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5. La tasca ràpida

L’autòmat TSX17-20 disposa d’una tasca ràpida o tasca d’interrupció. Quan l’autòmat
està en mode RUN i succeeixen certs esdeveniments el processador deixa per un moment
d’executar el programa (programa mestre o mare) i passa a executar la tasca ràpida. Quan
acaba d’executar la tasca ràpida retorna automàticament al punt on s’havia quedat per tal de
continuar l’execució del programa mestre.

La tasca ràpida es pot programar només en diagrama de contactes, independentment
de què el programa mestre estigui en GRAFCET o en diagrama de contactes. La interrupció
del programa per executar la tasca ràpida pot fer-se amb les entrades ràpides o amb el
comptador/temporitzador ràpid que estudiarem més endavant. En la configuració de l’autòmat
s’indica quin o quins són els fets que poden interrompre el programa.

En produir-se la interrupció el processador agafa el contingut de les entrades de tasca
ràpida, executa el programa de tasca ràpida, escriu les sortides de tasca ràpida i retorna al
programa mestre.

En configurar l’autòmat es poden especificar quines 8 entrades (I0,0-I0,7 o I0,8-I0,15
o bé I0,16-I0,23) i quines 8 sortides (O0,0-O0,7 o O0,8-O0,15) poden ser emprades per la
tasca ràpida (i, si interessa, també pel programa mestre). Les entrades I0,24 i I0,25 són
actualitzades per la tasca ràpida tant si s’han configurat com a entrades normals o com a
entrades ràpides.

Cal anar amb compte en programar elements que actuïn per flanc (per exemple
temporitzadors) dins la tasca ràpida ja que l’activació de la tasca no es considera un flanc.

La tasca ràpida ha de ser d’execució molt curta per tal de no afectar substancialment
l’execució del programa mestre; per aquest motiu no s’admeten més de 20 pàgines de
contactes (amb etiquetes 1 a 20). En qualsevol moment el programa principal pot, canviant
el bit SY19, inhibir (SY19=1) o desinhibir (SY19=0) la tasca ràpida.

La tasca ràpida no s’executa mentre SY0 o SY1 estan activats, és a dir durant el
primer cicle després d’una fallada de tensió d’alimentació.
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5.1. Les entrades ràpides

Les entrades I0,24 i I0,25 tenen un temps d’immunitat al soroll reduït i, per tant, poden
emprar-se com a entrades ràpides. En configurar l’autòmat indicarem si cada una d’elles serà
entrada normal o entrada ràpida. És aconsellable emprar cable blindat per a aquestes
entrades (tant si són normals com ràpides, a causa de la baixa immunitat al soroll.

Si una d’aquestes entrades (o ambdues) està configurada com a entrada ràpida i el
bit SY19 està a zero cada canvi en aquesta entrada, o sigui cada flanc de pujada (activació)
o de baixada (desactivació) provocarà una interrupció i l’execució de la tasca ràpida.

Si el programa o el terminal modifica les entrades lògiques I0,24 i I0,25 (a la taula
d’imatges d’entrades) no es produeix interrupció. La interrupció només es produeix per la
modificació de les entrades físiques. Un exemple d’aplicació de les entrades ràpides pot ser
la lectura d’un codificador rotatiu (encoder).

En fer el programa de la tasca ràpida no hem d’oblidar que la interrupció pot (segons
la configuració) ser provocada per diversos factors i, si s’escau, el programa de la tasca ràpida
haurà de distingir qui l’ha provocat.

En alguns casos interessarà emprar només els flancs de pujada d’una de les
entrades. Això ho farem posant en sèrie amb totes les línies de la tasca ràpida afectades un
contacte normalment obert d’aquella entrada.

5.2. El comptador/temporitzador ràpid

L’autòmat TSX17-20 disposa d’un comptador ràpid (el corresponent al comptador 31)
que es pot emprar com a comptador ràpid (entrada de polsos externs) o com a temporitzador
ràpid entrada de polsos provinents del rellotge intern de l’autòmat. El fet que treballi com a
comptador o com a temporitzador es determina en configurar l’autòmat.

L’autòmat disposa d’un connector de 9 potes per on entren els senyals al comptador
ràpid. Els senyals són els impulsos de comptatge (24 V o TTL) que poden anar fins a 2 kHz
i la posta a zero (5 V o 24 V). La posta a zero (que anomenarem posta a zero física per tal
de diferenciar-la d’aquella que es pot fer per programa) actua per flanc de pujada.

Quan es configura com a temporitzador ràpid, els impulsos de comptatge provenen
d’un rellotge intern amb un període de 0.555 ms (freqüència de 1801.8 Hz) i l’entrada de
comptatge queda desactivada. Si el bit SY19 està desactivat, cada cop que el
comptador/temporitzador ràpid arriba a la preselecció genera una interrupció que provoca
l’execució de la tasca ràpida.
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Comptador/temporitzador ràpid Fast_ctr FC

R FC E Bits d’entrada:
R posta a zero

V: 432 P agafar nova preselecció
P D V treure valor a FC,V

C comptar

V C,P:1500 F Bits de sortida:
MODIF:Y E hi ha posta a zero física

D ha arribat a preselecció
C F no ha arribat a preselecció

Paraules:
FC,P preselecció (0..9999)
FC,V valor capturat

Senyals:
PAZ posta a zero física
CMP impulsos de comptatge

Valors interns:
VAL valor actual del comptador
PRE preselecció del comptador

Per a cada impuls de comptatge, si l’entrada C està activada el comptador
s’incrementa en una unitat. Quan el comptador arriba a la preselecció activa la sortida D i el
bit SY15 (l’activació d’aquest, si el bit SY19 està desactivat, genera una interrupció que
provoca l’execució de la tasca ràpida). Tan aviat com el comptador arriba a la preselecció
torna a començar des de zero mantenint-se activada la sortida D i el bit SY15.

De fet el valor del comptador (VAL) no arriba a ser mai igual al de preselecció (PRE)
ja que quan li tocaria aquest valor es posa a zero i activa D i SY15. Per exemple, si la
preselecció és 10, a cada impuls comptarà una unitat des de 0 fins a 9 i l’impuls següent el
posarà a zero.

Si l’entrada C es desactiva el comptador s’atura però no perd el valor. Quan torni a
activar-se l’entrada C continuarà comptant a partir d’on s’havia quedat.

Per desactivar la sortida D cal fer un RESET del bit SY15, de la qual cosa se n’haurà
d’encarregar el programa d’usuari. Si el programa manté permanentment el RESET del bit
SY15 la sortida D només estarà activa un instant. La sortida F és la negació de la sortida D.

Un flanc de pujada a l’entrada física PAZ posarà a zero el comptador i, si està
activada l’entrada C i hi ha impulsos de comptatge, seguirà comptant. Cada cop que es
produeix una posta a zero física s’activa la sortida E durant uns instants.
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L’entrada R també posa a zero el comptador però ho fa per nivell; és a dir mentre
l’entrada R estigui activada el comptador estarà a zero.

Com el comptador probablement avançarà en forma molt ràpida es fa difícil llegir el
seu valor. Per això la paraula FC,V no conté el valor real (VAL) del comptador. Mentre
l’entrada V està activada FC,V conté exactament el valor (VAL) del comptador i si l’entrada
V es desactiva FC,V manté el valor que tenia en el moment de la desactivació, facilitant-ne
la lectura.
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Si posem el cursor sobre l’entrada R i fem ZOOM podrem modificar la preselecció
(PRE). A més es pot variar la preselecció per programa mentre el comptador està funcionant
o quan està aturat.

Si escrivim un valor a FC,P la preselecció del comptador no canviarà. Si després
activem l’entrada P la nova preselecció serà aquella que havíem escrit a FC,P però el cicle
de comptatge actual acabarà amb la preselecció que va començar i el següent ja es farà amb
la nova. Si es llegeix el valor FC,P ens indicarà el contingut d’aquesta paraula i no el de la
preselecció (PRE) mentre que en la pantalla del terminal de programació ens apareixerà el
valor de la preselecció especificada en fer el programa.

La preselecció del comptador es pot canviar tants cops com es desitgi. Si s’activa el
bit intern SY0 la preselecció del comptador tornarà a ser la que s’havia especificat en fer el
programa.
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6. Programació en llista d’instruccions

La programació en llista d’instruccions es realitza traduint programes en diagrama de
contactes o en GRAFCET a aquest llenguatge.

Programant en llista d’instruccions l’autòmat només pot gestionar dos mòduls
d’extensió. Només són possibles certes instruccions.

6.1. Traducció de programes en diagrama de contactes

6.1.1. Instruccions bàsiques

Les instruccions disponibles són:

L Carregar la variable a l’acumulador
LN Carregar l’invers de la variable a l’acumulador
A Funció AND de l’acumulador i la variable
AN Funció AND de l’acumulador i l’invers de la variable
O Funció OR de l’acumulador i la variable
ON Funció OR de l’acumulador i l’invers de la variable
XO Funció XOR de l’acumulador i la variable

N Invertir el valor de l’acumulador

= Copiar el valor de l’acumulador a la variable
=N Copiar l’invers del valor de l’acumulador a la variable
S Si l’acumulador és a 1 activar la variable
R Si l’acumulador és a 1 desactivar la variable

En executar-se una instrucció de càrrega (L, LN) es guarda el valor actual de
l’acumulador al registre IM i després es carrega el valor especificat.
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Com a exemple traduïm el següent programa

I0,1 I0,2 B3 B2 SY5 O0,1
/ / / ( )

O0,1 I1,2 O0,3 O0,3
(/)

La traducció d’aquest programa no és possible, cal convertir-lo en un programa
traduïble com el següent:

I0,2 B3 B2 SY5 I0,1 O0,1
/ / / ( )

O0,1 I1,2 O0,3 O0,3
(/)

en quin cas la traducció seria

S0000 L I0,2
S0001 AN B3
S0002 L O0,1
S0003 A I1,2

S0004 O IM
S0005 L B2
S0006 O O0,3
S0007 A IM

S0008 A SY5
S0009 A I0,1
S0010 = O0,1
S0011 =N O0,3

El número que hi ha a l’esquerra correspon a la numeració que es fa de les
instruccions. Aquesta numeració no té utilitat dins la gestió del programa però serveix d’ajuda
al programador. La lletra S indica que s’està programant la tasca mare (programa principal),
si es tractés de la tasca ràpida hi hauria una F.

6.1.2. Instruccions d’acció múltiple

=* Copiar el valor de l’acumulador a la variable i els bits següents fins
al primer bit múltiple de 8 (exclòs)

S* Si l’acumulador és a 1 activar la variable i els bits següents fins al
primer bit múltiple de 8 (exclòs)

R* Si l’acumulador és a 1 desactivar la variable i els bits següents fins
al primer bit múltiple de 8 (exclòs)
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Per exemple el programa:

S0000 L I0,13
S0001 =* B13

Copia el contingut de I0,13 a B13, B14 i B15 atès que 16 ja és múltiple de 8.

6.1.3. Instruccions de detecció de flancs

Si davant l’adreça d’un bit s’hi posa la lletra P el programa deixa de ser sensible a
l’estat del bit i passa a ser-ho dels seus flancs de pujada. Per exemple el programa:

S0000 L PB7
S0001 = O0,1

activa la sortida 1 del mòdul 0 només en l’scan en què B7 passi de desactivat a activat però
no es manté activada mentre B7 està activat. En canvi el programa:

S0000 LN PB13
S0001 = O1,2

activa la sortida 2 del mòdul 1 només en l’scan en què B13 passi d’activat a desactivat però
no es manté activada mentre B13 està desactivat; és a dir és sensible als flancs de baixada.

6.1.4. Instruccions de salt

Les instruccions disponibles són:

JMP Salta a la línia que té la mateixa etiqueta
LAB Etiqueta

La part de programa entre una instrucció JMP i la instrucció LAB amb la mateixa
etiqueta no s’executa. Cal anar amb compte per no fer bucles tancats.

6.1.5. Altres instruccions

La instrucció NOP no s’executa, serveix per a deixar buits dins el programa i és la que
omple la part de memòria de programa no emprada. El final del programa s’indica amb la
instrucció EP.
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6.2. Funcions disponibles

6.2.1. Temporitzadors

Hi ha fins a 32 temporitzadors (T0 a T31). La preselecció de cada temporitzador pot
estar entre 0 i 9999 sobre temps base possibles de 10 ms, 100 ms, 1 s i 1mn. Aquests valors
poden introduir-se en configurar l’autòmat o fent ZOOM sobre una línia en què hi hagi una
instrucció sobre el temporitzador. Les instruccions disponibles són:

L T3 Carregar l’estat del temporitzador a l’acumulador. L’estat pot
ser 0 (comptant) o 1 (acabat). Són possibles també
LN, A, AN, O, ON i XO.

= T2 Mentre l’acumulador conté un 1 engega el temporitzador i
mentre té un 0 posa el temporitzador a valor 0.

=N T4 Mentre l’acumulador conté un 0 engega el temporitzador i
mentre té un 1 posa el temporitzador a valor 0.

S T21 Si l’acumulador conté un 1 engega el temporitzador.
R T7 Si l’acumulador conté un 1 posa a 0 el temporitzador.
H T6 Si l’acumulador conté un 1 atura T6 però no el posa a 0.

Sota cada instrucció de temporitzador el terminal ens indica la seva preselecció i el
seu temps base.

6.2.2. Comptadors

Hi ha fins a 15 comptadors (C0 a C14). La preselecció de cada comptador pot estar
entre 0 i 9999; aquest valor pot introduir-se en configurar l’autòmat o fent ZOOM sobre una
línia en què hi hagi una instrucció sobre el comptador. Quan el comptador arribi a la
preselecció tornarà a l’estat 0000. Les instruccions disponibles són:

L C3 22 Carrega 1 a l’acumulador si el valor actual de C3
coincideix amb 22 i un 0 en cas contrari.

LN C4 312 Carrega 1 a l’acumulador si el valor actual de C4 no
coincideix amb 312 i un 0 si coincideix.

S C2 345 Canvia la preselecció del comptador al valor 345.
R C4 Posa a 0 el valor actual del comptador.
CU C0 Un flanc de pujada fa augmentar en 1 el comptador.
CD C7 Un flanc de pujada fa disminuir en 1 el comptador.

Sota cada instrucció de comptadors el terminal ens indica la seva preselecció. Si es
tracta d’una instrucció de comparació ens indica també el valor de comparació.
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Sovint ens interessarà saber si un comptador té un valor actual superior o inferior a
un determinat. Per això es pot emprar el bit SY17 com es mostra en els casos següents.

LN C5 22
A SY17 A 1 si C5 < 22

L C5 22
O SY17 A 1 si C5 ≤ 22

LN C5 22
AN SY17 A 1 si C5 > 22

LN C5 22
ON SY17 A 1 si C5 ≥ 22

6.2.3. Comptador ràpid

El comptador C15 és el comptador ràpid. La preselecció del comptador pot estar entre
0 i 9999; aquest valor pot introduir-se en configurar l’autòmat o fent ZOOM sobre una línia en
què hi hagi una instrucció sobre el comptador. Quan el comptador arribi a la preselecció
tornarà a l’estat 0000. Les instruccions disponibles són:

L C15 22 Carrega 1 a l’acumulador si el valor actual de C15
coincideix amb 22 i un 0 si no coincideix.

LN C15 312 Carrega 1 a l’acumulador si el valor actual de C15
no coincideix amb 312 i un 0 si coincideix.

S C2 345 Canvia la preselecció del comptador al valor 345.
R C4 Posa a 0 el valor actual del comptador.

Sota cada instrucció del comptador ràpid el terminal ens indica la seva preselecció.
Si es tracta d’una instrucció de comparació ens indica també el valor de comparació.

6.2.4. Registres de desplaçament

Hi ha fins a 8 registres de desplaçament (SR0 a SR7) cada un de 16 bits. Les
instruccions disponibles són:

L SR3,10 Llegir el bit 10 del registre a l’acumulador. Són
possibles també LN, A, AN, O, ON i XO.

= SR2,7 Escriure el valor de l’acumulador al bit 7 del registre
2. Són possibles també =N, S i R.
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R SR4 Posa a zero el registre 4 (tots els bits).
CU SR6 Un flanc de pujada mou tots els bits del registre 6

cap a l’esquerra. El bit 15 es perd.
CD SR1 Un flanc de pujada desplaça tots els bits del registre

1 cap a la dreta. El bit 0 es perd.

6.2.5. Programadors pas a pas

Hi ha fins a 8 programadors pas a pas (SC0 a SC7) cada un de 256 passos. Cada
un d’ells té un i només un pas actiu. Les instruccions disponibles són:

L SC3,210 Si el pas 210 del programador 3 és el seu pas actiu,
posarà un 1 a l’acumulador, en cas contrari
hi posarà un 0. Són possibles també LN, A,
AN, O, ON i XO.

S SC2,27 Activar el pas 27 del programador 2 (i desactivar els
altres).

CU SC5 Un flanc de pujada fa avançar un pas del
programador 5.

CD SC3 Un flanc de pujada fa retrocedir un pas del
programador 3.

6.3. Traducció de programes en GRAFCET

Un programa GRAFCET començarà igual que un programa en diagrama de contactes;
aquesta part correspondrà a la part PRE. Després vindrà la part seqüencial, l’inici de la qual
no cal indicar ja que començarà amb l’anàlisi d’una etapa. Les instruccions disponibles en la
part seqüencial són:

-*- 2 Comença l’anàlisi de l’etapa 2
=*= 6 Comença l’anàlisi de l’etapa inicial 6
# 4 Desactivar l’etapa en curs i activar la 4
# Desactivar l’etapa en curs

Després de la part seqüencial vindrà la POST, que estarà també en diagrama de
contactes, el començament de la qual s’indica amb

=*= POST
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Veiem un exemple de traducció

=*= 0∨ 10

0

I0,1

1

B2 B1

2 3

O0,1 O1,0

4 5

SY3

6 7

B23 S1,0

8 9

I1,3 B42

10

I0,13

∨ 0

L I0,1
# 1
-*- 1
L B2
# 2
L B1
# 3
-*- 2
L O0,1
# 4
# 5
-*- 4
L SY3
# 6
-*- 6
L X5
A B23
# 8
-*- 5
L X6
A B23
# 8
-*- 3
L O1,0
# 7
-*- 7
L S1,0
# 9
-*- 8
L I1,3
# 10
-*- 9
L B42
# 10
-*- 10
L I0,13
# 0
EP
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7. Entrades i sortides analògiques

Al TSX17-20 li podem connectar mòduls d’entrades analògiques (±10 V o 4-20mA)
i mòduls de sortides analògiques (±10 V o 4-20mA). En els mòduls ±10 V cada unitat llegida
correspon a 0.01 V (10 mV) mentre que en els 4-20 mA correspon a 0.016 mA (16 µA).

Aquests mòduls porten uns bits d’estat que vénen definits per Sx,y on x és el nombre
de mòdul i y el bit. Aquests bits són:

Sx,0 A 1 si el mòdul té algun defecte
Sx,1 A 1 si hi ha un defecte d’alimentació
Sx,2 A 1 si hi ha un defecte de mòdul
Sx,6 A 1 si hi ha un defecte d’accés al mòdul

7.1. Entrades analògiques

Els mòduls d’entrades analògiques tenen quatre entrades (0..3) de les quals se’n pot
executar una (0), dues (0 i 1), tres (0-2) o quatre (0-3). El temps de refrescament d’una
entrada serà

on n és el nombre d’entrades escrutades, Ent la funció part entera i Tc és la durada del cicle
de programa mestre.

Cada mòdul d’entrades analògiques té una paraula de control OWx,7 (on x és el
nombre del mòdul) formada per 4 dígits BCD. El quart dígit (bits 0 a 3) pot valer:

0 Escrutar entrades 0, 1, 2 i 3
1 Escrutar només entrada 0
2 Escrutar entrades 0 i 1
3 Escrutar entrades 0, 1 i 2
4 Escrutar entrades 0, 1, 2 i 3
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El tercer dígit (bits 4 a 7) serà zero en les entrades ±10 V i pot ser 0 o 1 en les 4-20
mA. Si la xifra és zero vol dir que la lectura 0 correspon a 0 mA i la lectura 250 a 4 mA. En
canvi, si és 1 la lectura 0 correspondrà a 4 mA. Els altres dos dígits no són emprats.

Cada mòdul té també un conjunt de bits de control Ix,y on x és el nombre de mòdul
i y el bit. Aquests bits són:

Ix,0 A 1 si el corrent de l’entrada 0 és menor de 0.5 mA (només
en mòduls 4-20 mA)

Ix,1 A 1 si el corrent de l’entrada 1 és menor de 0.5 mA (només
en mòduls 4-20 mA)

Ix,2 A 1 si el corrent de l’entrada 2 és menor de 0.5 mA (només
en mòduls 4-20 mA)

Ix,3 A 1 si el corrent de l’entrada 3 és menor de 0.5 mA (només
en mòduls 4-20 mA)

Ix,4 A 0 si les entrades a escrutar encara no han estat
escrutades. Es posa a 1 quan ja s’han escrutat totes
un cop com a mínim.

La lectura de cada entrada es troba a les paraules IWx,y on x és el nombre de mòdul
i y el nombre d’entrada. Encara que el rang nominal és ±10 V i 4-20 mA són admissibles
respectivament els rangs ±20.47 V i de +32.752 mA a -32.768 mA.

7.2. Sortides analògiques

Els mòduls de sortides analògiques tenen dues sortides (0 i 1). El temps de
refrescament d’una sortida és el doble del temps d’execució del cicle de programa mestre.

L’escriptura de cada sortida es fa a les paraules OWx,y on x és el nombre de mòdul
i y el nombre de la sortida. Encara que el rang nominal és ±10 V i 4-20 mA són admissibles
respectivament els rangs ±11 V i 0-24 mA sense pèrdua de linealitat.

La desactivació de les sortides (per l’activació dels bits SY8 o SY9) provoca que es
posin a 0 V o a 4 mA.
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8. Bits i paraules del sistema

A continuació es farà una descripció dels bits i les paraules del sistema. Aquells que
ja s’han descrit o es descriuran en un apartat específic no seran analitzats.

8.1. Bits del sistema

8.1.1. Bits d’engegada i de bateria

Els bits SY0 i SY1 indiquen (quan estan a 1) que l’autòmat es troba dins el primer
cicle després d’un reengegament. Aquests bits poden ser activats per l’usuari o pel sistema
i seran desactivats pel sistema en acabar el cicle.

El bit SY0 pot activar-se en els següents casos:

Canvi del cartutx de memòria o de llenguatge
Defecte de la tensió d’alimentació i fallada de la bateria (pèrdua de dades

o programa)
Activació pel programa
Canvi de les dades de configuració o inicialització de memòria (des del

terminal)
Activació des del terminal

El bit SY1 pot activar-se en els següents casos:

Defecte de la tensió d’alimentació sense pèrdua de dades o programa
Activació des del programa
Activació des del terminal

L’estat de la bateria pot saber-se en qualsevol moment consultant el bit SY13 que
s’activa en treure la bateria o quan aquesta s’esgota.



56 Programació d’autòmats Telemecànique TSX17-20

8.1.2. Bits de rellotge

Els bits SY5, SY6 i SY7 són canviats de valor seguint una cadència de 100 ms, 1 s
i 1 mn respectivament. No poden ser escrits.

8.1.3. Bits de control de sortides

El bit SY8 controla les sortides quan l’autòmat està en STOP. Si aquest bit està activat
(estat normal) les sortides es desactivaran en aturar el programa mentre que si està desactivat
les sortides romandran, en aturar-se l’autòmat, en l’estat en què estaven.

Si s’activa SY9 totes les sortides es mantindran desactivades independentment del
programa. La desactivació d’SY9 farà que les sortides retornin a l’estat que els pertoca.

Aquests dos bits poden ser activats i desactivats pel programa o des del terminal.

El bit SY10 indica que hi ha un defecte en un mòdul d’entrades/sortides. És desactivat
pel sistema quan desapareix l’error. No és modificable per l’usuari.

Quan les sortides de tipus estàtic detecten un sobrecorrent es desactiven i romanen
desactivades. Si el bit SY16 està activat les sortides estàtiques seran reactivades (si així els
correspon) cada 10 segons fins que desaparegui el defecte.

8.1.4. Bits d’estat del processador

El bit SY17 correspon al carry. S’activarà si en una operació aritmètica sense signe
el resultat no cap en una paraula. També s’empra en els decalatges circulars per guardar el
bit de sortida.

El bit SY18 correspon l’overflow. S’activarà si en una operació aritmètica amb signe
el resultat és més gran que 32767 o més petit que -32768 o hi ha hagut una divisió per zero.

Aquests bits són activats pel sistema i poden ser desactivats per l’usuari.
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8.1.5. Bits de gestió del GRAFCET

L’activació del bit SY21 provoca la reinicialització del GRAFCET, és a dir desactiva
totes les etapes i activa totes les etapes inicials. Aquest bit pot ser activat per l’usuari dins el
programa preliminar (PRE) o pel sistema després d’una modificació del programa o quan està
activat SY0. És desactivat pel sistema quan ha iniciat l’escrutació del GRAFCET.

L’activació del bit SY22 atura l’escrutació del GRAFCET desactivant totes les etapes.
Només pot ser activat per l’usuari dins el programa preliminar (PRE). És desactivat pel
sistema quan s’activen SY21 o SY23.

L’activació del bit SY23 en el programa preliminar (PRE) provoca el posicionament
del GRAFCET. Si es manté activat pel programa preliminar el GRAFCET romandrà en les
etapes on es troba sense efectuar transicions.

Per posicionar el GRAFCET cal que en un cicle s’aturi el GRAFCET amb l’activació
de SY22. Activar, en el cicle següent, els bits Xi de les etapes que interessi i, seguidament,
el bit SY23 per posicionar el GRAFCET. En el cicle següent el GRAFCET continuarà a partir
de les etapes actives. En l’exemple següent, l’activació de I0,1 provocarà que es desactivin
totes les etapes actives i s’activin les etapes 2 i 5.

I0,1 B1 B1
/ ( )

B1 B2 B2
/ ( )

B1 SY22
( )

B2 X2
( )

X5
( )

SY23
( )
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8.2. Paraules del sistema

8.2.1. Paraula visualitzable

La paraula SW16 pot ser visualitzada en el visualitzador de l’autòmat. En els
visualitzadors normals es visualitzaran els 16 bits en lloc de les sortides activades. En els
visualitzadors amb dígits es visualitzaran les 4 xifres BCD contingudes a SW16. La paraula
SW16 és modificable pel programa o el terminal.

Quan el bit SY14 està activat es visualitza el contingut de la paraula SW16 en el
frontal de l’autòmat (i s’encén el pilot MD), en cas contrari s’indiquen les sortides activades.
En el cas de visualitzador amb dígits, si una de les agrupacions de 4 bits no conté una xifra
BCD aquell dígit apareixerà en blanc (apagat).

8.2.2. Estat de la memòria i del funcionament del programa

Les paraules SW17 i SW18 contenen els checksum de la RAM i la EPROM (o
EEPROM) respectivament. Això es pot emprar per comprovar si s’han modificat. L’autòmat
ho empra, després d’una falta de tensió, per saber si s’han perdut dades (cal activar SY0) o
no (cal activar SY1).

La paraula SW40 conté la durada (en desenes de mil.lisegons) de l’execució del
programa en el darrer cicle i la SW41 la durada del cicle més llarg des del darrer cop en què
es va activar SY0.

Les paraules SW46, SW47 i SW48 contenen el codi real dels mòduls d’extensió 1, 2
i 3 respectivament. Si un mòdul no hi és apareix un zero. Si en configurar l’autòmat s’indiquen
valors incorrectes aquestes paraules contindran els valors correctes i la diferència provocarà
un error de tipus I/O.

8.2.3. Funcions de rellotge/calendari

Les paraules SW50 a SW53 contenen el rellotge calendari en BCD. La paraula SW50
conté l’any (4 xifres), SW51 el mes (2 xifres) i el dia (2 xifres), SW52 l’hora (2 xifres) i els
minuts (2 xifres) i SW53 els segons (2 xifres), les dècimes de segon (una xifra) i el dia de la
setmana (una xifra).

Convé notar que el dia de la setmana va avançant cíclicament però no és calculat i,
per tant, la data (dia, mes i any) pot ser correcta amb un dia de la setmana incorrecte. Totes
aquestes paraules són gestionades pel sistema però poden ser ajustades des del terminal.
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Les paraules SW54 a SW57 contenen la data i l’hora de la darrera aturada en BCD.
La paraula SW54 conté l’any, SW55 el mes i el dia, SW56 l’hora i els minuts i SW57 els
segons i el codi del tipus d’aturada. Aquest codi pot ser 1 si l’aturada ha estat per STOP i 4
si ha estat una pèrdua de tensió.

La paraula SW58 conté el nombre de minuts (en decimal) que han transcorregut des
de l’inici del dia actual (0..1439) i la SW59 el nombre de dies (en decimal) transcorreguts des
de l’inici de l’any actual (1..366).

8.3. Aturades, pèrdues de tensió i canvis de configuració

Quan s’activa SY0 o SY1 o hi ha un STOP alguns bits i paraules canvien el seu estat
o valor. Convé tenir en compte que l’autòmat conserva en memòria els valors inicials
(configuració) de les preseleccions de les funcions (fetes amb zoom).

Aquests valors no són modificats quan es fan transferències o es modifiquen des del
terminal sinó que la funció treballa amb els nous valors però conserva els valors de
configuració.

L’activació de SY0 té com a conseqüència que tots els valors de les funcions (fi,V on
f és una funció) es posin a zero, tots els valors configurats tornin al valor de configuració
(zoom), s’anulin els forçats, el GRAFCET torni a les etapes inicials i es desactivin tots els bits
interns i les sortides.

L’activació de SY1 té com a conseqüència que es desactivin tots els bits interns no
salvaguardats, les sortides tipus paraula i els bits de sortida no salvaguardats.

Un STOP del programa no afecta als valors en curs quan l’autòmat torna a RUN.
Durant l’stop les sortides estaran desactivades o no segons SY8.

8.4. Còpia de seguretat en EEPROM

L’autòmat TSX17-20 pot admetre un cartutx de memòria no-volàtil EEPROM. Des del
terminal es pot llegir un programa de l’EEPROM sobre la memòria de l’autòmat, escriure un
programa de la memòria de l’autòmat a l’EEPROM i comparar el programa de l’EEPROM amb
el de la memòria.

Si en donar tensió a l’autòmat hi ha l’EEPROM instal.lada, el contingut d’aquesta serà
directament copiat a la memòria de l’autòmat i, si aquest està en run, s’executarà el programa.
L’EEPROM porta un interruptor que permet protegir-la contra escriptures involuntàries.



61Les comunicacions UNI-TELWAY

9. Les comunicacions UNI-TELWAY

L’autòmat TSX17-20 es pot connectar a una xarxa tipus UNI-TELWAY per comunicar-
se amb altres autòmats o amb diversos elements com poden ser variadors de velocitat. La
comunicació funciona amb la instrucció bloc de text.

A cada caixa de connexions UNI-TELWAY s’hi poden connectar un o dos autòmats.
A l’interior de la caixa hi ha uns interruptors que permeten configurar l’adreça de cada un dels
dos connectors de la caixa.

L’autòmat es connecta a la xarxa mitjançant un mòdul d’extensió (acoblador de xarxa).
Cada autòmat pot tenir un màxim de dos acobladors de xarxa i, per tant, pot connectar-se a
una xarxa per dos punts o connectar-se a dues xarxes diferents. Per abús del llenguatge,
tenint en compte que no és freqüent la presència de dos acobladors de xarxa en un autòmat,
sovint es parla d’adreces de l’autòmat per referir-se a adreces de l’acoblador.

Quan un acoblador es connecta a una caixa passa a tenir l’adreça de sistema (Ad0)
configurada en la caixa per l’endoll on s’ha connectat. L’acoblador que tingui l’adreça 0 serà
el mestre de la xarxa i els altres seran els esclaus de la xarxa.

Cada acoblador té tres adreces (Ad0, Ad1 i Ad2), cada una amb aplicacions diferents.
Les adreces Ad1 i Ad2 són configurables, si es necessiten, des del programa d’autòmat. No
hi pot haver dos acobladors amb la mateixa adreça en una xarxa; si hi ha un acoblador amb
Ad0 = 1 no pot haver-hi cap més acoblador amb Ad0 = 1 ni amb Ad1 = 1 ni Ad2 = 1.

Els missatges sempre surten d’un esclau per l’adreça Ad1. Els missatges hauran
d’entrar a un esclau per Ad0 quan han de llegir o escriure dades del sistema de l’autòmat
(lectura de bits, preselecció de temporitzadors, etc.) i per Ad2 quan s’envien dades de tipus
text.

El fet que l’acoblador d’un autòmat no sigui el mestre de la xarxa no impedeix que
pugui enviar missatges a través d’ella. Totes les comunicacions passen pel mestre; això vol
dir que els missatges enviats pels esclaus són dirigits al mestre i, si no són per a ell, aquest
s’encarrega de reconduir-los a l’esclau que ha de rebre’ls
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9.1. El bloc de text

Bloc text TXT TXTi (i=0..7)

R TXT1 D Bits d’entrada:
R reset

CPL S inici d’intercanvi
S T,M: H0300 E O emissió

LOCAL I recepció
T,C: H0000

O T,R: H0000 Bits de sortida:
W100[10] D intercanvi acabat

E error
I T,L: 12

T,S: 0 Paraules:
TXTi,M mòdul i adreça
TXTi,C codi de tasca
TXTi,R resultat de l’intercanvi
TXTi,S status
TXTi,L llargada taula emissió

El bloc text pot ser de tres tipus: TER, CPL i TXT; el tipus TER és per a comunicar-se
a través de la connexió de terminal. Per treballar amb la xarxa UNI-TELWAY amb adaptadors
intel.ligents cal emprar el CPL; per tant només parlarem d’aquest tipus. Les dades s’envien
per bytes (octets, 8 bits).

El bloc text es pot configurar en tres modes:

LOCAL Comunicació a través de mòdul intel.ligent o a través de la
connexió de terminal

BUS Comunicació amb un servidor UNI-TELWAY a través de la
connexió de terminal

RESEAU Xarxa TELWAY

per tant només parlarem del tipus LOCAL.

Si posem el cursor sobre l’entrada R i fem ZOOM podrem modificar el nombre del
bloc texte (per exemple TXT1 en lloc de TXT0). Si tornem a fer ZOOM entrarem en una taula
on podrem modificar el tipus (TER, CPL, TXT), l’adreça de la taula de recepció (W100 en
l’exemple) i la seva llargada (10 en l’exemple), el mòdul d’acoblament i l’adreça de destí
(TXTi,M), la llargada de la taula d’emissió (TXTi,L) i el codi de la tasca (TXTi,C).

La paraula TXTi,C contindrà un octet amb el codi de categoria (H’00’ en configurar
i H’07’ en els altres casos) i un octet amb el codi de tasca a realitzar. Per exemple H’0040’
serà una escriptura de configuració, H’0704’ la lectura d’una paraula i H’0714’ l’escriptura
d’una paraula.
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La paraula TXTi,R conté dos octets. El primer sempre és H’00’ i el segon el resultat
de l’intercanvi (incorrecte o correcte) que és un codi que depèn del tipus d’intercanvi que es
tractés.

Si el missatge ha estat correctament enviat (sortida E desactivada) la paraula TXTi,S
contindrà el nombre d’octets enviats (missatges sense resposta) o rebuts (missatges amb
resposta). Si hi ha hagut un error d’enviament (sortida E activada) la paraula TXTi,S ens
indica el tipus d’error que hi ha hagut. Els possibles valors són:

1 Anul.lat per reset
2 Error a la llargada de la taula
3 Missatge refusat
6 Adreça del buffer incorrecta

11 Tipus de bloc text no generat

Les dades a enviar i les dades rebudes s’estructuren en taules a la memòria. La taula
d’emissió té una llargada igual a TXTi,L octets i la taula de recepció una llargada igual al
nombre d’octets indicat entre els signes [].

Per exemple si s’ha indicat W8[10] i TXT0,L=12 tindrem:

R-2 R-1 W8

R-4 R-3 W9

R-6 R-5 W10

R-8 R-7 W11

R-10 R-9 W12

E-2 E-1 W13

E-4 E-3 W14

E-6 E-5 W15

E-8 E-7 W16

E-10 E-9 W17

E-12 E-11 W18

on R-i i E-j són els octets i i j de les taules de recepció i emissió respectivament. Observem
que hi ha 10 octets de recepció i 12 d’emissió.
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Si no apareix cap nombre entre els signes [] o hi apareix un zero la taula de recepció
no existeix (si no hi ha d’haver recepció) i llavors la taula d’emissió es pot definir, si es desitja,
en la zona de paraules constants (CWi).

La llargada de la taula de recepció es pot definir més gran que el nombre d’octets a
rebre. D’aquesta forma es pot emprar la mateixa taula per a missatges diferents.

Quan el bloc text no està comunicant (intercanvi acabat) s’activa la sortida D. Si al
darrer intercanvi hi ha hagut un error s’activarà també la sortida E.

L’activació de l’entrada R fa un reset del bloc text aturant la comunicació si n’hi ha.
Si aquesta entrada es manté a 1 no es poden transtmetre missatges amb aquest bloc text.

El pas de l’entrada S de desactivat a activat provocarà un intercanvi sempre que
l’entrada R estigui desactivada, la sortida D activada i una de les entrades I o O activada.

Si l’entrada O està activada el bloc text emitirà informació. Si l’entrada I està activada
el bloc text es prepara per rebre informació. Si les entrades I i O estan activades
simultàniament es farà una emissió seguida d’una recepció. Si per emetre o rebre el missatge
el bloc text ha de tenir més d’una entrada activada, el funcionament és més segur si totes
elles s’activen simultàniament.

9.2. Configuració del mòdul d’acoblament

La configuració consisteix fonamentalment en fixar la velocitat de transmissió de dades
(baud-rate) i el time-out o temps màxim autoritzat per a l’enviament i recepció d’un missatge.

El baud-rate pot ser 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 o 19200 bits per segon
(bauds). El time-out ha de ser superior al temps d’enviament de 10 caràcters (80 bits). Per
exemple a 4800 bauds haurà de ser superior a 17 ms.

En el cas del mestre cal enviar també el nombre d’adreces a escrutar (1..31) i el
nombre d’octets de dades no sol.licitades que és capaç de rebre des d’un esclau (màxim 8
octets). Com més gran és el nombre d’adreces a escrutar més temps hi haurà entre dues
escrutacions d’una adreça, per tant interessa posar les adreces (Ad0, Ad1 i Ad2) amb el valor
més baix possible i escrutar només les realment emprades.

A un esclau cal enviar-li les adreces Ad1 i Ad2. A més s’envia Ad0 que ha de ser
igual a la configurada a la caixa on es connecta l’autòmat.
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La configuració s’escriu en 10 octets (5 paraules) en forma de codis hexadecimals i
BCD. El contingut de les paraules serà:

Mestre Esclau

H’50’ Adreces a
escrutar

Wi H’60’ Ad0

H’00’ H’00’ Wi+1 H’00’ H’00’

Baud-rate Wi+2 Baud-rate

Time-out Wi+3 Time-out

H’00’ Octets no
demanats

Wi+4 Ad2 Ad1

El Baud-rate s’ha de posar en BCD; si és 19200 bauds cal posar-hi 1920. El time-out
en desenes de mil.lisegons.

Els valors de configuració del bloc text a enviar són TXTi,M=H’0X00’ on X és la
posició del mòdul d’acoblament a l’autòmat i les dues darreres xifres es posen a zero ja que
un autòmat només pot configurar els seus propis mòduls; TXTi,C=H’0040’ ja que el codi de
configuració és H’40’ i la categoria és H’00’ i TXTi,L=10 ja que són 10 octets a enviar. La
configuració serà escrita en activar les entrades S, O i I del bloc text.

El resultat de la operació estarà a TXTi,R i podrà valer H’00FE’ si la configuració era
correcta i ha estat acceptada o H’00FD’ si no era correcta i no ha estat acceptada.

A continuació es mostrarà un exemple de configuració d’un mestre i un esclau a 9600
bauds amb un time-out de 100 ms en el qual el mestre ha d’escrutar 15 adreces d’unió i
admet fins a 8 octets de dades no sol.licitades i l’esclau tindrà les adreces Ad0 = 1, Ad1 = 5
i Ad2 = 4. Ambdós autòmats tenen el mòdul de comunicacions a la posició 3.

Mestre Esclau

W100 = H’500F’
W101 = H’0000’
W102 = H’9600’
W103 = H’0010’
W104 = H’0008’

W100 = H’6001’
W101 = H’0000’
W102 = H’9600’
W103 = H’0010’
W104 = H’0405’

TXT0,M = H’0300’ TXT0,L = 10 TXT0,C = H’0040’ Adreça W100[0]
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9.3. Lectur a de l’esta t de la xarxa

El mestre pot llegir les adreces que estan presents a la xarxa. Per fer-ho cal enviar
un bloc text amb els següents paràmetres TXTi,M = H’0X00’ on X és la posició del mòdul
d’acoblament a l’autòmat i les dues darreres xifres es posen a zero ja que aquesta funció
només la pot fer el mestre; TXTi,C = H’07A3’ ja que el codi d’aquesta operació és H’A3’ i la
categoria és H’07’ i TXTi,L = 0 ja que no cal enviar dades. La lectura de l’estat de la xarxa
es farà en activar les entrades S, O i I del bloc text.

La funció retorna 20 octets (10 paraules). La primera paraula té 8 bits codificats en
hexadecimal (bits 0 a 7) i els altres en binari. Les següents paraules tenen tots els bits
codificats en binari. Cada bit correspon a una adreça, si està a 1 l’adreça està assignada
(respon a l’escrutació) i si està a zero l’adreça no respon a l’escrutació. Els bits corresponents
a les adreces no escrutades tenen valors arbitraris. Els 8 bits configurats en hexadecimal
indiquen el nombre d’estacions gestionables.

La resposta de l’operació, indicada a TXTi,R pot ser H’00D3’ si la operació s’ha
efectuat correctament o H’00FD’ si hi ha hagut algun problema.

Per exemple en la xarxa de dos autòmats configurada en l’apartat anterior la taula
contindria

Wi = H’1998’              H’98’ = 152 adreces escrutables
Wi = L’0001 1001 1001 1000’           adreces 1, 4 i 5 presents
Wi+1 = L’1111 1111 1000 0000’ les escrutades a zero (si absents)
Wi+2 = L’1111 1111 1111 1111’ les no escrutades a 1 arbitràri
Wi+3 = L’1111 1111 1111 1111’
Wi+4 = L’1111 1111 1111 1111’
Wi+5 = L’1111 1111 1111 1111’
Wi+6 = L’1111 1111 1111 1111’
Wi+7 = L’1111 1111 1111 1111’
Wi+8 = L’1111 1111 1111 1111’
Wi+9 = L’1111 1111 1111 1111’

9.4. Transferènci a de missatges

Des d’un autòmat es poden llegir i escriure bits, paraules i funcions d’un altre autòmat
(missatges de sistema). Això pot fer-se sense coneixement ni autorització per part de
l’autòmat afectat i tan si aquest està en RUN com en STOP. La transferència de missatges
de text es basa en què l’autòmat receptor té un bloc text preparat per rebre la informació i
l’emissor, a través d’un altre bloc text, envia una cadena de paraules.
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La configuració del bloc text canvia segons si qui emet el missatge és acoblador
mestre o esclau. En cas de missatges de sistema només hi ha un bloc text a l’emissor mentre
que en els missatges de text hi ha un bloc text a l’emissor i un altre al receptor.

9.4.1. Emissió per part del mestre

M =
Posició

acoblador
propi

Adreça del
receptor
+ H’64’

C =
Categoria

H’07’

Codi
de

l’operació

L’adreça del receptor serà:

Ad0 Missatges de sistema
Ad2 Missatges de text

El codi de l’operació serà H’FC’ si el missatge és de text i per als altres casos
consultar l’apartat 9.5.

La taula d’emissió contindrà el que s’especifiqui a l’apartat 9.5 per a l’operació que
es vol fer. En cas de missatges de text no hi ha taula de recepció i en els altres casos
consultar l’apartat 9.5.

L’emissió del missatge es farà activant les entrades S i O si el missatge és de text i
S, O i I si és de sistema. Després de la transmissió, si aquesta ha estat correcta, TXTi,S
contindrà el nombre d’octets enviats si el missatge és de text i el d’octets rebuts si és de
sistema.

9.4.2. Recepció de text per part del mestre

M =
Posició

acoblador
propi

Ad1 de
l’emissor
+ H’64’

C =
Categoria

H’07’

operació

H’FC’

No hi haurà taula d’emissió . Un cop acabada la transmissió la taula de recepció
contindrà el nombre d’octets a rebre més 1. Aquest octet addicional estarà situat a la primera
posició i serà el codi de categoria de l’emissor. Si la taula de recepció s’escriu sobre si
mateixa es podrà tenir el missatge amb la mateixa distribució que s’ha emès i el codi de
categoria de l’emissor estarà al final.
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El bloc text estarà preparat per a rebre el missatge si les seves entrades S, O i I han
estat activades. Després de la transmissió, si aquesta ha estat correcta, TXTi,S contindrà el
nombre d’octets rebuts. El contingut de TXTi,R serà H’00FC’ si la comunicació ha estat
correcta i H’00FD’ si ha estat incorrecta.

9.4.3. Emissió per part d’un esclau

Atès que el missatge haurà de passar pel mestre, l’esclau ha de donar dues adreces,
la seva pròpia i la del receptor. L’adreça del receptor es codifica en 6 octets ja que podria
estar en una xarxa diferent.

M =
Posició

acoblador
propi

Ad1 de
l’emissor
+ H’64’

C =
Categoria

H’07’

Codi
de

l’operació

El codi de l’operació serà H’FC’ si el missatge és de text i per als altres casos
consultar l’apartat 9.5. La taula d’emissió contindrà el que s’indica a continuació seguit d’allò
que s’especifiqui a l’apartat 9.5 per a l’operació que es vol fer. En cas de missatges de text
no hi ha taula de recepció i en els altres casos consultar l’apartat 9.5.

Taula emissió Xarxa H’00’

Porta Estació

Via Mòdul

El número de xarxa serà H’00’ i el número d’estació H’FE’ si és una xarxa
UNI-TELWAY, el número de porta serà H’05’ si s’accedeix a un esclau, H’00’ si és un
missatge de sistema que accedeix al mestre i si és un missatge de text que accedeix al
mestre serà el número del bloc text del mestre que ha de rebre el missatge afegint-li H’10’.

El número de via serà H’00’ si s’accedeix al mestre i l’adreça del receptor (Ad0 per
a missatges de sistema i Ad2 per a missatges de text) + H’64’ si s’accedeix a un esclau. El
número de mòdul serà H’00’ si accedim al mestre, H’FE’ si accedim a un esclau situat al
mateix bus UNI-TELWAY. En cas que s’accedeixi a un esclau connectat a un altre bus UNI-
TELWAY caldrà que els acobladors mestre d’ambdós busos estiguin al mateix autòmat, en
quin cas el número de mòdul serà la posició de l’acoblador del mestre del bus on hi ha
l’esclau que ha de rebre el missatge.



69Les comunicacions UNI-TELWAY

L’emissió del missatge es farà activant les entrades S i O si el missatge és de text i
S, O i I si és de sistema. Després de la transmissió, si ha estat correcta, TXTi,S contindrà el
nombre d’octets enviats si el missatge és de text i el d’octets rebuts si és de sistema.

9.4.4. Recepció de text per part d’un esclau

Atès que el missatge haurà de passar pel mestre, l’esclau ha de donar dues adreces,
la seva pròpia i la del receptor. L’adreça del receptor es codifica en 6 octets ja que podria
estar en una xarxa diferent.

M =
Posició

acoblador
propi

Ad2 del
receptor
+ H’64’

C =
Categoria

H’07’

Codi

H’FC’

No hi haurà taula d’emissió . Un cop acabada la transmissió la taula de recepció
contindrà el que s’indica a continuació seguit del missatge que s’ha transmès.

Taula recepció Xarxa Categoria

Porta Estació

Via Mòdul

La categoria (de l’emissor) serà sempre H’07’. El número de xarxa serà H’00’ i el
número d’estació H’FE’ si és una xarxa UNI-TELWAY, el número de porta serà H’05’ si el
missatge prové d’un esclau i si és un missatge de text que prové del mestre serà el número
del bloc text del mestre que ha enviat el missatge afegint-li H’10’. El número de via serà H’00’
si el missatge prové del mestre i l’adreça Ad1 de l’emissor + H’64’ si prové d’un esclau.

El número de mòdul serà H’00’ si l’emissor és el mestre, H’FE’ si l’emissor és un
esclau situat al mateix bus UNI-TELWAY. En cas que l’emissor sigui un esclau connectat a
un altre bus UNI-TELWAY caldrà que els acobladors mestre d’ambdós busos estiguin al
mateix autòmat, en quin cas el número de mòdul serà la posició de l’acoblador del mestre del
bus on hi ha l’esclau que ha de rebre el missatge.

El bloc text estarà preparat per a rebre el missatge si les seves entrades S, O i I han
estat activades. Després de la transmissió, si ha estat correcta, TXTi,S contindrà el nombre
d’octets rebuts. El contingut de TXTi,R serà H’00FC’ si la comunicació ha estat correcta i
H’00FD’ si ha estat incorrecta.
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9.5. Codis i paràmetres d’operació

9.5.1. Missatges de lectura

En tots ells la resposta incorrecta s’indica amb TXTi,R = H’00FD’ i la correcta amb
el codi d’operació + H’30’ .

Lectura d’un bit Codi H’00’

La taula d’emissió conté en un octet el nombre del bit a llegir.

La taula de recepció contindrà l’octet on es troba el bit que es vol llegir (0-7, 8-15, ...)
on només té sentit el bit sol.licitat que estarà a la posició que li correspongui. Els altres 8 bits
contindran valors qualsevols.

Lectura d’un bit del sistema Codi H’01’

La taula d’emissió conté en un octet el nombre del bit a llegir.

La taula de recepció conté l’octet on es troba el bit que es vol llegir (0-7, 8-15, ...) on
només té sentit el bit sol.licitat que estarà a la posició que li correspongui. Els altres 7 bits
contindran valors qualsevols.
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Lectura de la imatge d’un mòdul d’entrades/sortides Codi H’02’

La taula d’emissió conté una paraula (2 octets) on s’indica el mòdul
d’entrades/sortides que es vol llegir. La taula de recepció conté 22 octets:

Or = L’DR00 XXXX’ D=1 mòdul amb un defecte
R=1 respon format extès
XXXX codi de defecte

Or+1 = L’P0YY YYYY’ P=1 mòdul present
YYYYYY codi mòdul

Or+2 = H’00’
Or+3 = H’0F’
Or+4 = H’00’
Or+5 = H’1F’
Or+6 = H’10’ nombre màxim de sortides (16)
Or+7 = H’XX’ XX= valor bits de sortida 0-7
Or+8 = H’XX’ XX= valor bits de sortida 8-15
Or+9 = H’20’ nombre màxim d’entrades (32)
Or+10 = H’XX’ XX= valor bits d’entrada 0-7
Or+11 = H’XX’ XX= valor bits d’entrada 8-15
Or+12 = H’XX’ XX= valor bits d’entrada 16-23
Or+13 = H’XX’ XX= valor bits d’entrada 24-31
Or+14 = H’10’ nombre màxim de sortides (16)
Or+15 = H’XX’ XX= bits de sortida forçats 0-7
Or+16 = H’XX’ XX= bits de sortida forçats 8-15
Or+17 = H’20’ nombre màxim d’entrades (32)
Or+18 = H’XX’ XX= bits d’entrada forçats 0-7
Or+19 = H’XX’ XX= bits d’entrada forçats 8-15
Or+20 = H’XX’ XX= bits d’entrada forçats 16-23
Or+21 = H’XX’ XX= bits d’entrada forçats 24-31

Els bits coresponents a entrades o sortides inexistents apareixen amb valors arbitraris.
En les indicacions de forçat el bit corresponent apareix a 1 si està forçat i a zero si no n’està;
el valor que s’ha forçat serà aquell que apareix com a valor del bit.

El codi de defecte del mòdul pot ser:
0000 sense defecte
0001 defecte petit
0010 mòdul absent
0011 mòdul que falla
0100 no és mòdul E/S
0101 mala configuració
0110   i següents no són emprats.
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Lectura d’una paraula Codi H’04’

La taula d’emissió conté una paraula (2 octets) on hi ha el número de la paraula (Wi)
que es vol llegir.

La taula de recepció conté una paraula (2 octets) amb el contingut de la paraula
llegida.

Lectura d’una paraula constant Codi H’05’

La taula d’emissió conté una paraula (2 octets) on hi ha el número de la paraula (CWi)
que es vol llegir.

La taula de recepció conté una paraula (2 octets) amb el contingut de la paraula
llegida.

Lectura d’una paraula del sistema Codi H’06’

La taula d’emissió conté una paraula (2 octets) on hi ha el número de la paraula (SWi)
que es vol llegir.

La taula de recepció conté una paraula (2 octets) amb el contingut de la paraula
llegida.

Lectura dels paràmetres d’un temporitzador Codi H’09’

La taula d’emissió conté una paraula (2 octets) on s’indica el número del
temporitzador que es vol llegir.

Taula de recepció (8 octets):

Or = H’XX’ XX= base temps: 00= 10 ms
01= 100 ms
02= 1 s
03= 1 mn

Or+1 = H’YY’ YY=1 acabat (D=1) YY=0 no acabat (D=0)
Or+2 = H’XX’ XX=1 corrent (R=1) XX=0 aturat (R=0)
Or+3 = H’YY’ YY=1 MODIF:Y YY=0 MODIF:N
Or+4 i Or+5 valor de preselecció (Ti,P)
Or+6 i Or+7 valor actual (Ti,V)
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Lectura dels paràmetres d’un monoestable Codi H’0A’

La taula d’emissió conté una paraula (2 octets) on s’indica el número del monoestable
que es vol llegir.

Taula de recepció (7 octets):

Or = H’XX’ XX= base de temps: 00= 10 ms
01= 100 ms
02= 1 s
03= 1 mn

Or+1 = H’YY’ YY=1 corrent (R=1) YY=0 aturat (R=0)
Or+2 = H’XX’ XX=1 MODIF:Y XX=0 MODIF:N
Or+3 i Or+4 valor de preselecció (Mi,P)
Or+5 i Or+6 valor actual (Mi,V)

Lectura dels paràmetres d’un comptador Codi H’0B’

La taula d’emissió conté una paraula (2 octets) on s’indica el número del comptador
que es vol llegir. El comptador 31 és el comptador ràpid (FC).

Taula de recepció (8 octets):

Or = H’XX’ XX=1 si E=1 XX=0 si E=0
Or+1 = H’YY’ YY=1 si F=1 YY=0 si F=0
Or+2 = H’XX’ XX=1 si D=1 XX=0 si D=0
Or+3 = H’YY’ YY=1 MODIF:Y YY=0 MODIF:N
Or+4 i Or+5 valor de preselecció (Ci,P)
Or+6 i Or+7 valor actual (Ci,V)
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Lectura del pas actual d’un programador cíclic Codi H’0C’

La taula d’emissió conté una paraula (2 octets) on s’indica el número del programador
que es vol llegir.

Taula de recepció (10 octets):

Or = H’XX’ XX= base de temps: 00= 10 ms
01= 100 ms
02= 1 s
03= 1 mn

Or+1 = H’YY’ YY=1 si F=1 YY=0 si F=0
Or+2 i Or+3 Durada del pas en curs
Or+4 i Or+5 Número total de passos
Or+6 i Or+7 Número del pas actual
Or+8 i Or+9 Valor del pas actual

Lectura d’un pas d’un programador cíclic Codi H’0D’

La taula d’emissió conté dues paraules (4 octets); en la primera s’indica el número del
programador i en la segona el número del pas que es vol llegir.

Taula de recepció (10 octets):

Or = H’XX’ XX= base de temps: 00= 10 ms
01= 100 ms
02= 1 s
03= 1 mn

Or+1 = H’YY’ YY=1 si F=1 YY=0 si F=0
Or+2 i Or+3 Durada del pas en curs
Or+4 i Or+5 Número total de passos
Or+6 i Or+7 Número del pas actual
Or+8 i Or+9 Valor del pas demanat
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Lectura dels paràmetres d’un registre Codi H’0E’

La taula d’emissió conté una paraula (2 octets) on s’indica el número del registre que
es vol llegir.

Taula de recepció (9 octets):

Or = H’YY’      YY=1 si LIFO YY=0 si FIFO
Or+1 = H’XX’ XX=1 si E=1 XX=0 si E=0
Or+2 = H’YY’ YY=1 si F=1 YY=0 si F=0
Or+2 i Or+3 Llargada del registre
Or+4 i Or+5 Valor de la paraula d’entrada
Or+6 i Or+7 Valor de la paraula de sortida

Lectura d’un bit d’etapa del GRAFCET Codi H’2A’

Permet saber quines etapes del grafcet estan actives.

La taula d’emissió conté dos octets a zero.

La taula de recepció és de 128 bits (16 octets). Els bits 0-95 corresponen a X0-X95
i la resta estan a zero.

Lectura d’un conjunt de paraules (lectura d’objectes) Codi H’36’

Taula d’emissió (6 octets):

We = H’0768’
We+1 = primera paraula a llegir
We+2 = número de paraules a llegir

Taula de recepció (2N+1 octets; N= nombre de paraules llegides):

Conté el contingut de les paraules sol.licitades però decalades un octet ja que el
primer octet l’ocupa el tipus d’objecte. Una escriptura de la taula de recepció sobre ella
mateixa ens permetrà tenir les paraules rebudes en forma adequada.
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Lectura de la data i l’hora actuals i d’aturada (lectura d’objectes) Codi H’36’

Taula d’emissió (6 octets):
We = H’0010’
We+1 = 0 si es vol la data i l’hora actuals

= 1 si es vol la data i l’hora d’aturada
We+2 = 0

La taula de recepció (18 octets) conté el tipus d’objecte (1 octet) seguit de 17
caràcters ASCII corresponents a l’any (4 dígits), al mes (2 dígits), al dia (2 dígits), a l’hora (2
dígits), als minuts (2 dígits), als segons (2 dígits), al punt decimal (1 caràcter), a les dècimes
de segon (1 dígit) i al dia de la setmana (1 dígit).

En el cas de l’hora d’aturada el dia de la setmana és substituït pel codi del tipus
d’aturada. Aquest serà 1 si l’aturada ha estat per STOP i 4 si ha estat una pèrdua de tensió.

9.5.2. Missatges d’escriptura

En tots ells la resposta incorrecta s’indica amb TXTi,R = H’00FD’ i la correcta amb
TXTi,R = H’00FE’ . No hi ha taula de recepció.

Escriptura d’un bit Codi H’10’

Taula emissió (3 octets):

Oe i Oe+1 número del bit a escriure
Oe+2 = H’XX’ XX=00 posar a zero XX=01 posar a u

Escriptura d’un bit del sistema Codi H’11’

Taula d’emissió (3 octets):

Oe i Oe+1 número del bit a escriure
Oe+2 = H’XX’ XX=00 posar a zero XX=01 posar a u
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Escriptura de la imatge d’un bit d’entrades/sortides Codi H’12’

Taula d’emissió (3 octets):

Oe i Oe+1 número del mòdul E/S afectat
Oe+2 = H’XX’ XX=00 entrades XX=01 sortides
Oe+3 número del bit
Oe+4 = H’XX’ XX=00 posar a zero XX=01 posar a u

Escriptura d’una paraula Codi H’14’

Taula d’emissió (4 octets):

We = paraula a escriure
We+1 = valor a escriure-hi

Escriptura d’una paraula del sistema Codi H’15’

Taula d’emissió (4 octets):

We = paraula a escriure
We+1 = valor a escriure-hi

Escriptura de la preselecció d’un temporitzador Codi H’17’

Taula d’emissió (4 octets):
We = número temporitzador
We+1 = valor a escriure-hi

Escriptura de la preselecció d’un monoestable Codi H’18’

Taula d’emissió (4 octets):

We = número de monoestable
We+1 = valor a escriure-hi
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Escriptura de la preselecció d’un comptador Codi H’19’

Taula d’emissió (4 octets):

We = número de comptador
We+1 = valor a escriure-hi

Escriptura de la paraula d’entrada a un registre Codi H’1A’

Taula d’emissió (4 octets):

We = número de registre
We+1 = valor de la paraula d’entrada a escriure-hi

Aturada d’un programador cíclic Codi H’26’

Taula d’emissió (4 octets):

We = número programador
We+1 = número del pas

Avanç d’un pas en un programador cíclic Codi H’27’

La taula d’emissió conté una paraula (2 octets) amb el número del programador.

Marxa d’un programador cíclic Codi H’28’

La taula d’emissió conté una paraula (2 octets) amb el número del programador.
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Escriptura d’un conjunt de paraules (escriptura d’objectes) Codi H’37’

Taula d’emissió (2N+6 octets; N= nombre de paraules a escriure):

We = H’0768’
We+1 = primera paraula a escriure
We+2 = número de paraules a escriure

We+3 a We+3+N contenen els valors que han de tenir les paraules.

Escriptura de la data i l’hora actuals (escriptura d’objectes) Codi H’37’

Taula d’emissió (23 octets):

We = H’0010’
We+1 = 0
We+2 = 0

La resta de la taula conté 17 caracters ASCII (17 octets) corresponents a l’any (4
dígits), al mes (2 dígits), al dia (2 dígits), a l’hora (2 dígits), als minuts (2 dígits), als segons
(2 dígits), al punt decimal (1 caràcter), a les dècimes de segon (1 dígit) i al dia de la setmana
(1 dígit).

9.5.3. Missatges de control d’autòmat

En tots ells la resposta incorrecta s’indica amb TXTi,R = H’00FD’ i la correcta amb
TXTi,R = H’00FE’ . No hi ha taula d’emissió ni de recepció.

Reserva d’autòmat Codi H’1D’

La reserva d’autòmat cal fer-la abans d’una posta en RUN o en STOP a través de la
xarxa. La reserva té un temps màxim de durada i, per tant, cal fer-la just abans de la posta
en RUN o en STOP. Una forma de fer-ho és activar el segon bloc text quan el primer té el bit
TXTi,D=1 i la paraula TXTi,R=H’00FE’.
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Posta a RUN de l’autòmat Codi H’24’

Cal haver fet abans la reserva de l’autòmat.

Posta a STOP de l’autòmat Codi H’25’

Cal haver fet abans la reserva de l’autòmat.

9.6. Exemples

9.6.1. Missatges dins la mateixa xarxa

Disposem de quatre autòmats connectats a un mateix bus UNI-TELWAY tal com es
mostra a la figura.

Es desitgen enviar, a una velocitat de 9600 baud amb un time-out de 100 ms i de
forma que el mestre escruti 9 adreces, els següents missatges:

El mestre vol enviar el valor 1435 a l’autòmat amb Ad0 = 1.

L’autòmat amb Ad0 = 1 vol enviar el missatge ’TORN’ a l’autòmat amb Ad0 = 3.

L’autòmat amb Ad0 = 2 vol enviar el valor 5623 al mestre

L’autòmat amb Ad0 = 3 vol enviar el missatge ’FRED’ a l’autòmat amb Ad0 = 2.

El mestre vol llegir el contingut de la paraula W50 de l’autòmat amb Ad0 = 1.

L’autòmat amb Ad0 = 1 vol preseleccionar a 100 el temporitzador T0 de l’autòmat
amb Ad0 = 3.

L’autòmat amb Ad0 = 2 vol llegir els paràmetres del temporitzador T0 del mestre

L’autòmat amb Ad0 = 3 vol escriure 63 a la paraula W120 de l’autòmat amb Ad0
= 2.
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Enviarem els missatges de text amb el bloc text TXT2, les configuracions amb el TXT0
i els missatges de sistema amb TXT1. La recepció de missatges de text la farem amb TXT3.
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En el mestre tindrem:

TXT0,M H’02’ H’00’ TXT1,M H’02’ H’65’

TXT0,C H’00’ H’40’ TXT1,C H’07’ H’04’

Taula W0[0] Taula W30[2]

Activar S, O, I Activar S, O, I

TXT0,L 10 TXT1,L 2

W0 H’50’ H’09’ W31 50

W1 H’00’ H’00’

W2 9600

W3 10

W4 H’00’ H’08’

TXT2,M H’02’ H’69’ TXT3,M H’02’ H’6A’

TXT2,C H’07’ H’FC’ TXT3,C H’07’ H’FC’

Taula W60[0] Taula W90[3]

Activar S, O Activar S, I

TXT2,L 2 TXT3,L 0

W60 1435
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En l’esclau amb Ad0 = 1 tindrem:

TXT0,M H’03’ H’00’ TXT1,M H’03’ H’68’

TXT0,C H’00’ H’40’ TXT1,C H’07’ H’17’

Taula W0[0] Taula W30[0]

Activar S, O, I Activar S, O, I

TXT0,L 10 TXT1,L 10

W0 H’60’ H’01’ W30 H’00’ H’00’

W1 H’00’ H’00’ W31 H’05’ H’FE’

W2 9600 W32 H’67’ H’FE’

W3 10 W33 0

W4 H’05’ H’04’ W34 100

TXT2,M H’03’ H’68’ TXT3,M H’03’ H’69’

TXT2,C H’07’ H’FC’ TXT3,C H’07’ H’FC’

Taula W60[0] Taula W90[8]

Activar S, O Activar S, O, I

TXT2,L 10 TXT3,L 0

W60 H’00’ H’00’

W61 H’05’ H’FE’

W62 H’6D’ H’FE’

W63 M’TO’

W64 M’RN’
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En l’esclau amb Ad0 = 2 tindrem:

TXT0,M H’03’ H’00’ TXT1,M H’03’ H’6A’

TXT0,C H’00’ H’40’ TXT1,C H’07’ H’09’

Taula W0[0] Taula W30[8]

Activar S, O, I Activar S, O, I

TXT0,L 10 TXT1,L 8

W0 H’60’ H’02’ W34 H’00’ H’00’

W1 H’00’ H’00’ W35 H’00’ H’FE’

W2 9600 W36 H’00’ H’00’

W3 10 W37 0

W4 H’07’ H’06’

TXT2,M H’03’ H’6A’ TXT3,M H’03’ H’6B’

TXT2,C H’07’ H’FC’ TXT3,C H’07’ H’FC’

Taula W60[0] Taula W90[10]

Activar S, O Activar S, O, I

TXT2,L 8 TXT3,L 0

W60 H’00’ H’00’

W61 H’13’ H’FE’

W62 H’00’ H’00’

W63 5623
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En l’esclau amb Ad0 = 3 tindrem:

TXT0,M H’03’ H’00’ TXT1,M H’03’ H’6C’

TXT0,C H’00’ H’40’ TXT1,C H’07’ H’14’

Taula W0[0] Taula W30[0]

Activar S, O, I Activar S, O, I

TXT0,L 10 TXT1,L 10

W0 H’60’ H’03’ W30 H’00’ H’00’

W1 H’00’ H’00’ W31 H’05’ H’FE’

W2 9600 W32 H’66’ H’FE’

W3 10 W33 120

W4 H’09’ H’08’ W34 63

TXT2,M H’03’ H’6C’ TXT3,M H’03’ H’6D’

TXT2,C H’07’ H’FC’ TXT3,C H’07’ H’FC’

Taula W60[0] Taula W90[10]

Activar S, O Activar S, O, I

TXT2,L 10 TXT3,L 0

W60 H’00’ H’00’

W61 H’05’ H’FE’

W62 H’6B’ H’FE’

W63 M’FR’

W64 M’ED’
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9.6.2. Missatges entre esclaus connectats a xarxes diferents

Disposem de tres autòmats connectats a dos busos UNI-TELWAY de forma que un
d’ells és mestre d’ambdós busos; tal com es mostra a la figura.

Es desitgen enviar, a una velocitat de 19200 baud amb un time-out de 100 ms i de
forma que cada mestre escruti 9 adreces, els següents missatges:

L’autòmat amb Ad0 = 2 vol enviar el missatge ’STOP’ a l’autòmat amb Ad0 = 3.

L’autòmat amb Ad0 = 2 vol llegir els paràmetres del temporitzador T0 de l’autòmat
amb Ad0 = 3.

Enviarem els missatges de text amb el bloc text TXT2, les configuracions amb el TXT0
i TXT4 i els missatges de sistema amb TXT1. La recepció de missatges de text la farem amb
TXT3.
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En el mestre tindrem:

TXT0,M H’02’ H’00’ TXT4,M H’03’ H’00’

TXT0,C H’00’ H’40’ TXT4,C H’00’ H’40’

Taula W0[0] Taula W120[0]

Activar S, O, I Activar S, O, I

TXT0,L 10 TXT4,L 10

W0 H’50’ H’09’ W120 H’50’ H’09’

W1 H’00’ H’00’ W121 H’00’ H’00’

W2 19200 W122 19200

W3 10 W123 10

W4 H’00’ H’08’ W124 H’00’ H’08’

En l’esclau amb Ad0 = 3 tindrem:

TXT0,M H’03’ H’00’ TXT3,M H’03’ H’6D’

TXT0,C H’00’ H’40’ TXT3,C H’07’ H’FC’

Taula W0[0] Taula W90[10]

Activar S, O, I Activar S, O, I

TXT0,L 10 TXT3,L 0

W0 H’60’ H’03’

W1 H’00’ H’00’

W2 19200

W3 10

W4 H’09’ H’08’
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En l’esclau amb Ad0 = 2 tindrem:

TXT0,M H’03’ H’00’ TXT1,M H’03’ H’6A’

TXT0,C H’00’ H’40’ TXT1,C H’07’ H’09’

Taula W0[0] Taula W30[8]

Activar S, O, I Activar S, O, I

TXT0,L 10 TXT1,L 8

W0 H’60’ H’02’ W34 H’00’ H’00’

W1 H’00’ H’00’ W35 H’05’ H’FE’

W2 19200 W36 H’67’ H’02’

W3 10 W37 0

W4 H’07’ H’06’

TXT2,M H’03’ H’6A’

TXT2,C H’07’ H’FC’

Taula W60[0]

Activar S, O

TXT2,L 10

W60 H’00’ H’00’

W61 H’05’ H’FE’

W62 H’6D’ H’02’

W63 M’ST’

W64 M’OP’
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