
 
Machine Vision–Process Control-Robotics 
CodeReading – Monitoring 

AMIVISION Kft. 
E-mail: info@amivision.eu;  

 

SIMATIC VS 710 programozása ProVision segítségével 1. old.  (összesen 43 oldal)  

  

SIMATIC VS 710 programozása  
ProVision segítségével 

III. rész 
Somogyi Gábor 
AMIVISION Kft. 

E-mail: somogyi.gabor@amivision.eu 
 



 
Machine Vision–Process Control-Robotics 
CodeReading – Monitoring 

AMIVISION Kft. 
E-mail: info@amivision.eu;  

 

SIMATIC VS 710 programozása ProVision segítségével 2. old.  (összesen 43 oldal)  

  

Tartalomjegyzék 
Tartalomjegyzék ...................................................................................................................2 
ProVision alapvető funkciói .................................................................................................4 

Fogalmak, definíciók ........................................................................................................................ 4 
Projektek .............................................................................................................................5 
ProVision menük és funkcióik ..............................................................................................5 

Project menü .................................................................................................................................... 5 
Edit menü ......................................................................................................................................... 6 
Target menü ..................................................................................................................................... 6 
Test menü ........................................................................................................................................ 6 
Image menü ..................................................................................................................................... 7 
Image processing menü ................................................................................................................... 7 
Options menü ................................................................................................................................... 8 

SIMATIC VS 710 működése .................................................................................................9 
Konfigurálás ........................................................................................................................9 
Kapcsolódás a VS 710-hez ............................................................................................... 10 

Konfigurálás PROFIBUS-DP segítségével .................................................................................... 10 
Indítási (startup) jellemzők ................................................................................................ 10 
VS 710 monitora ............................................................................................................... 11 
Csatlakozó és kommunikációs interfészek ........................................................................ 12 

Digitális csatornák .......................................................................................................................... 13 
Soros adatátvitel ............................................................................................................................. 15 
VS 710 PROFIBUS-DP kommunikációs interfész ......................................................................... 16 
Tápfeszültség csatlakozó ............................................................................................................... 18 
VGA csatlakozó .............................................................................................................................. 19 

SIMATIC VS 710 egyszerűsített kommunikációja ............................................................ 20 
VS 710-nek küldött kérések .............................................................................................. 21 
DP master kérései a VS 710-nek (kimeneti terület) ........................................................... 23 

Paraméterek jelentése ................................................................................................................... 23 
VS 710 válaszai DP master kéréseire (bemeneti terület) ................................................... 25 

Paraméterek jelentése ................................................................................................................... 25 
SIMATIC VS 710 kiterjesztett kommunikációja ................................................................. 27 

VS 710 kérések ................................................................................................................. 27 
A kérések struktúrája...................................................................................................................... 29 

VS 710 válasz üzenetek .................................................................................................... 33 
A válaszok struktúrája .................................................................................................................... 33 

Hibakezelés ...................................................................................................................... 35 
SIMATIC S7 funkcióblokkok (FB) és funkciók (FC) .......................................................... 36 

STEP 7 konfigurálása a VS 710-hez ................................................................................. 36 
VS 710 konfigurálása ........................................................................................................ 37 
Kommunikáció megvalósítása a STEP 7 programokban ................................................... 37 

Kérés küldése a VS 710-nek .......................................................................................................... 38 
Mérési értékek fogadása ................................................................................................................ 39 
Tiltott újraindítás ............................................................................................................................. 39 
OB1 – ciklikus szervezőblokk ......................................................................................................... 39 
OB100 – teljes újraindítás (complete restart) ................................................................................. 39 
OB101 – újraindítás (restart) .......................................................................................................... 39 



 
Machine Vision–Process Control-Robotics 
CodeReading – Monitoring 

AMIVISION Kft. 
E-mail: info@amivision.eu;  

 

SIMATIC VS 710 programozása ProVision segítségével 3. old.  (összesen 43 oldal)  

  

OB86 – bővítő rack hiba ................................................................................................................. 40 
OB122 – I/O hozzáférési hiba ........................................................................................................ 40 
Visszatérési értékek ....................................................................................................................... 40 

SEND funkcióblokk ........................................................................................................... 41 
Hívási paraméterek ........................................................................................................................ 41 
A SEND hívások állapotsorrendje .................................................................................................. 41 

RECEIVE funkcióblokk ...................................................................................................... 42 
Hívási paraméterek ........................................................................................................................ 42 
Többszörös DP ciklusok ................................................................................................................. 43 
Válasz típusa (response class) ...................................................................................................... 43 

 



 
Machine Vision–Process Control-Robotics 
CodeReading – Monitoring 

AMIVISION Kft. 
E-mail: info@amivision.eu;  

 

SIMATIC VS 710 programozása ProVision segítségével 4. old.  (összesen 43 oldal)  

  

ProVision alapvető funkciói 

A ProVision alapvetően két részből áll: 
• Konfigurációs rendszer (configuring system): A programozó eszköz (PG vagy PC) Win-

dows felhasználói környezetében futó felhasználói felület. Ennek segítségével lehet létre-
hozni a képfeldolgozó alkalmazásokat és meghatározni a szükséges vizsgálati lépéseket. 
A projekt fájlok elnevezése: <fájlnév>.vis 

• Run-time rendszer, amely a SIMATIC VS 710-re telepítve fut. Ez a rész tartalmazza azo-
kat a program elemeket, amelyek a képfelismerő program futásához szükségesek. Ezen 
fájlok elnevezése: <fájlnév>.v7 (a programozó eszközön ezek csak átmenetileg találha-
tók meg). 

A ProVision felhasználói felülete biztosítja az összes képfeldolgozási funkció elérését: 
• referencia és teszt képek létrehozása a képfeldolgozó feladatokhoz; 
• a képfeldolgozási elemek (inspection elements) beállítása és tesztelése; 
• projektek mentése és feltöltése a programozó eszközön; 
• projektek letöltése a VS 710-be. 

Ezen felül még számos egyéb funkciót is biztosít számunkra: 
• bmp képfájlok megtekintése; 
• élő képek beolvasása a VS 710-ről; 
• VS 710 csatlakozó interfészeinek konfigurálása. 

Fogalmak, definíciók 
A ProVision bemutatása, valamint használata során használt legfontosabb fogalmak értelmezé-
se, jelentése: 

• Projekt, inspection projekt: ezen kifejezések egy megadott képfeldolgozási feladat 
megoldását jelölik, amiből egy időben több is megtalálható a programozó eszközön. A 
projekt magját a képfeldolgozó program adja, amely a képolvasás (image acquisition) 
specifikálását és egyéb adatokat tartalmaz. A projekt fájlok elnevezése: <fájlnév>.vis 

• Inspection program: képfeldolgozó program, amely egy projekt alapvető része. Ez tar-
talmazza a képfeldolgozási feladathoz kiválasztott képfeldolgozó elemek sorrendjét. A 
képfeldolgozó program a projekt azon része, amely letölthető a VS 710-be és amelyet a 
VS 710 operációs rendszere végrehajthat. Ezen fájlok elnevezése a VS 710-ben: <fájl-
név>.v7 (a programozó eszközön ezek csak átmenetileg találhatók meg, amíg a hozzá 
tartozó projekt nyitva van). 

• Inspection elements: a képfeldolgozási feladat alapelemei, alapvető képfeldolgozó fel-
adatokat megvalósító függvények. 

• Image list: a projekt másik fontos része, amely az ellenőrizendő képeket tartalmazza. 
• Image: a képeknek két alapvető típusa létezik. A bitmap képek (*.bmp) fájlba mentett ké-

pek. Az online képek pedig a képalkotás által szolgáltatott valós képek. Egy image list 
mindkét típusú képet tartalmazhatja. A képolvasó elemeket (image capture inspection 
element) össze kell kapcsolni az image list valamely képével. Ha a programozó eszközön 
dolgozunk, akkor a bitmap képeket használhatjuk, míg a VS 710-ben lévő program futá-
sához a képolvasó elemeket az online képhez kell kapcsolnunk. 

• Configuring mode: konfigurációs mód, melyben a képfeldolgozó program online vagy 
offline módban (a VS 710-hez csatlakozva, illetve nem csatlakozva) módosítható. 
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• Actual running mode: ez a VS 710 tényleges működési üzemmódja. Ebben az üzem-
módban a VS 710 hajtja végre a képfeldolgozó programot. 

• Learn mode: a képfeldolgozó elemek a megszokott kiértékelő funkciójukon kívül képesek 
a feldolgozott adatokra emlékezni és azokhoz viszonyítani a későbbi ciklusokban. Ez a 
tanulási lehetőség képessé teszi a ProVision-t egy összehasonlításon alapuló minőségel-
lenőrzésre, amely során például a vizsgált darabokat mindig egy kiváló minőségű teszt 
darabhoz hasonlítja. A rendszer a tanulási üzemmódban hozza létre az összehasonlítás-
hoz használt mintákat. 

Projektek 

A projektek tesztelése és a paraméterek beállítása során alapvetően kétféle üzemmódban dol-
gozhatunk. Ezen üzemmódot a Target menüben állíthatjuk be: 

• Offline: A felhasználói parancsok, módosítások csak a programozó eszközön helyileg 
hajtódnak végre. Ez abban az esetben hasznos például, ha még elegendő a korábban el-
tárolt képekkel dolgoznunk és nem szükséges a VS 710-hez kapcsolódnunk. Amikor offli-
ne dolgozunk a programozó eszközre telepített run-time rendszer fogja végrehajtani a fel-
adatokat. Ezért mindenképpen egy bitmap képet kell megadnunk referenciaként a képfel-
dolgozónak. Az összes egyéb, a VS 710 hardveréhez tartozó funkció elérhetetlen. 

• Online: A ProVision-nak adott összes felhasználói utasítást a VS 710-ben található run-
time rendszer hajtja végre. Az eredmény ennek megfelelően kerül vissza. Ha online mód-
ban mentjük el a projektet a VS 710-en, akkor a lefordított adatok visszakerülnek a prog-
ramozó eszközre is (.vis projekt fájlba). Természetesen az online mód csak akkor műkö-
dik, ha megfelelő kapcsolat (soros vagy DP buszon keresztüli) van. A háttérben működő 
kommunikáció miatt viszont az online mód lassabb, mint az offline, azonban a paraméte-
rek finom hangolásához csak ez használható. A képfeldolgozó rendszer referencia képe-
ként online képet kell megadnunk. 

A módosított projektet a VS 710-ben is el kell tárolnunk a futáshoz. Ezt a Target | Download 
menüparanccsal, vagy online módban való elmentéssel tehetjük meg. Ekkor egy *.v7 képfeldol-
gozó program fájl jön létre, amely a futáshoz szükséges adatokat tartalmazza. 
A Target | Go Online menüparanccsal válthatunk online módba. 
Az online módból kilépve (Target | Go Offline) elmenthetjük konfiguráció állapotát a *.vis fájlba 
a programozó eszközön. 

ProVision menük és funkcióik 

Az alábbiakban néhány szóban, vázlatosan kerülnek bemutatásra a ProVision fontosabb me-
nüpontjai. 

Project menü 
New Új projekt létrehozása. 
Open Korábban elmentett projekt megnyitása. 
Close Az aktuális projekthez tartozó ablakok bezárása. 
Save Aktuális projekt elmentése. 
Save As Aktuális projekt elmentése. 
Save In Target Az aktuális projekt elmentése a VS 710-be. 
Print Aktuális projekt nyomtatása. 
Print Setup Nyomtató kiválasztása és a nyomtatás beállítása. 
Project 1, 2, 3, 4 Az utolsó négy megnyitott projekt betöltése. 
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Exit Kilépés a ProVision programból. 

Edit menü 
Cut Törli a kiválasztott objektumot és a vágólapra teszi. 
Copy A kiválasztott objektumot a vágólapra másolja. 
Paste Beilleszti a vágólapon lévő objektumot. 
Delete Törli a kiválasztott objektumot. 
Assign Parameters A kiválasztott képfeldolgozó elem paramétereinek mó-

dosítása. 
Insert New Image List Új image list létrehozása. 
Insert Image Új kép beszúrása az aktuális image list-be. 
Display Image/Take Snapshot A kiválasztott kép megjelenítése offline módban, vagy 

pillanatkép készítése online mód esetén. 
Link Image Capture Az aktuálisan kiválasztott kép hozzárendelése a képol-

vasó elemhez (image capture inspection element). 
Change Path A kiválasztott kép helyének megadása. 
Properties A kiválasztott objektum jellemzőinek megjelenítése. 

Target menü 
Download A képfeldolgozó program letöltése a VS 710-be. 
Go Offline/Go Online Online/offline üzemmód váltása. 
Edit Configuration Konfigurációs beállítások módosítása. 
Manage Files A VS 710-ben található fájlok kezelése (másolás, átne-

vezés, törlés, letöltés stb.) 
Update Runtime Software VS 710 run-time programjának frissítése. 
Switching Runtime Software Version A VS 710 két különböző  (standard és plug-in eleme-

ket engedélyező) verziójú run-time programja közötti 
váltás. 

Information A VS 710 hardverről és szoftverről kaphatunk informá-
ciót (BIOS verzió, runtime rendszer verzió, aktuálisan 
betöltött program, működési állapot, memória mérete 
stb.). 

Test menü 
Breakpoint | Set Töréspont beállítása. 
Breakpoint | Delete Töréspont törlése. 
Breakpoint | Breakpoint in Line Töréspont beállítása a képfeldolgozó program meg-

adott sorába. 
Breakpoints Active Töréspontok aktiválása. 
Breakpoint at End of Cycle Töréspont beállítása a képfeldolgozó program utolsó 

eleme utánra. 
Delete All Breakpoints Összes töréspont törlése. 
Edit Breakpoints Töréspontok listája, szerkesztése. 
Display Test Results Képfeldolgozó elemet teszteredményeinek megjelení-

tése. 
Toggle Test Result Display Az aktuális vagy az előző képfeldolgozó elem teszt-

eredményeinek megjelenítése. 
Detailed Parameter Display A bemenő paraméterek és az eredmények részletes 

megjelenítése. 
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Current Inspection Element Aktuális elem kiválasztása, amelynél a program végre-
hajtása megszakadt. 

Go to Line Megadott elem kiválasztása. 
All Overlays On Az összes grafikus megjelenítésének bekapcsolása. 
All Overlays Off Grafikus megjelenítés kikapcsolása. 
Single Overlays On/Off Az aktuális képfeldolgozó elem grafikus megjeleníté-

sének váltása. 
Start Képfeldolgozó program indítása. 
Stop Képfeldolgozó program leállítása. 
Single Step A következő képfeldolgozó elem végrehajtása. 
To Selection A képfeldolgozó program végrehajtása az aktuális 

elemtől a kiválasztottig. 
Reset A képfeldolgozó program alapállapotba állítása. 
Learning | On Tanulási üzemmód bekapcsolása az aktuális képfel-

dolgozó elemnél. 
Learning | Freeze Learn Data Freeze állapot bekapcsolása, azaz képfeldolgozó elem 

a már megtanult adatokat nem írja felül az újabb tanu-
lási ciklusban. 

Learning | Off/Discard Learn Data Tanulási mód kikapcsolása. 
Start Learn Cycle Tanulási ciklus elindítása. 

Image menü 
Zoom In Aktuális kép méretének növelése. 
Zoom Out Aktuális kép méretének csökkentése. 
Original Size (1:1) Eredeti méret visszaállítása. 
Zoom Factor Zoom értékének beállítása. 
Open | Offline Project Image Új kép beszúrása az image list-be. 
Open | Offline Bitmap kép megnyitása- 
Open | Live VS 710 élőképének megjelenítése. 
Open | Upload Kép feltöltése a VS 710-ről. 
Image 1, 2, 3, 4 Az utolsó négy megnyitott kép megjelenítése. 
Close Kép bezárása. 
Save As Kiválasztott kép elmentése más néven. 
Print Kiválasztott kép nyomtatása. 

Image processing menü 
Inspection Elements Az összes képfeldolgozó elem megjelenítése egy dia-

lógus ablakban. 
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Options menü 
Customize  A ProVision program beállításainak módosítása. 
User Services | Log In Felhasználó bejelentkezése. 
User Services | Log Out Felhasználó kijelentkezése. 
User Services | User Administration Felhasználók jogosultságainak megadása. 
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SIMATIC VS 710 működése 

Konfigurálás 

A konfigurálás során tudjuk a VS 710 működését, paramétereit beállítani. A konfiguráció az 
alábbi lépéseket tartalmazza (a fizikai kiépítésen, a lencsék és a világítás kiválasztásán, az 
elektromos bekötésen stb. kívül): 

• fizikai interfész jellemzőinek beállítása; 
• a program létrehozásához szükséges kép beállítása; 
• a megfelelő képfeldolgozó program lefordítása; 
• az indulási és futási (startup/run) jellemzők beállítása. 

Mindenekelőtt azonban be kell állítani a konfigurációs interfészt. Még ha a képfeldolgozó prog-
ramot vagy projektet offline, a programozó eszközön hozzuk is létre, mindenképpen szüksé-
günk lesz arra, hogy csatlakozzunk a VS 710-hez a konfigurációhoz, valamint az alábbi felada-
tok végrehajtásához: 

• program letöltése a VS 710-be a Target | Download (vagy Target | Go online) menü se-
gítségével; 

• a VS 710 monitorán az élőkép aktiválásához az Image | Open | Live menüvel; 
• online kép feltöltése a VS 710-ről a programozó eszközbe Image | Open | Image Upload 

menüvel; 
• VS 710 indulási és futási jellemzőinek beállítása. 

A konfigurációs interfész speciális használatán kívül a képfeldolgozó programot online szer-
keszteni és felülírni csak annak VS 710-be történő letöltése után tudjuk. 
Ha egy éppen futó rendszeren szeretnénk a konfigurációt megváltoztatni, akkor az alábbi lépé-
seket kell követnünk: 

• bizonyosodjunk meg arról, hogy a megváltoztatandó képfeldolgozó programhoz tartozó 
.vis projekt megtalálható a programozó eszközön. Nyissuk meg ezt a projektet a progra-
mozó eszközön; 

• ha a VS 710 egy DP master-hez csatlakozik állítsuk le a kérések (request) küldését a 
master STOP üzemmódba kapcsolásával és a DP kábel levételével (ha konfigurálás köz-
ben érkezik kérés, az kiszámíthatatlan reakciókat és hibajelenségeket generálhat mind a 
VS 710, mind a master, mind pedig a programozó eszközben). 

Ezek után az alábbiak valamelyikét tehetjük: 
• elvégezzük offline a szükséges változtatásokat, majd letöltjük a projektet a Target | 

Download menü segítségével; 
• vagy online módba kapcsolunk Target | Go online menüvel (ami leállítja a VS 710-en ép-

pen futó programot és újratölti a programozón megnyitott projektet), majd ezután végez-
zük el a szükséges változtatásokat közvetlenül a VS 710-ben, online módban. 

Attól függetlenül, hogy hogyan készítettük el a megfelelő képfeldolgozó programot, az automa-
tikus működéshez mindenképpen be kell állítanunk az indulási és futási jellemzőket a VS 710-
en. 
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Kapcsolódás a VS 710-hez 

Mind az RS232, mind a PROFIBUS-DP interfész megfelelő a konfiguráláshoz. A kapcsolódás-
hoz a megfelelő interfész paramétereit kell tudnunk: 

• RS232 esetén az átviteli sebességet (az alapértelmezett érték 115.2 Kbps); 
• PROFIBUS-DP esetén a node address-t és az átviteli sebességet (alapértelmezésben: 10 

és 1.5 Mbps, maximum 12 Mbps). 

A ProVision VS 710-en futó run-time programrésze automatikusan felismeri, hogy melyik konfi-
gurációs interfészt szeretnénk használjuk. 
A programozó eszköz felőli oldalon viszont az Options | Customize | Connection menü segít-
ségével be kell állítanunk a megfelelő konfigurációs interfészt. 
A konfigurációs interfész adatait a ProVision segítségével a Target | Edit configuration menü-
pontban állíthatjuk be. Természetesen csak akkor, ha előzőleg már online dolgoztunk, vagy 
csatlakoztunk a VS 710-hez. Bármilyen változtatás csak a VS 710 újraindítása után lesz érvé-
nyes. 

Konfigurálás PROFIBUS-DP segítségével 
A PROFIBUS-DP busz is használható a konfiguráláshoz a ProVision v2.0 és későbbi verziói-
ban. 

• Mindenek előtt indítsuk el a Configure PG/PC Interface beállító programot a Windows 
Contol Panel-ből. 

• Hozzunk létre egy új VS710 nevű access point-ot az Access Point of the Application listá-
ban. 

• Válasszuk ki a PROFIBUS hálózathoz kapcsolódó kártyát a listában szereplő interfészek 
közül. 

• Állítsuk be az interfész paramétereit (például: user-defined, 1.5 Mbps, Tslot=3000). 
• Ha nincs más PROFIBUS master a hálózatban, akkor kapcsoljuk be a PG/PC is the only 

master on the bus kapcsolót. 
• Ha S7 vezérlő is van a hálózatban, akkor a hozzá tartozó projektben is be kell állítani a 

megfelelő busz paramétereket a HW Config program segítségével. 

Indítási (startup) jellemzők 

A VS 710 automatikus működéséhez be kell állítanunk az indulási és futási jellemzőket a Tar-
get | Edit configuration menü segítségével, valamint létre kell hoznunk a megfelelő képfeldol-
gozó programot. A beállított konfigurációs adatok VS 710-en egy .cfg fájlba mentődnek, azon-
ban majd csak a következő induláskor (cold start) aktivizálódnak. Fontos, hogy bármit is változ-
tatunk a VS 710 konfigurációjában, az a vastaggal jelzett alapértelmezett beállításokhoz térhe-
tünk vissza. 

• Képfeldolgozó program (inspection program): livepic.v7; 
• Autostart characteristics (Off/On) 
• Graphic overlay of inspection elements during processing (Off/On) 
• Break on processing error (Off/On) 
• Break on tolerance error (Off/On) 
• Keep error image (Off/On) 
• Update configuration when loading (Off/On) 
• RS232 interface 

• COM Port (COM1) 
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• Transmission rate on programming device (115.2 Kbps) 
• DP Interface 

• Local node address 1 to 25 (10) 
• Communication mode areas/requests (via tasks) 
• Data format SIMATIC/PG (PC/PG IEEE, little endian) 
• Transmission rate: max. 115.2 Kbit/s, (1.5 Mbps) 
• I/O length 3 to 61 Words (122 bytes) 

VS 710 monitora 

A VS 710-re egy 800×600 pixel felbontású SVGA monitort is csatlakoztathatunk. A monitor felső 
768×512 pixel méretű részén az aktuális, feldolgozás alatt lévő képet láthatjuk. A kép felbontá-
sát az Image acquisition | Image list menüpontban állíthatjuk be. A képernyőre akkor kerül új 
kép, amikor a képfeldolgozó program meghívja az image capture képfeldolgozó elemet. Azaz 
ameddig nem érkezik megfelelő trigger jel, addig a kép változatlan. 
A konfigurációs beállítástól függően grafikai elemek (graphic overlays) is láthatók, melyek a 
különböző képfeldolgozó függvények eredményei. 
A képernyő alsó sávjában pedig 40 kimeneti értéket tartalmaz: 

 
A két jobb oldali oszlopban az aktuális állapotról kaphatunk információt: 

• Program: a képfeldolgozó program neve; 
• State: a VS 710 aktuális működési állapota (RUN, TEACH, STOP, HALT); 
• Neg: ciklusok száma a legutolsó RESET óta, amelyekben egy vagy több elem miatt hiba 

vagy negatív döntés történt; 
• Pos: ciklusok száma a legutolsó RESET óta, amelyekben nem volt hiba vagy negatív 

döntés; 
• T: az utolsó feldolgozási ciklus futási ideje, ennek alsó határa félkép esetén 20 ms vagy 

teljes kép esetén 40 ms; 
• Version: program verziószáma; 
• DP: PROFIBUS node address és az aktuálisan érvényes PROFIBUS adatátviteli sebes-

ség; 
• RS232: RS232 aktuális adatátviteli sebesség. 

A bal oldalon található 6 oszlop (30 mező) párokban tartalmazza az M Decision Making képfel-
dolgozó elem által meghatározott azonosítóval (ID) rendelkező mérési eredmények nevét és 
aktuális értékét (measured values). Csak 15 változó jeleníthető meg. A név és az érték a feldol-
gozási ciklus után jelenik meg. Ha a mért érték a program végrehajtása vagy számítási hibák 
miatt hibás lesz, csak a név marad a képernyőn, az érték átmenetileg eltűnik. Általában az érté-
kek minden ciklusban frissülnek, míg a változók nevei csak változás esetén. Ha a mérési ered-
mény törlődik, vagy másik döntési elem (decision inspection element) kimenetére kerül, az utol-
só érték marad meg a régi pozícióban addig, amíg egy másik döntési (decision) elem felül nem 
írja az adott mezőt, vagy reset következik be. A program megváltoztatásakor (vagy új betölté-
sekor) minden mérési eredmény törlődik. 



 
Machine Vision–Process Control-Robotics 
CodeReading – Monitoring 

AMIVISION Kft. 
E-mail: info@amivision.eu;  

 

SIMATIC VS 710 programozása ProVision segítségével 12. old.  (összesen 43 oldal)  

  

Ha egy W Read DMC képfeldolgozó elemet használunk a programban, az első sor (Name 1-től 
akár Value 11-ig is) felülíródhat a beolvasott kód hosszától függően. A mért értékek ebben a 
tartományban felülíródhatnak. 
Az utolsó sorban jelennek meg a program futása közben keletkező hibaüzenetek is rövidített 
formában, felülírva az 5, 10 és 15-ös értéket. A hibaüzeneteknek négy kategóriája van: a kom-
munikáció, a képfeldolgozó elemek (inspection element), a pixel objektumok, valamint a képfel-
dolgozó program által generált hibák jelenhetnek meg. A kommunikációs hibáknál szöveges 
üzenet, míg a többi esetben csak egy azonosító utal a hiba okára (ezek részletes kifejtése meg-
található a ProVision felhasználói leírásának A függelékében). 

Csatlakozó és kommunikációs interfészek 

 

A VS 710 a következő csatlakozási pontokkal rendelkezik: 
• 4 pólusú kerek csatlakozó a tápfeszültség (24 V, 500 mA) számára (megengedett tarto-

mány: 20.4–28.8 V); 
• 12 pólusú kerek csatlakozó a két digitális bemenet (beépített megszakítás vezérlővel), va-

lamint a négy digitális, optocsatolóval leválasztott kimenet számára; 
• 9 pólusú D csatlakozó a PROFIBUS DP interfész számára (12 Mbps maximális átviteli 

sebességig); 
• 15 pólusú D csatlakozó az SVGA monitor számára; 
• 9 pólusú D csatlakozó az RS232 soros interfész számára (115 Kbps maximális átviteli se-

bességig). 

VS 710 környezete: 
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Digitális csatornák 

A képolvasás (image capture) precíz időzítését a digitális bemeneti interfész segítségével tud-
juk megvalósítani. Csak ez a megszakítás engedélyező jel garantálja, hogy a képolvasás a 
megfelelő időpillanatban történjen. Az online képek esetében ezt az Image Acquisition | 
Image list menüpontban tudjuk megadni. Ha a képolvasás időzítése nem kritikus, akkor ele-
gendő folyamatos képolvasást (continuous image acquisition) beállítani, majd az RS232 vagy 
DP interfészen keresztül egy „start single” kéréssel elindítani a képolvasást. A digitális I/O inter-
fész összes jele ponált (pozitív jelre aktivizálódik). 

A 0. digitális bemenettel (DI 0) lehet a képolvasást indítani (trigger): 
• 0-ról 1-re történő élvezérelt indítás; 
• a trigger egy belső megszakítást indít el: az előző kérés aktuális képfeldolgozása meg-

szakad és az új kép egy másik (a kettőből) kép pufferbe kerül; 
• ha nincs szabad puffer (mert még nincs teljesen feldolgozva az előző kép), vagy a képol-

vasó egység még aktív a trigger jelet nem veszi figyelembe. 

A digitális kimenetek állapotokat és üzeneteket jeleníthetnek meg. 
A DO 3 kimeneten található 1-es jelzi, hogy a képfeldolgozó program elindult (run state) és 
képes a trigger jelek vételére. Ha a villogó fényjelzés aktivizálva van, akkor ez a jel nagyjából  1 
msec időre megszakítódik a pozitív élnél (flash trigger signal). 
A DO 2 kimenet: a képfeldolgozás 2. eredménye (Result 2). Ezzel lehet jelezni, hogy a mért 
darab jó vagy rossz. 
A DO 1 kimenet: a képfeldolgozás 1. eredménye (Result 1). 
A DO 0 kimenet: a képfeldolgozás 0. eredménye (Result 0). 
A DO 0, 1, 2 kimenetek az I Digital Output képfeldolgozó elem alsó bitjeinek felelnek meg. Ha 
több ilyen elem van a programban, akkor a legutóbbi értéke lesz érvényes. 
A DO 2 kimenet értékét minden képolvasó elem (image capture inspection element) 0-ra állítja. 
Ezért ez a kimenet felhasználható egy külső ciklusszámlálóhoz, vagy a DO 0 és DO 1 kimene-
teken levő értékek érvényességének jelzésére. 
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A digitális csatlakozó bekötése az alábbi ábrán látható: 

 

A digitális bemenetek csatlakozási lehetőségei: 
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A digitális bemeneti portok kapcsolási rajza: 

 

A digitális bemenetek csatlakozási lehetőségei: 

 

A digitális kimeneti portok kapcsolási rajza: 

 

Soros adatátvitel 

A ProVision run-time program elindítása inicializálja a VS 710 DP és RS232 interfészét. Ezután 
a VS 710 kéréseken és válaszokon alapuló üzenetstruktúrákkal kommunikálhat a master rend-
szerrel. A kommunikáció az ISO/OSI réteg modellen alapul. 
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A VS 710 interfészek paramétereit (PROFIBUS-DP és RS232 átviteli sebesség stb.) a ProVi-
sion Target | Edit configuration menüpontja segítségével állíthatjuk be. 

Az RS232 interfész a 3964R protokoll alapján működik. Ez maximum 115.2 Mbps adatátviteli 
sebességgel képes az adatokat továbbítani. A VS 710 bekapcsolása után azonnal képes kom-
munikálni a master rendszerrel. 

Az RS232 csatlakozó kiosztása: 

 

VS 710 PROFIBUS-DP kommunikációs interfész 

Miután beállítottuk a konfigurációt a VS 710 programja automatikusan is képes végrehajtani a 
szükséges képfeldolgozást és előállítani az eredményeket. A VS 710 általában valamilyen in-
tegrált irányítási rendszer részeként működik, amely kéréseket küld a VS 710-nek, valamint 
fogadja az eredményeket RS232 vagy PROFIBUS-DP interfészen keresztül. Ezen adatátvitel 
összekapcsolható a digitális jelekkel is. Egyszerűbb esetekben a VS 710 külső vezérlés nélkül 
is működhet, ha digitális kimenetek elegendőek. 
Mielőtt a képfeldolgozás elindul, betöltődik a képfeldolgozó program és a VS 710 az indulási 
jellemzőknek megfelelően beállítja a kommunikációs csatornákat. 
Ha a VS 710 egy SIMATIC alapú integrált rendszer része, akkor a legcélszerűbb, ha PRO-
FIBUS-DP interfészen keresztül csatlakoztatjuk, amely kétféle módot támogat: 

• egyszerűsített forma, amely csak a PROFIBUS kommunikációra redukált funkciókat tar-
talmazza a DPV0 szabványnak megfelelően (via areras); 

• kiterjesztett forma, amely a ProVision-nal együtt testre szabható funkcióblokkokat tar-
talmaz mind az S7, mind pedig az S5 CPU-kkal történő kommunikációhoz (via requests). 
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A PROFIBUS-DP csatlakozó kiosztása: 
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Tápfeszültség csatlakozó 

A csatlakozó kiosztása: 
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VGA csatlakozó 

A csatlakozó kiosztása: 
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SIMATIC VS 710 egyszerűsített kommunikációja 

A ProVision 2.1 verziójában létrehoztak egy egyszerűsített kommunikációs formát a VS 710 és 
egy DP master között. A kommunikáció adatterületeken keresztül történik és Start/Stop, Learn 
Start/Stop, mért érték kiolvasása (measurement value output), reset, mentés, betöltés és érték 
bevitel (value import) funkciókat lehet vele megvalósítani. Más kommunikációval összehasonlít-
va ez a fajta kommunikáció csak az alábbi redukált funkciókkal rendelkezik: 

• PROFIBUS-DP buszon használható, azonban csak DPV0 szabványnak megfelelően, ahol 
a DP master kérdezi le a slave (VS 710) egységet amilyen gyorsan csak lehet. Ha a cikli-
kus adatátvitelt aktivizálja a master, akkor az már újabb kérések nélkül zajlik. 

• A VS 710-re átvihető értékek száma csak három, míg a VS 710 által visszaadott mérési 
eredmények száma pedig csak kettő vagy hat lehet. 

• Szöveges adatok (text) átvitele nem lehetséges. 
• A képfeldolgozó program neve csak PRG és egy 0 és 255 közötti szám lehet (például 

PRG123.V7). 
• A döntési elemeknél csak az alsó 16 bitet veszi figyelembe. 

Az egyszerűsített kommunikációnak két fajtája létezik, ezek csak az átvihető mérési értékek 
számában különböznek: 

• 16 byte be- és kimeneti terület (két mérési érték); 
• 32 byte bemeneti és 16 byte kimeneti terület (hat mérési érték). 

A kommunikáció fajtája a Target | Edit configuration menüponttal állítható be (ezek a beállítá-
sok a VS 710 konfigurációjába kerülnek): 

• Mode of communication: Areas 
• Data format: SIMATIC (IEEE, big endian) or PC (IEEE, little endian) 
• Input length: 8 Words (for 16 bytes) 
• Output length: 8 or 16 Words (for 16 or 32 bytes) 
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VS 710-nek küldött kérések 

Az alábbi táblázatban megtalálhatjuk a VS 710-nek küldhető kéréseket az egyszerűsített DPV0 
kommunikáció esetén. 
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DP master kérései a VS 710-nek (kimeneti terület) 

A DP master kimeneti területe tartalmazza a VS 710-nek továbbítandó kérések adatit: 

 

Paraméterek jelentése 
• A Start/Stop (0.7) and Learn Start/Stop (0.6) bitek a VS 710 állapotát állítják. A bit felfutó 

éle esetén a működési állapot RUN, illetve TEACH állapotba, míg lefutó él esetén pedig 
STOP állapotba vált át. Az állapot sikeres megváltozása esetén a bit átmásolódik a be-
meneti terület megfelelő bitjére, egyébként hibaüzenet generálódik. 

• A Measurement value output (0.5) bit az engedélyezés végrehajtása után átmásolódik a 
bemeneti területre. Nem változik addig, amíg a master nem változtatja a működési állapo-
tot vagy a VS 710-et ki nem kapcsolják. Sem a Load, sem pedig a Reset nem titja ezt a 
funkciót. 

• A Reset (0.4) alapállapotba állítja a képfeldolgozó program végrehajtását. 
• A Save (0.3) elmenti az aktuális képfeldolgozó programot. Például a tanulási feladat vég-

rehajtása után így lehet a mintákat is elmenteni. 
• A Load (0.2) betölti a PRGxxx.v7 (xxx = 0…255) képfeldolgozó programot a VS 710 me-

móriájába. Csak a ProVision segítségével történt konfiguráció során a VS 710-be elmen-
tett, PRGxxx.v7 nevű programok tölthetők be. A betöltendő programot Inspection Program 
ID (byte 3) határozza meg. 

• A Value import (0.1) bit beállításával a DP master átküldi a Value 1, Value 2 és Value 3 
értékét a VS 710-nek. A képfeldolgozó programban ezeket az értékeket az I Value import 
elemmel fogadhatjuk. Ha a bitet 0-ba állítjuk vissza, nem történi adatátvitel. Az adatok a 
konfigurációban meghatározott formátumúak. 

• A Reset, Save, Load, Value import bitek esemény bitek, a feladat végrehajtása után át-
másolódnak a bemeneti területre. A master-nek kell törölnie őket az események újraindí-
tásához. A VS 710 erre szintén törli a megfelelő bitet a bemeneti területen. 

• Az Error handling bitek a hibák (feldolgozási és/vagy tűréstől való eltérés) hatására bekö-
vetkező megállást határozzák meg: 
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• Az Error image mode bit (1.4) meghatározza, hogy hiba (feldolgozási és/vagy tűréstől való 

eltérés) esetén a DP 710 monitora megőrizze-e (1), vagy sem (0) a képet a program újra-
indításáig. 

• A Single (1.2) beállításakor (1) a végrehajtás automatikusan megáll a ciklus végén. 
• A Stop time (1.1) határozza meg, hogy a STOP üzemmódba váltás az aktuális képfeldol-

gozó elem végrehajtása után (1) vagy a ciklus végén (0) történjen. 
• Egyszerre több feladat is indítható a különböző bitekkel. A végrehajtási sorrend: Save, 

Load, Reset, Import value, Measurement value On/Off, majd pedig a működési állapot 
változtatása. Az egyes feladatok egyedileg hajtódnak végre. Ebből következően nem le-
het a működési állapotot RUN-ból rögtön TEACH-ba kapcsolni. 
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VS 710 válaszai DP master kéréseire (bemeneti terület) 

A VS 710 által küldött adatok a DP master bemeneti területére kerülnek: 

 

Paraméterek jelentése 
• A Job error (1.7) jelzi, hogy a feladat végrehajtása során hiba keletkezett, amelynek kódja 

megtalálható az Error ID (1.0–1.6) paraméterben. 
• Az Operating state (2.5 és 2.4) paraméter a működési állapotot tartalmazza: 

 
• A Cycle status (4.7) bit a ciklus végrehajtását jelzi az I Measurement value output képfel-

dolgozó elem hívásakor. Ha nem történt hiba (pozitív ciklus) akkor 1, hiba esetén (negatív 
ciklus) pedig 0 lesz. 

• A Cycle counter értéke minden ciklusban, az átvitt adatrekordokkal növekszik. A számláló 
legalsó bitje minden ciklusban változik, így detektálható az adatok frissítése. 
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• A Flags to Measurement Value 1…6 paraméterek a mérési értékekről szolgáltatnak in-
formációt: 

 
• A Part number mezőbe az S Decision Making képfeldolgozó elemnél megadott azonosító 

kerül. 
• A Bit pattern mező az S Decision Making képfeldolgozó elem eredményének alsó 16 bitjét 

tartalmazza. 
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SIMATIC VS 710 kiterjesztett kommunikációja 

VS 710 kérések 

A PROFIBUS vagy RS232 soros interfészek részletes és átfogó információt képesek a képfel-
dolgozás állapotáról és eredményeiről nyújtani. Ezt számos parancs támogatja. 
A kérések struktúrája és az üzenetekben továbbítható adatok jelentése az egyes esetekben 
különböző lehet. A VS 710 minden kérésre egy nyugta üzenettel válaszol, amely a kérés végre-
hajtását vagy elutasítását jelzi. A CPU elküldi a kéréseket, majd elemzi a kapott nyugtákat. A 
VS 710 irányítására a master CPU a 134 féle kérésből az alábbi táblázatban kéréseket alkal-
mazza, amelyek kódjukkal azonosíthatók: 
 

Kód Kérés Jelentés Paraméterek Megjegyzés 
1 Reset A képfeldolgozó prog-

ram alapállapotba, a 
ciklus elejére állítása 

Nincs STOP/HALT állapotban is alkal-
mazható. 
A képfeldolgozó program nem 
törlődik a memóriából. 

6 Start A betöltött képfeldolgo-
zó program elindítása 
vagy a STOP állapot 
vége. 

1) Hiba megszakítás 
(0, 1, 2, 3) 
2) Hibás kép megőrzé-
se (0/1) 
3) Graphic overlay 
(0/1) 

STOP/HALT állapotban is alkal-
mazható. 
Hideg indítás (cold start) után a 
képfeldolgozó program általában 
a digitális bemenetek trigger 
jelére várakozik. 

7 Start single Mint a Start, de auto-
matikusan megáll a 
képfeldolgozó program 
utolsó eleme után 

Lásd a Start (6) kérés-
nél. 

STOP/HALT állapotban is alkal-
mazható. 
A Start single a DP master trigger 
kérésének felel meg. 
A paraméterektől függően a kép-
feldolgozó program várakozhat a 
digitális bemenetről bejövő trigger 
jelre a kérés vétele után. 

8 Learn start Mint a Start kérés, de a 
kiválasztott képfeldol-
gozó elemek elmentik 
az ereményeiket min-
taként. 

Lásd a Start (6) kérés-
nél. 

STOP/HALT állapotból is meg-
hívható. 
A minták adatai a VS 710 memó-
riájába kerülnek. Minden tanulási 
ciklusban új minták mentődnek el. 
A STOP utáni START esetén a 
minták statikusan elérhetőek a 
képfeldolgozás számára. 

9 Learn single Mint a Start kérés, de a 
kiválasztott képfeldol-
gozó elemek elmentik 
az ereményeiket min-
taként. 

Lásd a Start (6) kérés-
nél. 

STOP/HALT állapotból is meg-
hívható. 
A minták adatai a VS 710 memó-
riájába kerülnek. A tanulási ciklus 
után új minták jönnek létre el. Egy 
Start (single) kérés után a minták 
statikusan elérhetőek a képfeldol-
gozás számára. 

10 Stop A képfeldolgozó prog-
ram megállítása 

Azonnali megállítás (1) 
vagy csak az aktuális 
ciklus végrehajtása 
után (0) áll meg. 

STOP/HALT állapotban is alkal-
mazható. 
Az éppen futó program megáll. 
A feldolgozás állapota eltárolódik, 
így ugyanonnan folytatható is. 
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Kód Kérés Jelentés Paraméterek Megjegyzés 
11 Load Képfeldolgozó program 

betöltése a *.v7 fájlból 
a VS 710 memóriájá-
ba. 

A képfeldolgozó prog-
ram teljes neve a 
könyvtárral együtt 
(DOS fájl formátum-
ban). 

STOP/HALT állapotban is alkal-
mazható. 
A megadott képfeldolgozó prog-
ramnak a VS 710-ben kell lennie. 

21 Operating 
state 

A VS 710 aktuális 
állapotának lekérdezé-
se 

Nincs Bármilyen állapotból meghívható. 

39 Read config VS 710 konfigurációs 
adatainak olvasása 

Nincs Bármilyen állapotból meghívható. 
Lekérdezi a VS 710 indulási jel-
lemzőit a VS710.CFG fájlból az 
adatblokkba. 

40 Write config VS 710 konfigurációs 
adatainak írása 

Teljes, megfelelő struk-
túrájú adatlista a VS 
710 indulási jellemzői-
nek megadásához. 

STOP/HALT állapotból is meg-
hívható. 
Az új indulási jellemzőket a VS 
710 konfigurációs fájlba menti. 

41 Save 
learned data 

A korábban megtanul 
minták elmentése a 
flash diszkre. 

Nincs STOP/HALT állapotból is meg-
hívható. 
A tanulási minták a hideg indítás 
(cold restart) után is elérhetőek. 

51 Send values Adatok átvitele a PLC-
ből a VS 710-be. 

Lebegőpontos számok 
és/vagy szövegek 
listája. 

Bármilyen állapotból meghívható. 
Az átküldött adatoknak a megha-
tározott struktúrájúnak kell lenni-
ük, a mennyiség és a sorrend 
lényegtelen. 

105 Monitor VS 710 mérési ered-
mények átküldésének 
engedélyezése/tiltása. 

1) VS 710 mérési 
eredményeinek elkül-
dése (0/1) 
2) Kommunikáció típu-
sa (DP=2, RS232=3) 
3) Handshake (0/1) 
(DPV0 only) 
4) (Reserved) 
5) Érvénytelen mérési 
eredmények elküldése 
(1) vagy figyelmen 
kívül hagyása (2) 
6) Átviteli formátum 
(=16) 

Bármilyen állapotból meghívható. 
Az üzenet az I Serial Output kép-
feldolgozó elemhez kapcsolódik. 
Engedélyezés után a letiltásig a 
VS 710 ciklikusan küldi a mérési 
eredményeket. 

A kéréseknél az ID paraméter szabadon megadható, a VS 710 válaszként küldött nyugta üze-
netében ugyanez az ID fog szerepelni, ezzel azonosítva, hogy melyik kéréshez tartozik. 
A 105 (Monitor) kérés kivételével a válasz üzenet a nyugtával a kérést követi (szinkron mód). 
A 105 (Monitor) kérés viszont olyan utasítást tartalmaz, hogy a VS 710 a következőkben min-
den további kérés nélkül küldje el a mérési eredményeket. Így aszinkron módon érkeznek majd 
az adatok, egészen annak törléséig. Az eredeti üzenet ID-je fog megismétlődni minden egyes 
válaszüzenetben. 
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A kérések struktúrája 
Az adatcsomagok két részre oszthatók: vezérlő adatok, valamint felhasználói adatok blokkjára. 
A felhasználói adatok kérés specifikusak, míg a vezérlő adatok blokkja független a kommuniká-
ció típusától (S7 vagy S5 master; RS232 vagy DP). 

Általános struktúra: 
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Start (6), Start single (7), Learn Start (8), Learn single (9) kérés esetén: 

 

Stop (10) kérés esetén: 

 
Megjegyzés: Stop after completing the last inspection element választása esetén a VS 710 
mindig nyugtázza a STOP állapotba kerülést egy azonnali szinkron nyugta üzenettel. Előfordul-
hat azonban bizonyos körülmények között, hogy ez az üzenet hamarabb érkezik meg, mint 
ahogy a VS 710 ténylegesen eléri a STOP állapotot. Ebben az átmeneti állapotban a VS 710 
nem szolgál ki semmilyen kérést, így a legjobb, ha egy bizonyos késleltetés után lekérdezzük a 
VS 710 állapotát a 21 (operating state) kérés segítségével. 

Load (11) kérés esetén: 

 

Write config (40) kérés esetén: 
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Send values (51) kérés esetén: 

 
A Send values kérés összhangban van a I Value Import képfeldolgozó elemmel. A hozzárende-
lés az Identifier attribútum vagy a képfeldolgozó elem paraméterén keresztül történik. A megfe-
lelő értékátvitel minden olyan esetben megtörténik, ahol az Identifier n paraméter értéke meg-
egyezik az Identifier attribútummal. Előfordulhat, hogy több vagy kevesebb érték érkezik, így a 
VS 710 a páratlanul maradt értékeket figyelmen kívül hagyja, ellenben a hiányzó értékeket a 
képfeldolgozó elem konfigurálása során megadott alapértelmezett értékkel helyettesíti. A lebe-
gőpontos számok és a szövegek tetszőleges sorrendben lehetnek, fontos azonban helyesen 
megadni a teljes számukat és betartani a táblázatban megadott struktúrát. 
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Monitor (105) kérés esetén: 

 
A Monitor on kérés a következő, azonos azonosítóval (ID) érkező Monitor off kérésig, vagy a 
VS 710 kikapcsolásáig marad érvényes. A Load vagy a Reset kérés nem törli a monitorozást. 
Ilyen figyelmetlenség nem kívánt adatforgalmat eredményezhet, mivel a VS 710 minden egyes 
Monitor on kérés után elküldi a mérési értékeket, kivéve ha a VS 710 visszautasítja az újabb 
Monitor on kérést 9-es hibakóddal, a már korábban használt kérés azonosító miatt. 
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VS 710 válasz üzenetek 

A VS 710 minden kérésre szinkron választ küld. Ezenkívül pedig a Monitor kérésre aszinkron 
üzenetekben küldi el a megfelelő adatokat a képfeldolgozó program minden egyes ciklusában 
az I Serial Output elem hatására. 

 

A válaszok struktúrája 
Az adatcsomagok két részre oszthatók: vezérlő adatok, valamint felhasználói adatok blokkjára. 
A felhasználói adatok blokkja az állapot információkat, valamint a feldolgozott adatokat tartal-
mazza, míg a vezérlő adatok blokkja pedig a kommunikáció típusától (S7 vagy S5 master; 
RS232 vagy DP) függően alakul. 
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Hibakezelés 

A VS 710 speciális válaszban jelzi a kommunikációs hibákat. Tegyük fel, hogy a VS 710 PRO-
FIBUS és RS232 konfigurációs beállításai megfelelőek (átviteli sebesség, cím), a gyakorlatban 
a következő esetek lehetségesek: 

• a master és a PROFIBUS/RS232 aktív, de a VS 710 nincs bekapcsolva; 
• a master és a VS 710 aktív, de a kapcsolat instabil vagy megszakadt; 
• VS 710 fut, de a master nem; 
• a DP busz túlterhelődött. 

Az utóbbi három esetben a VS 710 kijelzi a monitorán a hiba okát. A DP busz túlterhelése ese-
tén pedig a VS 710 nagyjából 10 másodpercet vár a hiba megjelenítése előtt. 
A 2. és a 4. esetben a VS 710 szempontjából a következők történnek: 

• Ha a hiba a kérés vétele közben lépett fel, akkor a VS 710 azonnal megjeleníti a hibát a 
monitorán és nem hajtja végre a kérést. A működési állapota nem változik. 

• Ha a kommunikációs hiba a mérési eredmények továbbítása során lépett fel, a hiba okától 
függően azonnal vagy 10 másodpercen belül felfüggeszti a mérési eredmények küldését 
és Monitor off állapotba áll vissza. 

• Ha a probléma a nyugta üzenet visszaküldése közben lépett fel, a hiba okától függően 
azonnal vagy 10 másodperc késleltetés után felfüggeszti az üzenet átküldését. A nyugta 
üzenet átküldését nem próbálja újra. A kérést végrehajtotta, így a működési állapota meg-
változhat, azonban előfordulhat hogy erről a master nem értesül. 

A hibák minél előbbi észleléséhez célszerű minden egyes kérést egyedi azonosítóval (ID) ellát-
ni, mivel a nyugta üzenet is ugyanazt az azonosítót tartalmazza, mint a kérés. Az így visszaka-
pott nyugták között bekövetkező ellentmondásokból a vezérlő program az esetleges hibákat 
felderítheti és a megfelelő intézkedéseket elindíthatja. 
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SIMATIC S7 funkcióblokkok (FB) és funkciók (FC) 

A STEP 7 funkcióblokkok és a példaprogramok (OB1) a VS 710 kiterjesztett kommunikációs 
lehetőségeit használják a SIMATIC S7-300 és S7-400 CPU-kkal való kommunikációban. 

Funkcióblokkok (FB), amelyekkel a VS 710-nek kérések küldhetők és fogadhatók: 
• FB 103: SEND funkcióblokk a kérések elküldéséhez a VS 710-nek; 
• FB 105: RECEIVE funkcióblokk a nyugta és a mérési eredmények fogadásához. 

Mindegyik funkcióblokkhoz egy adatblokk is tartozik, amely a kérésnek, illetve válasznak megfe-
lelő adatokat tartalmazza. A bemenetekhez és kimenetekhez tartozó területek mérete a határo-
kon belül (maximum 122 byte) állítható, úgy hogy az a legjobban illeszkedjen az átvitelre kerülő 
üzenetcsomagok méretéhez. Az I/O terület méretétől függően a kérések és a válaszok átvitelé-
hez több DP ciklus szükséges. Ezért valószínűleg némi késleltetés tapasztalható a DP busz 
terhelésétől függően. Részletesebb információkhoz célszerű a ProVision CD-n a Step7\Source 
könyvtárban található mintapéldákat tanulmányozni. 

A funkcióblokkok az alábbi SIMATIC S7 CPU-k DP master moduljaihoz készültek: 
• S7-400: CPU413-DP, CPU414-DP, CPU416-DP, CPU417-4, IM467, CP443-Extended; 
• S7-300: CPU315-2 DP, CPU316-2 DP, CPU318-2 DP; 
• C7: C7-626 DP, C7-633 DP, C7-634 DP. 

CP342-5 esetén csak a speciális SEND_CP és RECEIVE_CP funkcióblokkok segítségével le-
hetséges a kommunikáció (erre vonatkozó mintapélda szintén megtalálható a STEP 7-be telepí-
tett VS 710 könyvtárban). 

STEP 7 konfigurálása a VS 710-hez 

A VS 710 STEP 7 kiegészítéseinek telepítéshez v3.1 vagy újabb verzió szükséges. 
A telepítő program a ProVision CD-n (STEP7\DISK1\setup.exe) található. Ez egy VS 710 
könyvtárat (library) telepít a STEP 7 rendszerbe. A könyvtár a SEND és a RECEIVE funkció-
blokkot, SCL és néhány STL példaprogramot, valamint az ezek teszteléséhez szükséges válto-
zótáblákat (VAT) tartalmazza. Az összes forrásfájl a STEP7\SOURCE könyvtárban is megtalál-
ható a ProVision CD-n. 
A DP konfigurációt tartalmazó SIEM0738.GSD fájl is telepítésre kerül a STEP 7-be, de a HW 
Config program elindítása után az Options | Install new GSD... menüpontban is telepíthető. A 
GSD telepítése után a VS 710 Variable bejegyzés megtalálható lesz a hardver katalógusban a 
PROFIBUS-DP/ STANDARD SLAVE/SIMATIC, vagy a PROFIBUS-DP/Additional Field Devi-
ces/PLC/SIMATIC alatt. 
A VS 710 Variable elemet hozzá kell rendelnünk a STEP 7 projektben található DP master 
system-hez (ez a legegyszerűbben úgy tehető meg, ha az egérrel ráhúzzuk). A DP cím kivá-
lasztása után egy üres slave modul jelenik meg a DP master system-hez kapcsolódva. A slave 
modul táblázatába pedig mindenképpen be kell tenni a ProVision-re végződő változók valame-
lyikét. A változók csak az I/O terület méretében különböznek egymástól. Az összes többi válto-
zó (amelyek nevében a ProVision nem szerepel) a VS 710 OEM alkalmazásokhoz tartozik. 
Fontos, hogy az itt beállított I/O méretet (byte-ban) meg kell majd adni a függvényblokkok hívá-
sakor a DPInLength és DPOutLength paraméterben. 

A HW Config program felhasználói felülete: 
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A RECEIVE funkcióblokk FB105, míg a SEND funkcióblokk FB103 néven kerülnek telepítésre, 
de mindkettő átnevezhető. Ezen kívül még mindenképpen léteznie kell az OB86 (RACK_FLT) 
és az OB122 (MOD_ERR) szervezőblokknak, különben az S7 CPU STOP módba kerülhet visz-
sza a DP egységekkel folytatott kommunikáció során. 

VS 710 konfigurálása 

A VS 710 oldalán a ProVision Target | Edit configuration menüpontjában adhatjuk meg a 
kommunikáció paramétereit a korábbi fejezetekben leírtak szerint. A megfelelő átvitelhez fontos 
beállítani az átviteli sebességet (transmission rate) és a címet (node address), mivel ezek au-
tomatikus felismerése nem támogatott. A DP be- és kimenetei területeinek alapértelmezett érté-
két nem kell az S7 CPU-k esetén megadnunk, mert azt a VS 710 a master CPU device adatbá-
zisából megkapja. 

Kommunikáció megvalósítása a STEP 7 programokban 

A STEP 7 programokban a funkcióblokkok megfelelő konfigurálása és a handshake protokoll 
betartása lényeges feltétele a VS 710-zel való biztonságos és szabályos adatcserének. Ezért 
az alábbi alapelveket célszerű betartani: 

• RECEIVE funkcióblokk használata a VS 710 nyugta üzenetének lekérdezéséhez minden 
egyes kérés SEND funkcióblokkal való elküldése után. Így ellenőrizhetjük, hogy a kérések 
rendben megérkeztek-e és végrehajtódtak-e a VS 710-ben, valamint elkerülhetjük a kéré-
sek esetleges keveredését mind a CPU, mind pedig a VS 710 oldalán. A kéréseknél a 
nyugtázó üzenet addig nem érkezik meg, amíg az adott kérést a VS 710 végre nem haj-
totta. Ezért a Load kérés esetében előfordulhat például, hogy a nyugta csak néhány má-
sodperces késéssel érkezik meg. 

• Célszerű kihasználni az ID mezőt az egyes kérések azonosításához. Így megtarthatjuk a 
mért értékek sorrendjét és tudni fogjuk, hogy melyik Monitoring kéréshez tartoznak. 
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• Fontos számolni a CPU ciklusideje és a VS 710 timeout ideje viszonyával is. Ha a ciklus-
idő túl hosszú a VS 710 hibát érzékelhet, miközben nem történt semmilyen hiba. 

A következőkben néhány hívási szekvencia található, melyekkel a VS 710 vezérelhető vagy a 
mért értékek lekérdezhetők. 

Kérés küldése a VS 710-nek 
Az alábbi ábrán a kérés elküldésének lépései követhetők. Ha az other possibilities listában sze-
replő értékek valamelyikét kapjuk vissza az állapot lekérdezése során, akkor a megfelelő funk-
cióblokkot ismételten aktiválni kell, vagy hiba esetén a megfelelő másik mérést kell végrehajta-
ni. A trigger jel segítségével indítható a kérés elküldése. A retval pedig a funkcióblokk visszaté-
rési értéke, amely lejjebb lesz részletesen kifejtve. 

 
A RECEIVE funkcióblokk dönti el, hogy a VS 710-től kapott adatokat hová menti el. Erről a 
type_async paraméter ad információt: 

• ha a type_async = FALSE (0), akkor szinkron válasz érkezett és az adatok a db_sync 
adatblokkba kerültek (lásd a fenti példa); 

• ha type_async = TRUE (1), akkor aszinkron válasz érkezett (például mért értékek) és az 
adatok a db_async adatblokkba kerültek (lásd a lenti példa). 
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Mérési értékek fogadása 
A VS 710 által küldött mérési értékek fogadása az alábbi egyszerű lépésekből áll: 

 

Tiltott újraindítás 
A VS 710 és a kommunikációhoz tartozó funkcióblokkok nem támogatják az újraindítást. Azaz a 
VS 710-ben kommunikációs adatok elvesznek, ha a CPU STOP állapotba kerül, így a megsza-
kítás előtti állapotot nem lehet visszaállítani. Újraindítás (restart) helyett célszerű a teljes újrain-
dítást (complete restart) használni és akkor a VS 710 kezdeti értékei beállíthatók az OB100 
szervezőblokkon keresztül. 

OB1 – ciklikus szervezőblokk 
A SEND és a RECEIVE funkcióblokkokat periódikusan meg kell hívni minden egyes VS 710 
esetében. Azonban célszerű a SEND és a RECEIVE funkcióblokkhoz tartozó adatblokkokat 
minden egyes VS 710-hez külön definiálni. A funkcióblokkokat az init := FALSE változóval kell 
meghívni. 

OB100 – teljes újraindítás (complete restart) 
A SEND és a RECEIVE funkcióblokkokat az OB100 szervezőblokkból inicializálhatjuk. Ehhez 
az init :=TRUE változóval kell meghívnunk minden VS 710-re külön. Minden egyéb kommuniká-
ciót az OB1 blokkból kell meghívni. 
A VS 710 és a CPU szinkronizációjához az indítás során a következő lépések szükségesek (ez 
például az OB 100 blokkból lehet indítani): 

• State: VS 710 működési állapotának lekérdezése. 
• (Stop): Ha az előző hívás eredménye szükségessé teszi. Run vagy Halt küldése. 
• Reset: VS 710 program alapállapotba állítása. 
• (Load): Ha szükséges, a képfeldolgozó program betöltése. 
• Monitoring on: A mérési értékek átküldésének bekapcsolása. 
• Start: VS 710 elindítása. 

OB101 – újraindítás (restart) 
Az OB101 szervezőblokk szükségtelen, mivel az újraindítás nem megengedett. 
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OB86 – bővítő rack hiba 
Az S7 CPU akkor hívja meg ezt a szervezőblokkot, ha például a PROFIBUS kábelt csatlakozá-
sát megszakították. Ha a leállás után ismét aktiválni szeretnénk a VS 710 adatátvitelét, akkor 
ebben a blokkban be kell állítani egy flag jelet, ami majd egy megfelelő választ hoz létre az OB1 
blokkban. Az OB1 blokkban meg kell várni minden egyes korábban megszakított funkcióblokk 
hívás befejezését, mielőtt egy másik mérésre átváltanánk. Az átváltás a teljes újraindításnál leírt 
sorrend meghívásával lehetséges. 
Mivel az OB86 aszinkron módon fut az OB1-hez képest, így abban nem szabad meghívni a 
SEND és a RECEIVE funkcióblokkot. 

OB122 – I/O hozzáférési hiba 
Az OB122 szervezőblokkot akkor célszerű implementálni, ha meg szeretnénk akadályozni, 
hogy a CPU STOP módban kerüljön valamely periféria hibája esetén. Periféria hiba akkor kö-
vetkezhet be, ha például a VS 710 nincs készen a kérés fogadására vagy nem csatlakozik a 
PROFIBUS hálózathoz. A periféria hiba nem mindig észlelhető a SEND és a RECEIVE funkció-
blokkok hívásakor. 

Visszatérési értékek 
A funkcióblokkok visszatérési értékei az alábbi táblázatban találhatók: 
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SEND funkcióblokk 

Az FB103 (SEND) funkcióblokkal küldhetjük el a kéréseket a VS 710-nek a PROFIBUS-on ke-
resztül. A SEND funkcióblokkot periódikusan (például az OB1-ből) meg kell hívnunk minden VS 
710 egység esetén. Az inicializáláshoz az init:=TRUE, míg a ciklikus hívás esetén az 
init:=FALSE paramétert kell használni. Ha a Trigger bit 1, a funkcióblokk elküldi a kérést a VS 
710-nek, majd utána rögtön 0 értékű lesz. 

Hívási paraméterek 

 
Ha a funkcióblokk visszatérési értéke, SEND_DATA.retval=1 (SUCCESS), akkor az átvitel sike-
resen befejeződött. 

Megjegyzés: A DPOutLength paraméter értékének meg kell egyezni a HW Config programban 
a VS 710 DP modulnál beállított DP kimeneti terület méretével. Maximum DPOutLength mínusz 
4 byte továbbítható egy PROFIBUS DP ciklusban. Hosszabb SEND hívások esetén az adatok 
több részletben továbbítódnak. 

A SEND hívások állapotsorrendje 
Sikeres hívások állapotai: 
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Paraméterhiba esetén: 

 
Idő túllépés esetén: 

 

RECEIVE funkcióblokk 

Az FB105 (RECEIVE) funkcióblokkal fogadhatjuk a VS 710 válaszait a PROFIBUS-on keresz-
tül. A RECEIVE funkcióblokkot periódikusan (például az OB1-ből) meg kell hívnunk minden VS 
710 egység esetén. A SEND-hez hasonlóan az inicializáláshoz az init:=TRUE, míg a ciklikus 
hívás esetén az init:=FALSE paramétert kell használni. 

Hívási paraméterek 

 
Megjegyzés: A DPInLength paraméter értékének meg kell egyezni a HW Config programban a 
VS 710 DP modulnál beállított DP bemeneti terület méretével. 

A válasz üzenet típusától függően kétféle módon, kétféle adatblokkba kerülhetnek a kapott ada-
tok: Erről a type_async paraméter ad információt: 
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• ha a type_async = FALSE (0), akkor szinkron válasz érkezett és az adatok a db_sync 
adatblokkba kerültek (ilyen például a nyugta üzenet); 

• ha type_async = TRUE (1), akkor aszinkron válasz érkezett (például mért értékek) és az 
adatok a db_async adatblokkba kerültek (ilyen például a mérési értékeket tartalmazó üze-
net). 

A RECEIVE_DATA.retval=1 (SUCCESS) jelzi, ha az üzenet sikeresen megérkezett. További 
információkat type_sync és length paraméterekből kaphatunk. 
Fontos betartani, hogy db_offset + length <= 32767. 

Többszörös DP ciklusok 
Egyetlen DP ciklus nem tartalmazhat DPInLength mínusz 4 byte-nál több adatot. Hosszabb 
RECEIVE üzenetek esetén az adatok több részletben továbbítódnak. A RECEIVE funkcióblokk 
2 (FOLLOWUP) visszatérési értéke jelzi, hogy további részüzenetek következnek. Az átvitel 
akkor fejeződik be, ha a funkcióblokk visszatérési értéke 1 (SUCCESS). Fontos, hogy a VS 710 
által küldött adatok csak az összes rész megérkezése után kerülnek a megfelelő sorrendbe. A 
mérési értékek is ekkor konvertálódnak át az S7 CPU által használt lebegőpontos formátumba. 
Ennél korábbi hozzáférési kísérlet az adatokhoz azok összekavarodását eredményezheti. 

Válasz típusa (response class) 
A funkcióblokk felismeri a kapott adatblokk típusát a 2 byte-os response class paraméterből, és 
ennek megfelelően állítja be a type_async kimeneti paraméter értékét: 

• Ha a response class > 100, akkor aszinkron üzenet érkezett, a válasz a db_async adat-
blokkba kerül (db_async_offset eltolással), az type_async=TRUE értékű lesz. Alapvetően 
ilyenek a Monitor kérésekre adott, a mérési értékeket tartalmazó válasz üzenetek. 

• Ha a response class <= 100, akkor szinkron üzenet érkezett, a válasz a db_sync adat-
blokkba kerül (db_sync_offset eltolással), az type_async=FALSE értékű lesz. Minden 
szinkron kérés után egy szinkron nyugta érkezik. 
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