odkvitován: Řádka alarmu zobrazena normálně, na konci je symbol �� �. 
 

Alarmy se zobrazují v pořadí jejich výskytu. Názvy alarmů mohou být vzaty ze dvou připojených textových bloků. 
Pokud textové bloky nejsou připojeny, zobrazují se čísla alarmů, stanovená z čísla bloku - 40 a čísla příslušného 
binárního vstupu (např. třetí alarm bloku 41 má číslo 13). 
Aby se na stránce neměnila poloha alarmů, zobrazuje se „-----------„ místo zaniklých alarmů. Nové alarmy se 
zobrazují pouze po obnovení stránky. Obnovení lze vyvolat také tlačítkem       . 
 

+ Kombinace binárních vstupních a výstupních signálů indikuje čtyři možné stavy alarmu: Aktivní a neodkvitovaný 
(di=1, do=1), aktivní a odkvitovaný (di=1, do=0), již neaktivní a neodkvitovaný (di=0, do=1), již neaktivní a 
odkvitovaný (di=0, do=0). 

Ü Název stránky 
¡ Aktivní alarm, vybraný pro kvitování 
¢ Aktivní alarm s textem z textového bloku 
£ Aktivní alarm se standartním  textem 
¤ Alarm již není aktivní, ale ještě není 

odkvitován 
¥ Alarm není aktivní a po obnovení stránky 

tlačítkem        již není zobrazen 
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III-18.8 F_INP (frekvenční vstup / čítač) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vstupy a výstupy 

 

Binární vstupy 

reseta 1 = Hodnota Inp_a je resetována na 0 
stop_a 1 = Hodnota Inp_a zůstává stálá 
resetb 1 = Hodnota Inp_b je resetována na 0 
stop_b 1 = Hodnota Inp_b zůstává stálá 

 

Binární výstupy 

slotid 0 = Zasunut správný modul; 1 = Zasunut nesprávný modul 
fail 1 = Modul detekován, ale komunikace neprobíhá 
z_a Stavový signál vstupu a 
z_b Stavový signál vstupu b 
ov_a 1 = Frekvence na vstupu a je vyšší než maximální přípustná 20 kHz 
ov_b 1 = Frekvence na vstupu b je vyšší než maximální přípustná 20 kHz 

 

Analogové výstupy 

Inp_a Výstup – kanál a 
Inp_b Výstup – kanál b 
 
Parametry a konfigurace 

 
Konfigurace Popis Možnosti nastavení Přednast. 

Func_a 

Řídicí vstup 0 

1 

Dopředný čítač 1 
Dopředný / zpětný čítač 2 
Dopředný / zpětný čítač se signálem směru 3 
Čtyřnásobný čítač 4 
Měření frekvence 5 

Func_b 
Řídicí vstup 
Dopředný čítač 
Měření frekvence 

0 
1 1 

5 
Time Časová základna pro měření frekvence (s) 0,1...20 10 
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III-19 Zpracování funkcí 
 
V přístroji může být použito až 2000 funkčních bloků. Každý funkční blok obsadí určitou definovanou část pracovní 
paměti a spotřebuje určitý definovaný výpočetní čas. 

 

III-19.1 Požadavky na paměť a výpočetní časy 
 

Funkce Čas % Paměť %  Funkce Čas % Paměť %  Funkce Čas % Paměť % 
Úpravy měřítka a mat. funkce  DELA2    CPREAD   

ABSV    FILT    CPWRIT   
ADSU    TIMER    CSDO   
MUDI    TIME2    Programátor 
SQRT    Funkce výběru a paměti  APROG   
SCAL    EXTR    APROGD   
10EXP    PEAK    APROGD2   
EEXP    TRST    DPROG   

LN    SELC    DPROGD   
LG10    SELD    Regulátor 

Nelineární funkce  SELP    CONTR   
LINEAR    SELV1    CONTR+   

GAP    SOUT    PIDMA   
CHAR    REZEPT    Modulární vstupy a výstupy 
Trigonometrické funkce  2OF3    TC_IN   
SIN    SELV2    R_IN   
COS    Limity a jejich signalizace  U_IN   
TAN    ALLP    TPS_IN   
COT    ALLV    UNI_IN   

ARCSIN    EQUAL       
ARCCOS    VELO     
ARCTAN    LIMIT    I_OUT   
ARCCOT    ALARM    U_OUT   

Logické funkce  Vizualizace  REL_OUT   
AND    TEXT    SSR_OUT   
NOT    VWERT       
OR    VBAR       

EXOR    VPARA    Přídavné funkce 
BOUNCE    VTREND    LED   

FLIP    Komunikace  CONST   
MONO    L1READ    INFO   
STEP    L1WRIT    STATUS   

TONOFF    DPREAD    CALLPG   
Převod signálů  DPWRIT    SAFE   

A2BYTE    KS98-2 + CANopen  VALARM   
ABIN    C_RM2x     

TRUNC    RM_DI       
PULS    RM_DO       
COUN    RM_AI       
MEAN    RM_DMS       

Časové funkce  RM_AO       
LEAD    CRCV       
INTE    CSEND       
LAG1    C_KS98x     

DELA1    KS8x     
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III-19.2 Vzorkovací intervaly 
 

Vstupy a výstupy jsou zpracovávány každých 100 ms. 
 
 
Výpočet ostatních funkčních bloků je v intervalech 
shodných s jejich umístěním do 8 časových pásem 
po 100 ms. Umístění bloku do jednoho nebo 
několika časových pásem (100, 200, 400 nebo 800 
ms) se provádí v inženýrském softwaru. 
Zde se také definuje identifikační číslo každého 
bloku (ts), které může být použito pro určení 
zařazení do časových skupin dle vedlejší tabulky.  
 
Součet výpočetních časů všech 
požadovaných funkčních bloků musí 
být < 100% na časové pásmo. 
 
 
 
 
 
 
 

III-19.3 Data v EEPROM 
Data jsou v přístroji ukládána do nedestruktivní EEPROM paměti. Paměť dle výrobce snese cca 100 000 zápisových 
cyklů, dle zkušeností však paměť vydrží až několikanásobek této hodnoty. Pokud jsou parametry a konfigurace 
přístroje zadávány ručně, nelze prakticky této mezní hodnoty dosáhnout. Při automatickém přepisování parametrů 
za provozu nebo po komunikační lince je nutno toto omezení vzít v úvahu a příliš častému přepisování parametrů 
zabránit. 
 
 

 Časové pásmo  
ts 1 2 3 4 5 6 7 8 Interval 
11 f f f f f f f f 100 ms 
21 f - f - f - f - 200 ms 
22 - f - f - f - f 200 ms 
31 f - - - f - - - 400 ms 
32 - f - - - f - - 400 ms 
33 - - f - - - f - 400 ms 
34 - - - f - - - f 400 ms 
41 f - - - - - - - 800 ms 
42 - f - - - - - - 800 ms 
43 - - f - - - - - 800 ms 
44 - - - f - - - - 800 ms 
45 - - - - f - - - 800 ms 
46 - - - - - f - - 800 ms 
47 - - - - - - f - 800 ms 
48 - - - - - - - f 800 ms 
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III-20 Příklady 
 

Dále uvedené příklady obsahuje složka C:\Pmatools\Et98\prjexample, která se vytvoří po instalaci inženýrského 
software. 
 

III-20.1 Užitečné mini-struktury 
 
V kaskádě zapojené čítače s generátorem impulsů (ZAEHLER.EDG) 
Pro generaci impulsů je použit funkční blok INTE. 
Max-parametr = 1; časová konstanta = 3600 s. 
Vstupní signál je zpracován v bloku MUDI, např. vstup 20 generuje 20 pulsů za hod. 
První čítač počítá do 1000, druhý čítač přetečení přes 1000. 
 
Jednoduchá funkce hesla (PASSWORT.EDG) 
Pro zadání hesla je použit blok VWERT. Výstup z bloku není zaveden zpět na jeho vstup, aby zadané heslo po 
stisknutí tlačítka opět zmizelo. Jako heslo je použit údaj hodin z bloku STATUS (možné pouze u přístroje s hodinami 
reálného času). Heslo je porovnáno v bloku EQUAL a slouží k uvolnění přístupu do úrovně parametrů. 
 
Heslo z bloku konstant (PASSWORD.EDG) 
Pro zadání hesla je použit blok VWERT. Výstup z bloku není zaveden zpět na jeho vstup, aby zadané heslo po 
stisknutí tlačítka opět zmizelo. Jako heslo je použit údaj z bloku konstant. Heslo je porovnáno v bloku EQUAL a 
slouží k uvolnění přístupu do úrovně parametrů a do ovládací stránky VWERT. 
 
Makro dynamického zpracování alarmů (ALARMSEL.EDG) 
Blokem SELV2 je k vyhodnocení alarmů vybrána jedna ze čtyř vstupních hodnot. Ta je v bloku ALLV porovnána 
s dolní a hodní mezí, zadanou pomocí VWERT. Alarmy jsou zobrazeny na další stránce VWERT a přes blok OR 
vyvedeny na jedno relé. Na stránkách VWERT lze zadat a zobrazit ještě dva další alarmy. pak je nutno strukturu 
rozšířit o další blok ALLV. ke kvitování alarmů je použit blok FLIP. Alarmy zůstanou zachovány na LED indikátoru 
a alarmové stránce do odkvitování ve VWERT. 
 
Kvitování pěti alarmových bitů (ALAMQUIT.EDG) 
Jednotlivé alarmy jsou drženy ve flip-flopech, dokud nejsou ve VWERT odkvitovány. Kvitovací výstup není 
připojen na příslušný vstup bitu, ale na vstup store. Tím se kvitovaný bit automaticky zresetuje. 
 
Kvitování pěti alarmových bitů, bez ztráty ani při delším výpadku napájení (ALQITSAV.EDG) 
Jednotlivé alarmy jsou drženy ve flip-flopech. Aby nedošlo ke ztrátě stavu při výpadku napájení, je každá změna 
jejich stavu nedestruktivně zaznamenána do bloků REZEPT. Po obnovení napájení je poslední stav flip-flopů z bloků 
REZEPT obnoven. Zobrazení a kvitování alarmů se provádí ve VWERT. 
 
Označení parametrů texty (PRNRE.EDG) 
Číslo sady parametrů (proměnná ve VWERT) je porovnáno v bloku EQUAL a při shodě je ve VWERT zobrazen 
příslušný text. 
 
Ovládání programátoru ze dvou míst (RUNFLIP1.EDG) 
Pokud jsou příslušné binární vstupy programátoru zapojeny, nelze programátor spouštět a zastavit z ovládací stránky, 
ale je nutno použít tlačítka H. S každou náběžnou nebo sestupnou hranou výstupu fkey generuje blok MONO krátký 
puls. Externí povel (z externího tlačítka nebo přepínače) je přes vstup d1 zaveden na druhý blok MONO. Impulsy 
jsou zavedeny na FLIP, který přepíná mezi povely Start a Stop programátoru. 
 
Týdenní hodiny s jedním spínacím a jedním vypínacím časem (SCHALTUHR) 
Přístroj musí být vybaven deskou B s hodinami reálného času. Tři bloky ADSU převádí údaj dne, hodin a minut 
z bloku STATUS a časy sepnutí a rozepnutí z bloku VWERT na hodnotu minut. Pokud je čas reálných hodin vyšší 
než doba sepnutí, je flip-flop nahozen, pokud je reálný čas vyšší než čas vypnutí, je flip-flop resetován. 
 
Zadání receptů pomocí VWERT (REZEPT2.EDG) 
Tři příklady struktury s různými vlastnostmi a omezeními. 
1. VWERT zobrazuje vlastní výstupy, ale ne aktuální zvolený recept. Editace receptů není možná. 
2. VWERT zobrazuje zvolený recept, ale pouze dokud je po editaci uložen. Okamžité hodnoty mizí po stisknutí 

tlačítka M. 
3. VWERT má přídavnou funkci editování. Příslušný výstup z VWERT je zapojen na vstup manual bloku 

REZEPT a tím přepíná aktuální změněná data na ovládací stránku VWERT. Při uložení do paměti a přepnutí 
na následující recept (ALLP) je režim editace pomocí OR a AND automaticky resetován. 
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III-20.2 Regulační aplikace 
 
Minimální konfigurace regulátoru (C_SINGL.EDG) 
 
Poměrový regulátor s rozděleným rozsahem (C_V_SPL.EDG) 
nebo třístavový krokový regulátor s informací o poloze ventilu 
Signál polohy ventilu je konfigurován pro odporový vysílač s možností kalibrace. Proto jsou do bloku regulátoru 
zapojeny i signály fail, a/m, inc a dec. Jako procesní výstupy akční veličiny jsou zvoleny OUT1 a OUT 2. 
 
Podřízený regulátor pro testování vnitřních přepínacích funkcí (C_SW_SL.EDG) 
 
Návrh struktury kaskádního zapojení (KASK.EDG) 
Při přepnutí podřízeného regulátoru na interní žádanou hodnotu nebo do ručního ovládání musí akční veličina 
řídícího regulátoru sledovat žádanou hodnotu nebo regulovanou veličinu , aby bylo zajištěno zpětné beznárazové 
přepnutí do automatické regulace.  
 
Části struktur s programátorem: 
Analogový výstup čtyř programů (2 s dvaceti segmenty a 2 s deseti segmenty) (PROG.EDG) 
Volba programů se provádí pomocí VWERT a nikoli z ovládací stránky programátoru. Zadávací rozsah je omezen 
pomocí ALLP. Pozn.: Zobrazení je správné, ale v editační paměti je uložena poslední, možná příliš vysoká výstupní 
hodnota. Pro zadávání času preset pomocí VWERT je nutno propojit příslušný binární signál. 
 
Programátor se svázanými výstupy (PROG2.EDG) 
Bloky programátoru jsou svázány číslem programu, uběhlým časem a povely RUN / RESET. 
 
Programátor s deseti programy o dvaceti segmentech (PROGRAMM.EDG) 
 
 
 
 


