www.rexygen.com

Ovlada£ systému

REXYGEN pro 1-Wire

(modul

OwsDrv)

Uºivatelská p°íru£ka

REX Controls s.r.o.

Verze 2.50.11
Plze¬
19.1.2022

Obsah
1 Ovlada£ OwsDrv a systém REXYGEN
1.1
1.2
1.3
1.4

Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poºadavky na systém . . . . . . . . . . . .
Instalace ovlada£e na vývojovém po£íta£i
Instalace ovlada£e na cílovém po£íta£i . .
1.4.1 Zprovozn¥ní 1Wire serveru . . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

2

2
2
2
3
3

2 Za°azení ovlada£e do projektu aplikace

5

3 Kongurace ovlada£e

9

2.1
2.2
3.1
3.2
3.3

P°idání ovlada£e OwsDrv do projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P°ipojení vstup· a výstup· do °ídicího algoritmu . . . . . . . . . . . . . .

5
6

Kongura£ní dialogové okno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vyuºití alarm· programu owfs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Speciální signály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4 Co d¥lat p°i problémech

17

Literatura

18

1

Kapitola 1

Ovlada£ OwsDrv a systém

REXYGEN

1.1 Úvod
V této p°íru£ce je popsáno pouºívání ovlada£e OwsDrv pro vým¥nu dat s 1-Wire [?] £idly
a za°ízeními ze systému REXYGEN. Ovlada£ OwsDrv vyuºívá programový balík OWFS [1],
zejména jeho £ást owserver.
Pomocí tohoto ovlada£e je moºné komunikovat se v²emi za°ízeními, která jsou v OWFS
podporována.

1.2 Poºadavky na systém
Aby bylo moºno ovlada£ vyuºívat, musí být na vývojovém (kongura£ním) po£íta£i a na
cílovém za°ízení (po£íta£i) nainstalováno programové vybavení:

Vývojový po£íta£

Opera£ní systém
ídicí systém REXY-

jeden ze systém·: Windows 7/8/10
verze pro opera£ní systémy Windows

GEN

Cílové za°ízení
ídicí systém

REXY-

verze pro GNU/Linux

GEN

1-Wire ovlada£
OWFS

verze pro GNU/Linux
verze pro GNU/Linux

1.3 Instalace ovlada£e na vývojovém po£íta£i
Ovlada£ OwsDrv se instaluje jako balí£ek °ídicího systému REXYGEN. Je obsaºen v instalátoru vývojových nástroj· systému REXYGEN, pro jeho nainstalování je pouze nutné
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ho v instala£ním programu systému REXYGEN za²krtnout. Po typické instalaci se °ídicí
systém REXYGEN nainstaluje do cílového adresá°e
C:\Program Files\REX Controls\REX_<version>, kde <version> ozna£uje verzi systému REXYGEN.
Po úsp¥²né instalaci se do cílového adresá°e zkopírují soubory:

bin\OwsDrv_H.dll  Kongura£ní £ást ovlada£e OwsDrv.
DOC\CZECH\OwsDrv_CZ.pdf  Tato uºivatelská p°íru£ka.

1.4 Instalace ovlada£e na cílovém po£íta£i
Pokud je²t¥ nemáte na cílovém za°ízení (nap°. Raspberry Pi) nainstalovaný runtime
modul RexCore °ídicího systému REXYGEN, nainstalujte jej nejd°íve podle p°íru£ky Za£ínáme se systémem REXYGEN pro p°íslu²nou platformu [2].
Pro zp°ístupn¥ní dat z 1-Wire za°ízení v systému REXYGEN a komunikaci s nimi
je pot°eba nainstalovat jednak moduly owserver a ow-shell systému OWFS a 1-Wire
ovlada£ systému REXYGEN, coº provedeme z p°íkazové °ádky pomocí p°íkazu:
Debian:
sudo apt-get install owserver ow-shell rex-owsdrvt

1.4.1

Zprovozn¥ní 1Wire serveru

Modul owserver musí být nejd°íve nakongurován dle typu pouºitého 1-Wire komunika£ního rozhraní. Nap°íklad pro I2C za°ízení zaloºené na £ipu DS2482-100 nebo DS2482-800
by m¥l soubor /etc/owfs.conf vypadat následovn¥:

!server: server = localhost:4304
allow_other
server: port = localhost:4304
server: i2c = ALL:ALL
timeout_volatile = 2
Poznámka: soubor m·ºete editovat pomocí p°íkazu sudo nano /etc/owfs.conf.
P°i pouºití USB p°evodníku (nap°. DS9490R) pouºijte:

!server: server = localhost:4304
allow_other
server: port = localhost:4304
server: usb = all
timeout_volatile = 2
Restartujte owserver a vypi²te detekovaná 1-Wire za°ízení pomocí p°íkazu owdir.
Výstup m·ºe vypadat zhruba takto:
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/28.551DDF030000
/bus.1
/bus.0
/uncached
/settings
/system
/statistics
/structure
/simultaneous
/alarm
První °ádek je ID 1-Wire za°ízení (v tomto p°ípad¥ teplotní £idlo DS18B20). P°e£t¥te
teplotu pomocí p°íkazu :
owread /28.551DDF030000/temperature12
(ID zm¥¬te tak, aby odpovídalo va²emu £idlu).
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Kapitola 2

Za°azení ovlada£e do projektu
aplikace
Za°azení ovlada£e do projektu aplikace spo£ívá v p°idání ovlada£e do hlavního souboru
projektu a z p°ipojení vstup· a výstup· ovlada£e v °ídicích algoritmech.

2.1 P°idání ovlada£e OwsDrv do projektu
P°idání ovlada£e OwsDrv do hlavního souboru projektu je znázorn¥no na obr. 2.1.
Pro za°azení ovlada£e do projektu slouºí dva bloky. Nejprve je na výstup Modules bloku
exekutivy EXEC p°ipojen blok typu MODULE s názvem OwsDrv, který nemá ºádné dal²í
parametry.
Druhý blok OWS typu IODRV, p°ipojený na výstup exekutivy Drivers má t°i nejd·leºit¥j²í parametry:

module  Jméno modulu, ke kterému se ovlada£ váºe, v tomto p°ípad¥ OwsDrv. POZOR,
jméno rozli²uje velká a malá písmena!
classname  Jméno t°ídy ovlada£e, které je pro tento ovlada£ OwsDrv. POZOR, jméno
rozli²uje velká a malá písmena!
cfgname  Jméno kongura£ního souboru ovlada£e (*.rio, REXYGEN Input/Output).
Jedná se o textový soubor, který se v p°ípad¥ pot°eby vytvo°í p°i prvním spu²t¥ní
kongura£ního dialogu. Pojmenovat jej m·ºete libovoln¥ (zde ow_cfg.rio). Pro
dal²í informace viz kapitolu 3.
Jménem tohoto bloku, na obr. 2.1 zadaným jako OWS, za£ínají názvy v²ech vstupních a
výstupních signál· poskytovaných tímto ovlada£em.
Práv¥ popsané parametry bloku IODRV se kongurují v programu REXYGEN Studio
v dialogovém okn¥, které je rovn¥º ukázáno na obrázku 2.1.
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2.2 P°ipojení vstup· a výstup· do °ídicího algoritmu
Vstupy a výstupy z ovlada£· se p°ipojují do soubor· s p°íponou .mdl jednotlivých úloh.
V hlavním souboru projektu jsou soubory úloh uvedeny pouze odkazem v blocích typu
QTASK nebo TASK p°ipojovaných na výstupy QTask, Level0,. . . , Level3 exekutivy. Pro
p°ipojení vstup· a výstup· z ovlada£e OwsDrv do °ídicího systému REXYGEN lze pouºít
bloky, znázorn¥né na obr. 2.2.
Blok typu From slouºící pro p°ipojení jednoho vstupu má parametr Goto tag roven
OWS__temperature, blok typu Goto pouºívaný pro p°ipojení jednoho výstupu by m¥l
hodnotu parametru Goto tag rovnu OWS__jmeno. V²echny signály mají p°ímo na za£átku svého jména prex OWS následovaný dv¥ma znaky _ (podtrºítko). Prex (jméno
bloku IODRV) m·ºe být libovolný, ale doporu£uje se pouºívat jméno modulu nebo t°ídy
ovlada£e.
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Obrázek 2.1: P°íklad za°azení ovlada£e OwsDrv do projektu aplikace
7

Obrázek 2.2: M¥°ení a záznam teplot, £tení logických vstup· a nastavování logických
výstup· pomocí ovlada£e OwsDrv
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Kapitola 3

Kongurace ovlada£e
V této kapitole je popsána kongurace jednotlivých vstupních a výstupních signál· a
jejich symbolické pojmenování. Signály jsou namapovány na jednotlivé prom¥nné OWFS
serveru.

3.1 Kongura£ní dialogové okno
Kongura£ní dialogové okno znázorn¥né na obr. 3.1 je obsaºeno v souboru OwsDrv_H.dll
a aktivuje se v programu REXYGEN Studio stisknutím tla£ítka Configure v parametrickém dialogu bloku typu IODRV s parametry ovlada£e OwsDrv (viz kap. 2).
V horní £ásti dialogu se denuje napojení na owserver. Program owserver typicky
b¥ºí na stejném stroji jako RexCore, ale není to podmínkou.
Ve spodní £ásti okna jsou denovány jednotlivé signály, které mohou být následn¥ vyuºity ke £tení nebo k zápisu v °ídicím algoritmu systému REXYGEN. Jednodu²e p°idejte
signály, pouºijte device ID, které vypsal p°íkaz owdir.
Signály lze p°idávat nebo editovat po dvojkliku na dané poloºce p°ímo v parametrickém dialogu na obr. 3.1 nebo po stisku tla£ítka Add nebo Edit v malém dialogu
znázorn¥ném na obr. 3.2.
Pokud je daný signál výstupem (ve sloupci I/O je vybrána hodnota output), je
po spu²t¥ní systému tento výstup jednorázov¥ nastaven na hodnotu Value, pokud tato
hodnota není p°epsána z °ídicího algoritmu.
P°i b¥hu °ídicího systému se pro jednotlivé výstupní signály, ozna£ené v kongura£ním dialogu ve sloupci I/O jako výstupy (Output), cyklicky prochází tabulka signál· v
po°adí uvedeném v tomto dialogu a pokud se signál od posledního zápisu zm¥nil, zapí²e
se jeho nová hodnota. Obdobn¥, jednotlivé vstupní signály, ozna£ené v kongura£ním
dialogu ve sloupci I/O jako vstupy (Input), se cyklicky £tou v témºe po°adí. P°i velkém
mnoºství zkongurovaných vstup· m·ºe p°e£tení celé tabulky trvat dost dlouhou dobu.
Proto program owserver umoº¬uje indikovat zm¥ny signál· jako tzv. alarmy, v adresá°i
/alarm, viz sekci 3.2. Tento ovlada£ umoº¬uje s alarmy pracovat od verze 2.50 systému
REXYGEN.
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Obrázek 3.1: Kongura£ní dialog ovlada£e 1-Wire
Je-li navíc ozna£ena volba Uncached, bude daný signál vºdy £ten z p°ipojeného obvodu (nap°. z teplom¥ru), není-li tato volba vybrána, bude vracen z vyrovnávací pam¥ti
(cache) owserveru, která se typicky aktualizuje jednou za 15 vte°in. Upozorn¥ní: ím více
signál· má za²krtnutou volbu Uncached, tím pomalej²í bude odezva tohoto ovlada£e.
Pro optimalizaci výkonnosti tohoto ovlada£e je dobré v¥d¥t, jak ovlada£ intern¥ funguje. Hlavní smy£ka tohoto ovlada£e spou²t¥ná kaºdou periodu ovlada£e vºdy zpracovává
nejvý²e jeden poºadavek na program owserver a po vyslání poºadavku na owserver,
ne£eká na jeho okamºitou odpov¥¤ (tj. pokud data odpov¥di nejsou k dispozici, snaºí
se je získat p°i dal²ím spu²t¥ní smy£ky). Po inicializaci ovlada£e p°i spu²t¥ní exekutivy
reálného £asu pracuje hlavní smy£ka následovn¥:

• Zkontroluje, zda byl dokon£en práv¥ rozpracovaný poºadavek (z p°edchozího volání
této smy£ky).
• Pokud ano, za£ne zpracovávat alarmy (detaily viz následující sekci).
• Pokud není ºádný alarm zpracováván, snaºí se zapsat jednu hodnotu výstupu z
algoritmu.
• Pokud není zpracováván zápis hodnoty, snaºí se p°e£íst jednu hodnotu vstupu do
algoritmu.
10

Obrázek 3.2: Kongura£ní jednoho signálu ovlada£e 1-Wire
Z uvedeného postupu je patrné, ºe nejvy²²í d·leºitost (prioritu) má zpracování alarm·,
potom zápis výstupních hodnot z algoritmu a naposledy £tení signál·. P°i £astém výskytu
alarm· (coº nemusí být normální stav) by se mohlo stát, ºe se nedostanou na °adu zápisy výstup· z algoritmu ani £tení ostatních hodnot. Proto lze v konguraci ovlada£e
na obr. 3.1 nastavit nejvy²²í po£et po sob¥ obslouºených alarm· (Maximum number of
consecutively served alarms), po n¥mº se provede první z ostatních £ekajících úkol·
(zápis nebo £tení poloºky).

3.2 Vyuºití alarm· programu owfs
Práce s alarmy pat°í mezi pokro£ilé techniky a vyºaduje dobrou znalost owfs a programu
owserver. Alarmy doporu£ujeme pouºít teprve tehdy, kdyº je odezva ovlada£e p°íli²
dlouhá (pomalá).
Kongurace jednoho alarmu je pro p°ípad 1-Wire za°ízení zaloºeného na obvodu
DS2408 patrná z obr. 3.3. Cesta k signálu (Sensor/Actuator path) se zadává bez po£á11

Obrázek 3.3: P°íklad vypln¥ní kongura£ního dialogu pro alarm
te£ní sloºky /alarm. Po volb¥ Alarm se zadávají dal²í °et¥zce. P°ed spu²t¥ním ovlada£e
se zadané hodnoty p°edzpracují a uloºí do pracovních prom¥nných pro kaºdý alarm:

sPath  cesta k za°ízení, zde: /29.066418000000. Pro £tení nebo zápis hodnot se p°ed
tuto cestu m·ºe p°idat adresá° /alarm a za ni znak / a hodnota n¥kterého z °et¥zc·
uvedených v následujících poloºkách
sSensed  soubor se £tenou hodnotou, zde: sensed.BYTE
sLatch  soubor s p°íznakem zm¥ny, zde: latch.BYTE
sAlarmPor  soubor indikující zapnutí napájení daného za°ízení, zde: por
sSet  soubor, do kterého se má zapsat hodnota, ur£ující, kdy se bude alarm generovat
(první £ást poloºky Set Alarm aº ke znaku =), zde: set_alarm
sSetVal  hodnota, která se má zapsat do souboru sSet (druhá £ást poloºky Set Alarm
za znakem =), zde: 133333333
sLatchRes  soubor, do kterého se má zapsat hodnota, ur£ující, ºe byl alarm obslouºen
(první £ást poloºky Reset Latch aº ke znaku =), zde: latch.BYTE
sLatchResVal  hodnota, která se má zapsat do souboru sLatchRes (druhá £ást poloºky
Reset Latch za znakem =), zde: 0
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Pro zpracování alarm· je v ovlada£i OwsDrv pouºit stavový automat s následujícími
stavy:

NOT_USED  V konguraci ovlada£e není uveden ºádný alarm.
INIT  Po£áte£ní stav automatu.
ALARM_DIR  Zji²´ování obsahu adresá°e /alarm.
ALARM_PROCESS  Za£átek zpracování kaºdého alarmu.
ALARM_POR_READ  Zji²´ování zda dané za°ízení neprovedlo svou inicializaci po zapnutí
napájení (power-on reset) pomocí £tení souboru, jehoº jméno je uloºeno v °et¥zci
sAlarmPor.
ALARM_POR_READ_WAIT  ekání na dokon£ení £tení zahájeného ve stavu ALARM_POR_READ.
ALARM_SET  Nastavení generování alarmu na daném za°ízení po zapnutí napájení. Do
souboru, jehoº jméno je ur£eno °et¥zcem sSet se zapí²e hodnota °et¥zce sSetVal.
ALARM_SET_WAIT  ekání na dokon£ení zápisu zahájeného ve stavu ALARM_SET. Poté
se za£nou procházet v²echny výstupy (Output). Pokud se najde výstup, jehoº cesta
za£íná °et¥zcem sPath, zapí²e se do p°íslu²ného souboru hodnota specikovaná v
poloºce Init. Value (viz obr. 3.3).
ALARM_INIT_WRITE_WAIT  ekání na dokon£ení kaºdého jednotlivého zápisu po£áte£ní
hodnoty z p°edchozího stavu.
ALARM_POR_RESET  Smazání p°íznaku inicializace po zapnutí napájení (power-on reset).
Do souboru, jehoº jméno je ur£eno °et¥zcem sAlarmPor, se zapí²e hodnota 0.
ALARM_POR_RESET_WAIT  ekání na dokon£ení smazání p°íznaku inicializace po zapnutí
napájení.
ALARM_LATCH  Zji²t¥ní, zda dané za°ízení indikuje výskyt alarmu. V tomto stavu se po²le p°íkaz na £tení obsahu souboru, jehoº jméno je ur£eno °et¥zcem sLatch. Pokud
je obsah nenulový nebo se v seznamu poloºek vyskytuje alespo¬ jedna nenulová, je
zdetekován výskyt alarmu od posledního £tení.
ALARM_LATCH_WAIT  ekání na dokon£ení £tení zahájeného ve stavu ALARM_LATCH.
ALARM_SENSED  tení hodnoty signálu po výskytu alarmu. Pokud byl zdetekován
výskyt alarmu ve stavu ALARM_LATCH, zahájí se £tení souboru v adresá°i /alarm,
jehoº jméno je ur£eno °et¥zcem sSensed.
ALARM_SENSED_WAIT  ekání na dokon£ení £tení zahájeného ve stavu ALARM_SENSED.
ALARM_LATCH_RESET  Smazání p°íznaku výskytu alarmu. V tomto stavu se do souboru ve sloºce /alarm, jehoº jméno je ur£eno °et¥zcem sLatchRes zapí²e hodnota
uloºená v °et¥zci sLatchResVal.
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ALARM_LATCH_RESET_WAIT  ekání na dokon£ení smazání p°íznaku výskytu alarmu
zahájeného ve stavu ALARM_LATCH_RESET.
SENSED  tení hodnoty signálu, který se mohl zm¥nit je²t¥ p°ed smazáním p°íznaku
výskytu alarmu ve stavu ALARM_LATCH_RESET. V tomto stavu se zahájí £tení obsahu
souboru, jehoº jméno je ur£eno °et¥zcem sSensed.
SENSED_WAIT  ekání na dokon£ení £tení zahájeného ve stavu SENSED.
ALARM_BYPASS  Stav umoº¬ující mezi obsluhou alarm· provést jeden zápis nebo £tení
jiného signálu.
P°echody mezi jednotlivými stavy se °ídí tabulkou 3.1. V prvním sloupci je uveden
aktuální stav, ve druhém sloupci m·ºe být pro kaºdý aktuální stav uvedena jedna nebo
n¥kolik podmínek, ve t°etím sloupci pak je uveden stav, do kterého automat p°ejde,
pokud je spln¥na p°íslu²ná podmínka z druhého sloupce. Pro daný aktuální stav jsou
podmínky vyhodnocovány shora dol·.

3.3 Speciální signály
V n¥kterých speciálních p°ípadech se ukazuje jako uºite£né/nutné mít p°ístup k stavovým
nebo kongura£ním prom¥nným driveru. Níºe popsané signály ozna£ené písmenem R (W)
jsou ur£eny pro £tení (zápis), tj. jedná se o vstupy (výstupy) °ídicího systému.
Vlastní ovlada£ má tyto speciální signály:
_DGNRESET
W reset (smazání) akumulovaných diagnostických informací
_TRANSACTIONS R celkový po£et transakcí s programem owserver
_RECONNECTS
R po£et opakovaných navázání spojení (po chyb¥ komunikace)
V²echny globální signály za£ínají znakem _ (podtrºítko). Vzhledem k odd¥lení ozna£ení ovlada£e od názvu signálu pomocí dvou znak· _, budou se v tomto p°ípad¥ vyskytovat za sebou t°i znaky _, nap°. OWS___DGNRESET.
Dále ke kaºdému signálu lze p°idat za jméno speciální text, který zna£í, ºe se nepracuje s vlastní hodnotou, ale s jejím atributem. Texty jsou následující (v²echny za£ínají
znakem _):
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_Value

RW

_DGNRESET
_TRANSACTIONS
_ReadEnable
_WriteEnable
_WriteOneShot
_Alarm
_PerFactor
_PerCount
_PerMax
_PendCount

W
R
RW
RW
W
R
R
R
R
R

_PendLast

R

_PendMax

R

_Period
_Age
_AgeMax

R
R
R

vlastní hodnota signálu (tj. stejná, jako název bez speciální
p°ípony)
reset diagnostických informací pro daný signál
po£et transakcí s programem owserver pro daný signál
povolení £tení signálu; ekvivalent: _RE
povolení zápisu signálu; ekvivalent: _WE
jednorázový zápis signálu; ekvivalent: _WOS
p°íznak vzniku alarmu na daném signálu; p°e£tením se smaºe
násobek periody ovlada£e pro aktualizaci signálu
po£et period ovlada£e od poslední aktualizace signálu
maximální po£et period od aktualizace signálu
aktuální po£et cykl· po které se £eká na vrácení hodnoty z
programu owserver
poslední po£et cykl· po které se £ekalo na vrácení hodnoty
z programu owserver
maximální po£et cykl· po které se £ekalo na vrácení hodnoty
z programu owserver
perioda aktualizace signálu v sekundách
doba uplynulá od poslední aktualizace signálu (stá°í signálu)
nejvy²²í stá°í signálu od posledního resetu diagnostických
informací
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.

Podmínky p°echodu

Nový stav

-1 NOT_USED

Stav

P°i otvírání ovlada£e nalezen alespo¬ jeden alarm

INIT

0 INIT

Zahájení £tení adresá°e /alarm

ALARM_DIR

1 ALARM_DIR

P°i £tení adresá°e /alarm se dojde na jeho konec

ALARM_PROCESS

Je-li jiº souvisle p°e£teno nMaxConsAlarms, pak

ALARM_BYPASS

Je-li souvisle p°e£teno mén¥ neº nMaxConsAlarms, pak

ALARM_POR_READ

Na konci cyklu alarm· se p°i°adí iAlarmPos = -1. Pak

ALARM_BYPASS

Není-li sAlarmPor denován, pak dal²í alarm

ALARM_PROCESS

Je-li sAlarmPor prázdný, pak

ALARM_LATCH

Po úsp¥²ném p°e£tení sAlarmPor

ALARM_POR_READ_WAIT

Je-li prom¥nná por r·zná od nuly

ALARM_SET

Není-li prom¥nná por r·zná od nuly

ALARM_LATCH

Není-li sSet nebo sSetVal denován, pak dal²í alarm

ALARM_PROCESS

Je-li sSet nebo sSetVal prázdný, pak

ALARM_POR_RESET

iAlarmInitPos = -1; Po úsp¥²ném zápisu pak

ALARM_SET_WAIT

Procházení iAlarmInitPos. Pro nalezené zápisy pak

ALARM_INIT_WRITE_WAIT

Na konci iAlarmInitPos = -1; pak

ALARM_POR_RESET

Pokud je iAlarmInitPos < 0, pak

ALARM_POR_RESET

Jinak

ALARM_SET_WAIT

Není-li sAlarmPor denován, pak dal²í alarm

ALARM_PROCESS

Je-li sAlarmPor prázdný, pak

ALARM_LATCH

Po úsp¥²ném zápisu

ALARM_POR_RESET_WAIT

Po dokon£ení poºadavku

ALARM_LATCH

2 ALARM_PROCESS

3 ALARM_POR_READ

4 ALARM_POR_READ_WAIT

5 ALARM_SET

6 ALARM_SET_WAIT
7 ALARM_INIT_WRITE_WAIT

8 ALARM_POR_RESET
9 ALARM_POR_RESET_WAIT
10 ALARM_LATCH
11 ALARM_LATCH_WAIT

12 ALARM_SENSED
13 ALARM_SENSED_WAIT
14 ALARM_LATCH_RESET

Není-li sLatch denován nebo je prázdný, pak dal²í alarm ALARM_PROCESS
Po úsp¥²ném p°e£tení

ALARM_LATCH_WAIT

Je-li prom¥nná latch r·zná od nuly, pak

ALARM_SENSED

Jinak dal²í alarm

ALARM_PROCESS

Není-li sSensed denován, pak dal²í alarm

ALARM_PROCESS

Je-li sSensed prázdný, pak

ALARM_LATCH_RESET

Po úsp¥²ném p°e£tení

ALARM_SENSED_WAIT

Po dokon£ení poºadavku

ALARM_LATCH_RESET

Není-li sLatchRes nebo sLatchResVal denován, pak

ALARM_PROCESS

Je-li sLatchRes nebo sLatchResVal prázdný, pak

SENSED

Po úsp¥²ném zápisu

ALARM_LATCH_RESET_WAIT

15 ALARM_LATCH_RESET_WAIT Po dokon£ení poºadavku
16 SENSED
17 SENSED_WAIT
18 ALARM_BYPASS

SENSED

Není-li sSensed denován nebo je prázdný, pak dal²í alarm ALARM_PROCESS
Po úsp¥²ném p°e£tení

SENSED_WAIT

Po dokon£ení poºadavku

ALARM_PROCESS

Je-li iAlarmPos >= 0, pak dal²í alarm

ALARM_PROCESS

Jinak pokra£uj od za£átku

INIT

Tabulka 3.1: Stavový automat zpracování alarm·
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Kapitola 4

Co d¥lat p°i problémech
V p°ípad¥, ºe v diagnostických prost°edcích systému REXYGEN, nap°. v programu REXYGEN Diagnostics jsou neo£ekávané nebo nesprávné hodnoty vstup· nebo výstup·, je
vhodné nejd°íve ov¥°it jejich funkci nezávisle na systému REXYGEN. Dále je nutné p°ekontrolovat konguraci. Nej£ast¥j²í chyby jsou:
Chyba v hardware - ²patné zapojení
Nejsou nataºeny moduly jádra pro I2C nebo USB za°ízení
Nesprávné device ID
P°íli² dlouhá perioda úlohy, která £te signály z OwsDrv (v systémovém logu se pravideln¥ objevuje chyba Socket Error). Pak je t°eba zv¥t²it timeout programu
owserver parametrem p°íkazového °ádku --timeout_server=60 (timeout zv¥t²en
na 60 vte°in)
V p°ípad¥, ºe daný vstup £i výstup funguje pomocí jiných softwarových nástroj· správn¥
a p°i shodném zapojení v systému REXYGEN nefunguje, prosíme o zaslání informace o
problému (nejlépe elektronickou cestou) na adresu dodavatele. Pro co nejrychlej²í vy°e²ení problému by informace by m¥la obsahovat:

• Identika£ní údaje Va²í instalace vyexportované pomocí programu
agnostics (Target → Licence → Export).

REXYGEN Di-

• Stru£ný a výstiºný popis problému.
• Co moºná nejvíce zjednodu²enou konguraci °ídicího systému
se problém vyskytuje (ve formátu souboru s p°íponou .mdl).
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