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1. ÚvodZařízení HLM390/CIB je složeno z automatického digitálního hlásiče EGMedical HLM390/64 s linkovým NF výstupem a CIB modulu C-IT-0908S (Foxtrot). Využití najde v inteligentních elektroinstalacích.Tato dokumentace popisuje konkrétní hardwarové a softwarové řešení.
2. Technické řešení

2.1. Popis HLM390/CIBHlásič  HLM390/CIB  je  v  provedení  na  DIN  lištu  s  šířkou  pěti  modulů.  Na  horní  straně  jsou  tři signalizační LED diody. První dioda označená jako PWR indikuje napájecí napětí, druhá označená jako RUN indikuje běh a poslední dioda označená jako BUSY indikuje přehrávání. Zařízení disponuje také slotem pro SD/MMC kartu pro uložení hlášek. Je možné uložit až 64 hlášek, kdy délka hlášek záleží na kapacitě použité karty. Ze spodní strany je celkem sedm svorek, které budou popsány níže a jejich označení je na štítku.
Číšlo svorky Označení pinu Popis1 AG NF linkový výstup (zem)AS NF linkový výstup (signál)2 N+ Napájecí pin kladný – nezapojovat, napájeno z CIBN- Společná zem3 C+ Pin CIB sběrnice kladnýC- Pin CIB sběrnice záporný4 O1 Externí výstup OUT8 CIB moduluI1 Externí vstup IN2 CIB modulu5 I2 Externí vstup IN3 CIB moduluG Společná zem6 I3 Externí vstup IN7 CIB moduluG Společná zem7 I4 Externí vstup IN8 CIB moduluG Společná zem
Minimální zapojení pro funkčnost je C+, C-, AG a AS. AG a AS je nutno připojit k aktivní reprosoustavě.  Výstup OUT1 a vstupy I1, I2, I3, I4  CIB modulu jsou nevyužité a tak jsou vyvedeny na svorky. 
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2.2. Ovládání modulu HLM390/CIBHLM390/CIB je ovládán nadřazeným systémem PLC Tecomat Foxtrot přes sběrnici  CIB.  Komunikaci mezi modulem HLM390/64 a nadřazeným systémem zprostředkovává CIB modul  C-IT-0908S. Protože PLC Tecomat  Foxtrot  má interní  napájení  CIB sběrnice,  je  možné modul  HLM390/CIB napájet  přímo z  této sběrnice. Více  informací  o  hlasovém  modulu  HLM390/64  naleznete  na  stránkách  http://www.strasil.net/.  V dokumentaci HLM390/64, kterou tvoří příloha tohoto dokumentu, naleznete postup nahrávání hlášek.Propojení signálů modulu HLM390/64 a modulu C-IT-0908S:
Signál modulu  C-IT-0908S Signál modulu HLM390/64CIB+ Externí pin C+CIB- Externí pin C-IN1 BUSYIN2 Externí vstup I1 IN3 Externí vstup I2IN7 Externí vstup I3IN8 Externí vstup I4OUT1 Adresa - bit 0OUT2 Adresa - bit 1OUT3 Adresa - bit 2OUT4 Adresa - bit 3OUT5 Adresa - bit 4OUT6 Adresa - bit 5OUT7 /PLAYOUT8 Zeslabeni o 6 dB, ext. výstup O1 GND GND+PW + 24 V
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3. Softwarové řešení – firmware

3.1. Popis knihovny HLM_Start.STKnihovna  obsahuje  funkce,  které  ovládají  přehrávání  zvukových  nahrávek  v  modulu  HLM390/64 pomocí CIB modulu přes sběrnici CIB. Všechny funkce této knihovny jsou obsaženy v jediném souboru.  Zdrojový  kód  je  zveřejněn.  Knihovna  ovládá  přehrávání  zvukových  nahrávek  v  modulu  HLM390/64 uložených softwarově na kartě SD/MMC. K přehrávání je možné zadat přímo identifikační číslo nahrávky nebo převést číselnou hodnotu na mluvenou řeč. Dle identifikačního čísla nahrávky k reprodukci se pomocí  CIB modulu vybere nahrávka a spustí přehrávání v HLM390/64. Protože některé CIB moduly jsou osazovány negovanými výstupy, je zde možnost negace výstupů CIB modulu pomocí  konstanty  NEGOVAT,  která  může nabývat  hodnot  1  nebo  0.  Pokud je  konstanta rovna hodnotě 1,  výstupy jsou negovány,  v  opačném případě  negovány nejsou.  Zda  CIB modul  má negovaný  výstup je na štítku zařízení spolu s adresou modulu. Tuto adresu je nutné v prostředí  Mosaic zadat do manažera projektu, ve kterém je správa CIB modulů, aby PLC Tecomat Foxtrot správně komunikoval s CIB modulem.
HLM_InitPrep (funkce)FUNCTION HLM_InitPrep:BOOLFunkce HLM_InitPrep připraví PLC Tecomat pro zadávání posloupnosti nahrávek k reprodukci. Pokud nenastane chyba, je výsledkem 1, jinak 0.
HLM_PrepID (funkce)     FUNCTION HLM_PrepID:BOOL        (ID : USINT)Funkce  HLM_PrepID  přidává  identifikační  číslo  zvukové  nahrávky  na  konec  seznamu  nahrávek  k reprodukci. Seznam nahrávek k reprodukci je omezen na 50 nahrávek. Při překročení maximálního počtu nahrávek funkce vrací 0 a identifikační číslo nahrávky není přidáno do seznamu. V opačném případě vrací 1 a identifikační číslo nahrávky je přidáno do seznamu.
HLM_PrepInt (funkce)FUNCTION HLM_PrepInt:BOOL         (KOMBINACE : DINT)Funkce HLM_PrepInt slouží pro převod zadané číselné hodnoty v rozsahu 0 - 999999 na posloupnost po sobě  jdoucích  nahrávek.  Identifikační  čísla  nahrávek  jsou uložena do seznamu nahrávek k  reprodukci. Pokud nenastane chyba, je výsledkem 1, jinak 0.
HLM_ProcessPlayback (funkce)FUNCTION HLM_ProcessPlayback:BOOL Funkce  HLM_ProcessPlayback  vybírá  ze  seznamu  nahrávek  k  reprodukci  požadovanou  nahrávku  a 
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pomocí stavového automatu dá příkaz modulu HLM390/64 pro přehrávání. Proces přehrávání je spuštěn po zavolání  funkce  HLM_StartPlaying.  Pokud je  v  seznamu více  nahrávek,  automat  postupně nahrávky vybírá  a  dává  příkaz  modulu  pro  přehrávání.  Přehrávání  následující  nahrávky  je  spuštěno  až  dohraje předchozí  nahrávka.  Pokud je rovna 0,  modul  nepřehrává.  Funkce musí  musí  být  v  hlavním programu periodicky volaná pro správné přehrávání.
HLM_StartPlaying(funkce)FUNCTION HLM_StartPlaying:BOOLFunkce HLM_StartPlaying spouští přehrávání nahrávek ze seznamu nahrávek k reprodukci. Přehrávání bude spuštěno v případě, že v seznamu je alespoň jedna nahrávka. Pokud nenastane chyba, je výsledkem 1 a přehrávání je spuštěno, jinak 0 a přehrávání není spuštěno. Funkce HLM_ProcessPlayback musí být v  hlavním programu periodicky volaná pro správné přehrávání.Globální proměnné:
HLM_BUSY : BOOL;    Pokud  je  proměnná HLM_BUSY rovna  1,  modul  HLM390/64  přehrává  nahrávku,  pokud je  rovna 0,  modul  nepřehrává.  V  pauzách  mezi  jednotlivými  přehrávanými  zvuky  sekvence  vstupuje  HLM_BUSY krátkodobě do 0.
HLM_START: BOOL;Pokud  je  proměnná  HLM_START  rovna  1,  bylo  spuštění  přehrávání  funkcí  HLM_StartPlaying  a přehrávání probíhá. Po spuštění poslední přehrávané nahrávky v sekvenci přejde HLM_START do 0.
HLM_ZTLUM : BOOL;Pokud je proměnná HLM_ZTLUM rovna 1, zařízení přehrává sníženou hlasitostí.

3.2. Vnitřní řešeníNa začátku programu se nachází definice konstant, globálních proměnných a pole HLM_LIST, do kterého se  ukládají  čísla  zvukových  nahrávek.  Program  má  tyto  funkce:  HLM_PrepID,  HLM_InitPrep,  HLM_StartPlaying, HLM_PrepNum, HLM_ProcessPlayback, HLM_PrepInt. Globální  konstanta  NEGOVAT neguje  výstupy  CIB  modulu,  při  hodnotě  1  jsou  výstupy  negovány,  v opačném případě negovány nejsou.Fuknce HLM_InitPrep  nastavuje  proměnné  HLM_DELKA,  HLM_START  a  HLM_InitPrep  do původního stavu. Znamená to, že přehrávání je zastaveno a čítač zvukových nahrávek je nulový.Funkce  HLM_PrepID  ukládá  do  pole  HLM_LIST  jednotlivá  čísla  zvukových  nahrávek  a  také  zvedá hodnotu proměnné HLM_DELKA o 1.  Je omezena na 50 pozic, dle nadefinovaného pole.Funkce HLM_PrepNum převádí zadané číslo na posloupnost zvukových nahrávek tak, jak jdou jednotlivé pozice čísla za sebou (od tisíců k jednotkám).  Tato funkce samostatně převádí čísla v rozsahu 0 – 999.Funkce  HLM_ProcessPlayback spouští přehrávání zvukových nahrávek postupně jak jsou uloženy v poli HLM_LIST.  Funkce  je  stavový  automat,  který  má  celkem  4  stavy.  V  prvním  stavu  se  nastaví  adresa přehrávané zvukové nahrávky, která je uložena v poli HLM_LIST. Druhý stav nastaví výstup OUT7 do log. 0  a v dalším stavu zpět do log. 1. Tím je vygenerovaný impulz, který spustí přehrávání. Při každém průchodu  automatem se kontroluje, zda byli přehrány všechna uložená čísla nahrávek v poli HLM_LIST. Automat vždy čeká až skončí  přehrávání  aktuální  zvukové nahrávky (čeká se na uvolnění příznaku BUSY),  než začne 
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znovu od stavu 0 a bude přehrávat další zvukovou nahrávku. Funkce HLM_PrepInt převádí zadané číslo na posloupnost zvukových nahrávek tak, jak jdou jednotlivé  pozice čísla za sebou (od tisíců k jednotkám).  Tato funkce spolu s funkcí  HLM_PrepNum  převádí čísla v rozsahu 0 – 999999. Maximální hodnota zadaného čísla je omezena na 999999.Pro řízení některých výstupů nebo vstupů je použito proměnné, která přímo udává cestu k ovládanému pinu CIB modulu (viz. ukázka níže).Ukázka proměnné, která ovládá přímo výstup OUT7 CIB modulu  C-IT-0908S
     

V této funkci se také kontroluje stav zaneprázdnění BUSY a také je umožněno zeslabit linkový výstup o 6  dB. Pokud je proměnná BUSY = 1, právě probíhá přehrávání nahrávky, v opačném případě je BUSY = 0.  Zeslabení  výstupu  o  6  dB  je  provedeno  přímím  nastavením  výstupu  CIB  modulu(MI_CIB1_OUT.ID1_OUT.DOs.DO8 := 1;). Tyto dvě možnosti také využívají proměnnou, která udává cestu ovládaného pinu v CIB modulu (viz. ukázka níže).

Poznámka:Tyto proměnné jsou nastaveny a při připojení více CIB modulů je nutné tyto proměnné podle potřeby změnit.Funkce  HLM_StartPlaying  nastavuje příznak pro zapnutí přehrávání. Nuluje se stav automatu a také proměnná HLM_i, která čítá počet přehraný zvukových nahrávek.
3.3. Popis demo programu prgMain.STProgram obsahuje definice vstupních a výstupních proměnných a také lokálních proměnných použité ve 
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IF (HLM_STAV = 5)    THEN MI_CIB1_OUT.ID1_OUT.DOs.DO7 := 0;END_IF;

  IF (MI_CIB1_IN.ID1_IN.DI.DI1)    // vstup IN1, BUSY zobrazovan na webu      THEN HLM_BUSY := 1;      ELSE HLM_BUSY := 0;  END_IF;
  IF (HLM_ZTLUM)      // ZTLUM = 1 => ztlumi OUT8 o 6 dB      THEN MI_CIB1_OUT.ID1_OUT.DOs.DO8 := 1;      ELSE MI_CIB1_OUT.ID1_OUT.DOs.DO8 := 0;  END_IF;
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spojení s webovým rozhraním. V programu je hlavní smyčka, ve které se postupně podle potřeby volají funkce popsané v kapitole 3.1. Podmínky, ve kterých se kontrolují proměnné PRE_KOMB, HLAS1, HLAS2,  PREHRAJ, které jsou spojeny s tlačítky na webovém rozhraní, slouží pro vykonání posloupnosti přehrávání,  dle zmáčknutého tlačítka. Pro spuštění webového rozhraní je nutné do okna webového prohlížeče zadat IP adresu  PLC Tecomat Foxtrot,  kterou má každý defaultně nastavenou. Následně je načtena přihlašovací  tabulka (viz.  níže) do které  je  nutné  zapsat  defaultně  nastavené  přihlašovací  údaje.  Uživatelské  jméno  a  heslo  je  0,  tyto přihlašovací údaje je možné změnit pomocí prostředí Mosaic.

Po přihlášení je načteno webového rozhraní (viz. níže) pomocí kterého lze přehrávat hlášky.

Webové rozhraní nabízí více možností přehrávání, v prvním rámečku  Přehlaj hlášku (0..63)  po zadání 
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Obr. 3.1: Přihlašovací okno

Obr. 3.2: Webové rozhraní
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čísla pozice hlášky na SD/MMC kartě a zmáčknutí tlačítka Přehraj dojde k přehrání vybrané hlášky. V druhém rámečku Čtení číslic lze převést zadané číslo na mluvené slovo a pomocí tlačítka  Přehraj dojde k  přehrávání  posloupnosti  hlášek.  Také  nabízí  přehrávání  dvou  předdefinových  hlášek,  z  níž  jedna  je 
Teplota a druhá Kmitočet. V tomto rámečku je společné zadávací pole pro všechny tři možnosti přehrávání. Při zmáčknutí tlačítka Teplota se přehraje hláška s údajem zadaným do pole, je zde brána v úvahu desetinná čárka. Například pro zadané číslo 123 je čtena teplota jako 12,3°C nebo pro číslo 56 je čtena jako 5,6°C. Při  zmáčknutí tlačítka Kmitočet se přečte číselný údaj v jednotkách Hz.Rámeček  Stav indikuje zaneprázdnění modulu HLM390 (BUSY), který právě přehrává danou hlášku a také proměnnou HLM_START , která spouští přehrávání. V rámečku Ovládání hlasitosti po zmáčknutí zeleného tlačítka dojde ke snížení hlasitosti přehrávání o 6 dB.V posledním rámečku Externí vstupy je sledován stav čtyř vstupů CIB modulu.

Ukázka kódu, který po zmáčknutí tlačítka Teplota (proměnná HLAS1 = 1) přehraje nahrávky:

     Zavolá se fuknce HLM_InitPrep,  tím se inicializuje zadávání posloupnosti nahrávek k reprodukci,  dále funkcí HLM_PrepID(47); se do seznamu nahrávek k reprodukci uloží číslo nahrávky (47 je číslo nahrávky na  kartě  SD/MMC).  Dále  se  funkcí  HLM_PrepInt(KOMBINACE/10)  převede  zadané  číslo  v  závorce  na posloupnost zvukových nahrávek a uloží nahrávky do seznamu nahrávek k reprodukci atd.Funkce HLM_StartPlaying() následně spustí přehrávání.V  hlavní  smyčce  musí  být  volána  funkce  HLM_ProcessPlayback,  která  provádí  vlastní  komunikaci  s modulem HLM390 po sběrnici CIB.
3. Softwarové řešení – firmware9

PROGRAM prgMain...IF (HLAS1)  //  Umisteno v hlavni smycce    THEN HLAS1 := 0;         HLM_InitPrep();         HLM_PrepID(47);  // prehraje nahravku: teplota je         HLM_PrepInt(KOMBINACE/10);          HLM_PrepID(43);  // prehraje nahravku: cela         HLM_PrepInt(KOMBINACE mod 10);         HLM_PrepID(48);  // prehraje nahravku: stupnu celsia         HLM_StartPlaying();  END_IF;...END_PROGRAM



Křenová 19, 602 00 Brno www.strasil.net e-mail: ivo@strasil.net
IČ: 26216043 DIČ: CZ26216043 č.ú. 1031034005/2700
tel 721 735 988 fax 537 014 202

4. Seznam hlášek na SD/MMC kartě

Pro správnou funkci programu je nutné mít na SD/MMC kartě nahrány hlášky od pozice 0 do pozice 36, zbylé hlášky jsou pouze doplňkové. Doplňkové hlášky může uživatel přepsat svými. Kompletní seznam hlášek na SD/MMC kartě je níže.
Pozice na kartě Hláška Pozice na kartě Hláška0 Nula 27 Sedmdesát1 Jedna 28 Osmdesát2 Jeden 29 Devadesát3 Dva 30 Sto4 Dvě 31 Sta5 Tři 32 Set6 Čtyři 33 Tisíc7 Pět 34 Tisíce8 Šest 35 Tisíců9 Sedm 36 Milión10 Osm 37 Procent11 Devět 38 Frekvence12 Deset 39 Proud13 Jedenáct 40 Napětí14 Dvanáct 41 Odpor15 Třináct 42 Kapacita16 Čtrnáct 43 Celá17 Patnáct 44 Nano18 Šestnáct 45 Farad19 Sedmnáct 46 Faradů20 Osmnáct 47 Teplota je21 Devatenáct 48 Stupňů Celsia22 Dvacet 49 Hodnota je23 Třicet 50 Hertzů24 Čtyřicet 51-63 Nevyužito25 Padesát26 Šedesát
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5. Přílohy
• Dokumentace hlasového modulu HLM390/64
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