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Instalace, první spuštění

1 Instalace, nastavení, první spuštění
Vážený zákazníku, dostal se Vám do rukou komunikační software pro přístroje
Mikrotherm® s protokolem Modus RTU, který ke své činnosti nevyžaduje žádné další
podpůrné aplikace. Děkujeme za Vámi projevenou důvěru.

1.1 Požadavky na počítač
Minimální systémové požadavky
CPU: Intel nebo AMD 300+ MHz
RAM: 32MB a vyšší
HDD: 500MB
Ostaní: CD-ROM, myš, grafické rozlišení 1024x768
OS: MS Windows 98, 98SE, ME, 2000, XP
Doporučené systémové požadavky
CPU: Intel nebo AMD 800+ MHz
RAM: 128MB a vyšší
HDD: 500MB
Ostaní: CD-ROM, myš, grafické rozlišení 1024x768
OS: MS Windows 2000, XP

1.2 Instalace programu
1) Vložte instalační CD do CD-ROM mechaniky a vyčkejte. Po načtení CD se
automaticky spustí instalační program. Pokud se tak nestane, otevřete složku
CD-ROM a ručně spusťte soubor SETUP.EXE
2) V uvítací obrazovce instalátoru stiskněte tlačítko NEXT
3) Pečlivě si přečtěte licenční smlouvu a pokud souhlasíte s jejími podmínkami,
stiskněte YES. V opačném případě stiskněte tlačítko NO a instalátor bude
ukončen.
4) Vyčkejte okamžik, než se dokončí přenos programových souborů do Vašeho
počítače
5) Pokud je instalace u konce, stiskněte tlačítko FINISH.
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1.3 První krůčky – program Videopomocník
V nabídce START/PROGRAMY/MIKROTHERM spusťte zástupce Videopomocník.
Tento pragram Vám přehraje videoukázky, ve kterých jsou vysvětleny a
názorně předvedeny základní možnosti programu. Stačí jen v pravé části okna vybrat
požadovaný tutoriál a stisknout tlačítko play.

Zde vyberte
tutoriál, který
Vás zajímá
Stiskněte play

Poznámka: program Videopomocník je nutné doinstalovat zvlášť nebo jej spustit
ručně z disku CD-ROM.

1.4 Jak zapojit komunikační linku
Nejprve se musíte rozhodnout, jaký typ sběrnice použijete. Možnosti jsou pouze
dvě (RS232 nebo EIA485).
Zapojení komunikační sběrnice RS232
Je důležité mít na paměti, že tento druh sběrnice není příliš vhodný do
průmyslového prostředí, kde se zejména vyskytuje intenzivní rušení všeho druhu. Na
tento druh komunikační sběrnice lze připojit pouze jeden přístroj (tedy master – PC a
a slave – jakýkoliv přístroj). Přístoj musí být vybaven rozhraním RS232 a aby
pracoval s programem MTuni2, musí podporovat komunikační protokol MODBUS
RTU. Délka komunikačního kabelu může být maximálně 15m, doporučuje se však co
nejkratší. Zapojení komunikační linky ukazuje následující obrázek:
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Zapojení komunikační sběrnice EIA485
Tento druh komunikační sběrnice je vhodný do průmyslového prostředí,
poměrně kvalitně odolává elektromagnetickému rušení. Propojení PC s přístroji by
mělo býto provedeno kroucenou dvojlinkou o maximální délce 1200m. Maximální
počet připojitelných přístrojů (regulátorů, apod) je 32, všechny musí být vybaveny
komunikační linkou EIA485 a podporovat protokol MODBUS RTU.
Aby bylo možné přístroje vybavené touto linkou propojit s PC, je nutné použít
převodníku RS232/EIA485. Většinu převodníků musíte nakonfigurovat na použitou
přenosovou rychlost. V případě přístrojů Mikrotherm® zvolte rychlost 9600Bd.
Komunikační výstupy všech přístrojů (většinou označené A,B nebo +/-) a převodníku
propojte paralelně. Někdy jsou s komunikací potíže (nevhodný druh vedení),
v takovém případě můžete vyzkoušet zakončení sběrnice terminátorem, jehož popis
naleznete v manuálu převodníku. Zapojení různých převodníků RS232/EIA485 se
vždy liší proto uvádíme jen ilustrativní příklad zapojení:

RS232
EIA485

Nastavení připojených přístrojů
U všech přístrojů zvolte stejnou komunikační rychlost, nejlépe co nejnižší a
komunikační protokol MODBUS RTU. Přístroje Mikrotherm® mají rychlost pevně
stanovenu na 9600Bd. Dále musíte každému přístroji zadat jeho adresu, jednotlivé
adresy se musí lišit. Adresu volte vzestupně od 1 výše (např. pokud máte připojeny
tři přístroje, nastavte na jednom adresu 1, na dalším 2 a na posledním 3).
Nastavení adresy u přístrojů Mikrotherm®:
•
•
•
•
•
•

Stiskněte současně
pro vstup do konfigurační úrovně
U přístroje MT825A zopakujte předchozí bod ještě jednou
Nalistujte položku CoM a potvrďte
Nalistujte položku Addr a potvrďte tlačítkem
Pomocí
nastavte požadovanou adresu a potvrďte
Pro opuštění konfigurační úrovně stiskněte
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1.5 Podporované přístroje
MtUni2 obsahuje ovladače pro přístroje MT600, MT825A a MT825C. Pokud
vlastníte starší přístroje (MT825P, MT825K), je nutná jejich úprava na nové modely,
které podporují protokol MODBUS RTU. Program by měl pracovat i s jinými přístroji,
které podporují výše uvedený komunikační protokol. V takovém případě je nutné
vytvořit nový ovladač (viz např. soubor mt600_cz.ini) a upravit soubor mtuni.ini.

1.6 Otestujte, jestli máte vše správně zapojeno
V nabídce START/PROGRAMY/MIKROTHERM zvolte položku Test komunikace.
Zvolte COM port, na kterém máte regulátory připojeny (u běžných PC většinou
COM1 nebo COM2). Dále zvolte adresu některého z připojených přístrojů (u přístrojů
Mikrotherm® je adresa z výroby nastavena na 1). Adresu registru ponechte 0 (dle
této adresy lze identifikovat typ přístroje).
Zvolte
COM port

Zvolte
adresu
přístroje

Stav linky
Pokud
zvolíte
čtení
registru 0,
je vypsán
typ
přístroje

Spusťte
TEST

Pokud je vše připraveno, stiskněte tlačítko Test. Začně probíhat komunikace.
V pravé části je vidět aktuální stav komunikační linky a ve spodní části, pokud vše
proběhlo bez chyby, zjištěný typ přístroje a načtená data. Pokud používáte přístroje
Mikrotherm®, měl by je program rozeznat. Pokud je navrácena některá z chyb linky,
máte pravděpodobně zvolen neexistující nebo jiný komunikační port, chybně
nastavenu adresu přístroje nebo komunikační parametry. Port může také být již
otevřen jiným programem. V tomto případě kolizní program ukončete nebo přepojte
regulátory na jiný volný port.
Pokud test linky proběhl úspěšně, můžete spustit program MTuni.

1.7 První spuštění MtUni, jeho registrace a nastavení
V nabídce START/PROGRAMY/MIKROTHERM vyberte
Program se spustí v režimu demoverze pro 2 přístroje na 14 dní.
6

položku

MtUni2.

Instalace, první spuštění
Aktivace programu
V hlavním menu vyberte položku Nápověda/Vložit registrační klíč. Zobrazí se
registrační formulář:
Zadejte cestu
k souboru
licence.key
Vyplňte
aktivační kód

Nalistujte cestu k souboru licence.key, standardně je uložen v kořenovém
adresáři instalačního CD. Dále zadejte aktivační klíč, který najdete na zadní straně
obálky instalačního CD a stiskněte OK. Pokud byl klíč přijat, v názvu hlavního okna
se zobrazí název Vaší společnosti a počet připojitelných přístrojů.
Nasavení komunikačních parametrů
V hlavním menu vyberte Nastavení/Nastavení programu a zvolte záložku
Komunikace.
Záložka
komunikace
Parametry
komunikační
ho rozhraní
Zde
potvrďte
změny

Nastavte parametry komunikačního rozhraní, ty musí korespondovat
s nastavením připojených přístrojů. Pokud používáte přístroje Mikrotherm®, zvolte
parametry:
Port
Dle PC

Baudrate
9600Bd

Parita
No

Data bits
8

Stop bits
1

Time out
1000

Port zvolte ten, na kterém máte připojeny přístroje k PC, většinou COM1 nebo
COM2. Položka Timeout udává čas v milisekundách, za který program vyhlásí chybu
(Err4), pokud přístroj nekomunikuje. Položku Sběrnice ponechte nastavenou na
Modus EIA485.
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Nastavení databáze připojených zařízení
V hlavním menu vyberte položku Nastavení/Připojit zařízení. Zobrazí se
formulář s databází připojených přístrojů.
Název
přístroje

Seznam
detekovaných
přístrojů

Spuštění
scanu
sběrnice

Navigační
nástroj

Uložení
změn

Stiskem tlačítka Auto scan spustíte automatické vyhledání přístrojů na
sběrnici. Pokud máte vše správně připojeno a nastaveno, program sám vyhledá
připojené přístroje a zvolí vhodný ovladač. Po dokončení této operace se nalezené
přístroje objeví v tabulce. Zde je zobrazena adresa, na které se přístroj nachází, typ
přístroje, název, verze firmware v přístroji, název ovladače a uživatelský název
přístroje – lze změnit (např. „Pec 1“). Přístroje doporučujeme pojmenovat pro jejich
snažší identifikaci.
Funkce AutoScan prohledá sběrnici Modbus RTU v rozsahu adres 0 až max,
kde max je dáno maximálním počtem připojitelných přístrojů dle licence (demoverze
pouze 2). Pokud jsou chybně nastaveny komunikační parametry (zejména port
COM), potom nelze tlačítko AutoScan stisknout.
Stiskněte tlačítko Uložit k potvrzení změn v databázi připojených přístrojů.
Pokud je vše nastaveno správně a přístroje jsou zapnuty, tak ve spodní části
hlavního okna programu jsou v informačním panelu zobrazeny údaje o komunikaci a
aktuální stav komunikační linky. Pokud je vše v pořádku, je zde hodnota Připojen.
Poznámka:
Autodetekce přístrojů může trvat několik desítek vteřin v závislosti na
možnostech Vaší licence a na nastavení položky TimeOut, tu však nedoporučujeme
snižovat pod hranici 1000ms.
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2 Základní funkce MtUni:
Mezi základní funkce MtUni patří Datalogger, Schéma technologického
procesu, monitorování více přístrojů současně, přenos historie z přístroje do PC,
změny a zálohování konfigurace přístrojů, vytváření programů, jejich zálohování a
nahrávání do přístrojů evidence a exporty zaznamenaných dat do nadřazených
programů. Funkci, kterou budete používat, zvolte výběrem záložky v horní části
hlavního okna programu.

2.1 Monitoring / Datalogger
Tato funkce je určena k monitorování a záznamu dat z jednoho vybraného
přístroje. Zvolte ji kliknutím na záložku Monitoring/Datalogger.

Záložky pro
výběr funkce
programu

Popis
sledovaného
přístroje

Aktuální
naměřené
hodnoty

Typ výstupu;
povolené
průběhy v
grafu

Graf nebo
tabulka

Volba
obnovovací
frekvence

Spuštění
záznamu dat

Volba
sledovanéh
o přístroje

Volba sledovaného přístroje, frekvence obnovy dat
V pravé spodní části okna je políčko pro volbu sledovaného přístroje. Políčko
nabízí pouze přístroje, které jsou nakonfigurovány v databázi připojených zařízení.
Zde si tedy vyberte přístroj, který bude sledován. Název a popis typu přístroje je
zobrazen v horní části hlavního okna programu.
Zde je lze také nastavit obnovovací frekvenci, tj. časový úsek, po kterém
program automaticky znovu načte data z přístroje. Obnovovací frekvenci lze nastavit
s přesností na 1s. Jedna vteřina je zároveň nejvyšší možná obnovovací rychlost. Nad
těmito kolonkami je vypsána hodnota minimální doporučené obnovovací frekvence.
Tento údaj se neustále mění v závislosti na době čtení jednoho celkového údaje z
přístroje. Pokud tedy bude čten přístroj, který má více registrů, nebo více přístrojů
najednou, bude i minimální obnovovací doba vyšší. Tento údaj je nutné akceptovat,
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protože pokud program „nestihne“ data načíst, další pokus o čtení dat bude sice
proveden, avšak s vynecháním jednoho časového údaje (řádku v tabulce). Tento
problém se týká převážně nízkých hodnot obnovovacího času. Pokud tedy zvolíme
frekvenci 2s a minimální doporučená doba bude též 2s, mohou sice být data čtena
vždy jednou za 2s, ale může se z nějakého důvodu stát, že bude čtení dat trvat
nepatrně déle. V takovém případě bude mezi dvěma údaji v tabulce rozpětí 4s.
Ostatní ovládací a monitorovací prvky
V horní části hlavního okna programu je zobrazena aktuální měřená a žádaná
hodnota, dále stav regulačního a alarmového výstupu. Tyto údaje jsou automaticky
zobrazovány v závislosti na typu vybraného přístroje.
Pokud je na sledovaném přístroji použita PID regulace nebo jiná regulace, než
dvouhodnotová, je v kolonce Regulační výstup zobrazen údaj o aktuálním žádaném
výkonu v procentech. V opačném případě je zobrazena hodnota 0 nebo 1 (vypnuto
nebo zapnuto).
Ve středu pravé části hlavního okna lze zvolit typ výstupu načtených dat, tedy
jestli se data budou zobrazovat graficky nebo v tabulce. V tabulce je vždy pořadové
číslo záznamu, údaj o čase a načtená data. Pokud při načítání dat došlo k chybě,
jsou data ignorována – nejsou vložena do databáze.
Graf zobrazuje vybrané hodnoty s použitím automatického nebo ručně
zvoleného měřítka ve všech osách. Postup pro nastavení vlastností grafů a průběhů
bude popsán v kapitole nastavení vlastností grafů a v kapitole 2.6.

2.2 Schéma technologického procesu
Tato funkce je určena především k monitorování a záznamu dat z různých
přístrojů najednou. Vyberte ji kliknutím na záložku Technologické schéma.
Obrázek
vyjadřující
technologický
proces

Měřidlo
(měřící kanál)

Pracovní
plocha
Volba typu
výstupu dat

Graf nebo
tabulka

Průběhy
zobrazené v
grafu

Volba
obnovovací
frekvence
Tlačítko pro
přidání měřidla
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Možnosti použití technologického schematu

Obr. A) sledování více přístrojů současně

Obr. B) schéma technologického procesu

Tuto funkci lze využít dvěma způsoby. Pokud je požadavek na sledování více
přístrojů současně, lze použít variantu dle obr. A, kde není na pracovní ploše vložen
obrázek technologického procesu, pouze jsou použity „měřidla“ uskupené tak, aby
vyjadřovaly jednotlivé měřené přístroje. Druhý způsob najde využití tam, kde je
sledován složitější proces, např. teploty v různých bodech výrobní linky nebo dle
obr.B, teplota v různých místnostech budovy.
Přidání/odstranění a nastavení měřícího kanálu – „měřidla“
Ve spodní části klikněte na tlačítko Přidat měřidlo. Na pracovní ploše se zobrazí
okénko, které bude později vyjadřovat například měřenou hodnotu z přístroje
„PEC1“. Dále je nutné okénku přiřadit některé vlastnosti.
Klikněte na „měřidlo“ pravým tlačítkem myši,
zobrazí se nabídka možných akcí. Výběrem možnosti
odebrat odstraníte měřidlo z pracovní plochy. Vyberte
možnost vlastnosti. Zobrazí se formulář vlastností
vybraného měřidla.
Název je jakýkoliv text, který se zobrazí nad
měřidlem pro snadnou identifikaci významu měřidla.
Dálete můžete zvolit font písma a jeho barvu. Tato
volba se vztahuje na text uvnitř měřidla. Pokud zvolíte
příliš velký font, je nutné zvětšit šířku okénka, aby se
do něho vešla celá informace (např. teplota).
Důležitou položkou je volba přístroje a registru.
Tyto dvě položky „měřidlu“ přiřadí například
multikanálový měřič „PEC2“ a z něho „měřenou
hodnotu 1“.
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Nově nastavené měřidlo je automaticky zavedeno da tabulky nebo grafu.
S měřidlem lze dále manipulovat pomocí technologie „drag&drop“ – tedy chytni a
pusť. Levým tlačítkem myši klikněte na měřidlo a aniž byste jej pustili, přetáhněte jej
na požadované místo, kde levé tlačítko myši uvolněte. Měřidlo můžete přesouvat
pouze v rámci pracovní plochy.
Vložení obrázku se schematem technologického procesu
Pokud požadujete vytvoření technologického schématu, můžete na pozadí
pracovní plochy umístit obrázek. V jakémkoliv grafickém programu (např. Malování
v MS Windows) vytvořte obrázek, který bude technologický proces reprezentovat.
Ten pak uložte nejlépe ve formátu *.BMP (jako 16-ti barevný rastr Windows). Pokud
bude obrázek ve formátu JPG, bude obsahovat mnoho barev nebo bude příliš
rozměrný (nejlépe volte velikost do 300kB), bude to mít výrazný vliv na rychlost
chodu programu.
V hlavním menu vyberte Nastavení/Nastavení
programu a zvolte záložku Technologická mapa.
Zde zatrhněte políčko Použít obrázek na pozadí,
dále Pozadí zprůhlednit (funguje jen u obrázků
*.bmp) a klikněte na Nalistovat. Vyhledejte
připravený obrázek, potvrďte a formulář
Nastavení ukončete stiskem tlačítka OK.
Pokud je vše vpořádku, na pozadí
pracovní plochy bude načten zvolený obrázek.

Tabulka, graf a obnovovací frekvence
Práce s grafem, tabulkou a změna obnovovací frekvence je popsána v kapitole 2.1.

2.3 Kniha evidence vsázek, záznam dat a jejich export
Záznam hodnot lze spustit pomocí tlačítka „play“ ve spodní části hlavního okna
programu. Tato funkce je přístupná pouze v záložkách Monitoring/Datalogger nebo
Technologické schéma.
Jak spustit záznam dat do souboru
Stiskněte tlačítko „Play“ pro zahájení evidence dat.
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Zobrazí se formulář, kde je nutné vyplnit údaje náležící k zaznamenaným
datům. Tyto údaje jsou dále zobrazeny v záložce Kniha vsázek a je k nim vždy
přiřazen patřičný soubor s daty.

Vyplňte následující kolonky. Políčka
Obsluha a Zákazník jsou povinné. Poté
stiskněte tlačítko Spustit záznam.

Během záznamu dat je zablokována většina možností programu, aby nebylo
narušeno čtení dat. Pokud vyžadujete vyšší obnovovací frekvence (řádově vteřiny)
nepoužívejte k zobrazení hodnot graf anebo v jeho nastavení upravte periodu
refreshe - nepatrně zpomaluje běh aplikace.
Kde jsou uložena načtená data a jak je poznám?
Pokud je spuštěn záznam, na spodním informačním panelu je v kolonce
záznam zobrazen název souboru, do kterého jsou ukládána data. Data jsou
ukládána do adresáře C:\Program Files\Mikrotherm\MtUni2\History\2005*.xml. Název
souboru je generován následujícím způsobem:

Datum
záznamu

Zdroj
záznamu
• Technl
• Histry
• Adr001

Pořadové číslo
záznamu za den

Pokud jsou data zaznamenána funkcí Technologické schéma nebo Historie,
má soubor v názvu přívlastek Technl nebo Histry. Pokud data pochází od funkce
Monitoring/Datalogger, přívlastek tvoří text AdrXXX, kde XXX je adresa
monitorovaného přístroje. Data jsou ukládána ve formátu XML, který lze též otevřít
např. v programu MS Excel a jsou automaticky tříděna dle letopočtu.
Pozastavení nebo ukončení záznamu dat
Pokud je záznam dat aktivní, tlačítko „Play“ se změní na tlačítka „Pause“
a „Stop“.
Tlačítkem pause lze záznam dočasně pozastavit. Pozastavený stav je
indikován blikáním tohoto tlačítka. Ukončení záznamu proveďte kliknutím na tlačítko
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„Stop“, které vyvolá ukončovací formulář. Program je chráněn proti výpadku
napájení, takže pokud dojde k nežádoucímu ukončení programu, po jeho opětovném
spuštění by měl záznam automaticky pokračovat dále.

Kód vsázky musíte
opsat, jinak záznam
dat ukončen nebude

Ve formuláři pro ukončení je nutné opsat kód vsázky a ukončení potvrdit
tlačítkem Ukončit záznam. Tento způsob je zaveden z důvodu ochrany před
nežádoucím ukončením záznamu. Pokud bylo okno vyvoláno omylem, automaticky
se uzavře za 10s.

Kniha evidence vsázek
Knihu evidence vsázek spustíte kliknutím na záložku Kniha vsázek. Zde jsou
evidovány veškeré záznamy dat, které byly provedeny.
Databáze
vsázek

Navigační
nástroj

Tisk
protokolu o
vsázce

Export dat

U každé vsázky jsou uloženy následující údaje:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Pořadové číslo
Datum spuštění záznamu
Datum ukončení záznamu
Obsluha
Název programu
Teplota popouštění
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Číslo průvodky
Pozice
Počet kusů
Zákazník
Název souboru s daty

Základní funkce
Export dat do různých formátů
Aby bylo možné data dále zpracovávat v některém z nadřazených programů
(např. MS Excel, MS Word,…) a aby je bylo možné poskytovat třetím osobám, je
nutné data exportovat do některého z běžně používaných formátů.
V záložce Evidence vsázek si vyberte vsázku, jejíž data budete exportovat
(vybraný řádek je označen modře). Dále pak klikněte na tlačítko Export dat, které
vyvolá formulář pro nastavení exportu.
Vyberte cestu, kam
bude export uložen

Vyberte pole,
která se
budou
exportovat

Zvolte výstupní
formát

Nalistujte cestu, kam budete data exportovat. Pokud ponecháte cestu beze
změny, data budou exportována do adresáře C:\Program Files\Mikrotherm\Exports a
název souboru bude totožný s názvem uvedeným v knize vsázek (mimo přípony).
V záložce Typ exportu vyberte druh datového formátu (Excel, Word, PDF, aj.). Poté
přepněte do záložky Pole, kde vyberete přetažením z levého okna do pravého
kolonky tabulky, které budou exportovány. Formulář pro export dat nabízí mnoho
dalších funkcí, například automatické vytvoření grafu (při použití formátu XLS) a
podobně. Export zahájíte stiskem tlačítka Start Export.
Podporované exportní formáty jsou:
•
•
•
•
•
•

Soubory MS Excel (*.xls)
Soubory MS Word (*.doc)
Textový soubor RTF (*.rtf)
Webová stránka HTML (*.htm)
Webová databáze XML (*.xml)
Databázové soubory DBase
(*.dbf), nebo SQL (*.sql)

•
•
•
•

Soubory Adobe Acrobat (*.pdf)
ASCII soubory (*.txt)
Textový soubor oddělený
středníkem (*.csv)
Soubor typu DIF, SYLK, LaTeX

Základní funkce
Standardní složky s uloženými daty, exportovanými grafy a exportovanými daty
jsou dostupné i použitím nabídky Start/Programy/Mikrotherm/.
Tisk protokolu o vsázce
Tato funkce umožňuje tisk uceleného protokolu o vsázce. Výtisk je formátu A4
na šířku a obsahuje veškeré údaje o vsázce, název zobrazené hodnoty a její grafický
průběh.
Spuštění
tisku

Údaje o
vsázce

Volba
zobrazené
hodnoty

Průběh
zvolené
hodnoty

Parametry
grafu

Měřítka pro zobrazení průběhu lze libovolně ručně měnit nebo ponechat
automatická. Lze nastavit „přesah“ který zabrání zobrazení průběhu „na osu“. Dále je
zde možnost skrytí mřížky pro odečítání hodnot.
Pokud je vše nastaveno, klikněte na tlačítko Tisk. Ve vlastnostech tiskárny
doporučujeme zvolit tisk na šířku (landscape). Výtisk je automaticky „roztažen“ na
celou stránku.

2.4 Přenos historie z přístroje
Tlačítko pro
přenos a
vymazání
historie z
přístroje
Volba
zobrazeného
průběhu v
grafu
Volba
aktivního
přístroje
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Některé přístroje (např. MT82A a MT825C) mohou být vybaveny integrovanou
pamětí pro záznam naměřených hodnot – historií. K načtení těchto dat slouží záložka
Historie.
Nejprve zvolte aktivní přístroj – přístroj, ze kterého bude historie přenášena.
Dále stačí pouze stisknout tlačítko Přenést historii a čtení dat bude po vyplnění
formuláře evidence vsázky (kapitola 2.3) zahájeno. Po dokončení přenosu se
načtená data automaticky zobrazí v tabulce a grafu. Data a graf jsou též automaticky
uloženy v adresáři C:\Program Files\Mikrotherm\ ve složkách Graphs a History.
Název souboru je generován automaticky způsobem, který je popsán v kapitole 2.3.
Historii z přístroje lze též vymazat stiskem tlačítka Vymazat historii.

2.5 Tvorba, zálohování a přenos programů
Některé přístroje přístroje (např. regulátor MT825A) mohou být programovatelné.
Pomocí funkce „Editace programu“ lze programy vytvářet a zálohovat a přenášet
do/z regulátoru.
Pracujete
s tímto
přístrojem

Ukládání/načítání
programů ze
souboru
Editace parametrů
jednoho kroku
programu

Grafické
znázornění
funkce,
kterou
program
představuje

Přenos programů
do/z regulátoru

Volba
aktivního
přístroje

Parametry
náhledu
Zde je vidět celý
program v tabulce

Tvorba programu na PC
Pokud jste zvolili funkční záložku „Tvorba programů“, je
automaticky načten počet programů a kroků, který vybraný přístroj
podporuje. Přístroj, pro který bude program vytvářen, zvolte
v pravé dolní části v poli Sledovaný přístroj. Po té se automaticky
vytvoří tabulka, ve které bude celý program vidět. Tabulka je celá
vyplněna příkazem End a představuje tedy prázdný program.
V tabulce zvolte řádek, který budete editovat a v bloku pro
editaci vybraného kroku nastavte žádané parametry. Políčka se
automaticky skrývají podle vybraného typu kroku. Změněné
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parametry se automaticky přepisují do tabulky. Ve spodní části editace kroku se
nachází navigační nástroj, který umožňuje snažší manipulaci s tabulkou programu.
Parametry vybraného kroku lze zadávat též přímo v tabulce.
Pokud požadujete zobrazení naprogramovaného průběhu žádané hodnoty
regulátoru, stiskněte tlačítko Překreslit náhled, aby byl graf aktuální. V grafu je
znázorněn začátek programu a konec programu, je zde také identifikováno
periodické opakování programu při použití typu kroku Jump.

Typy parametrů v programu (v tabulce programu)
Tabulka obsahuje následující políčka:
ID
PROG
KROK
TYP

SP
TI
RT
JP
JS
E1
E2
E3
GD
POZNAMKA

Pořadové číslo řádku v tabulce
Číslo programu daného řádku
Číslo kroku daného řádku
Typ kroku:
StPt – nárůst žádané hodnoty na SP za dobu dle TI.
rAtE – nárůst žádané hodnoty na SP strmostí RT. (rampová funkce)
SoAK – výdrž na žádané hodnotě po dobu TI.
JuMP –skok na vybraný program JP a vybraný krok JS. (vhodné pro podprogramy)
End – konec programu
Žádaná hodnota
Čas, za který bude konečná žádaná hodnota dosažena; čas prodlevy
Rychlost nárůstu na žádanou hodnotu (°C/hod)
Číslo programu
Číslo kroku
Stav 1. příznakového výstupu (off, on)
Stav 2. příznakového výstupu (off, on)
Stav 3. příznakového výstupu (off, on)
Funkce GSD – dle manuálu přístroje (off, on, strt)
Zde si můžete zadat libovolný text, např informaci o funkci daného kroku

Ukládání a odesílání programu
Pomocí tlačítek Načíst ze souboru a Uložit do souboru lze zálohovat program
na pevný disk PC. Vždy je zpracováván program, který je načten v tabulce. Datový
soubor je standardně ukládán do složky C:\ProgramFiles\Mikrotherm\MtUni2\
Programs, ale je možné jej uložit i jinam.
Pomocí tlačítek Načíst programy a Vložit programy lze program z tabulky
odeslat do přístoje nebo načíst z přístroje do tabulky. Program standardně pracuje se
všemi programy v přístroji. Pokud však používáte méně programů, lze nastavit
předvolbu pro přenos, pomocí které lze nakonfigurovat, které programy se budou
přenášet a které nikoliv. Tuto funkci je vhodné použít pro výrazné zkrácení doby
přenosu.
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2.6 Grafy a statistické údaje
Jak graficky zobrazit některou z veličin
Každou z dostupných veličin v databázi (u technologie, dataloggeru a historie)
lze zobrazit v grafu v závislosti na čase.
Klikněte na tlačítko Vložit průběh, které otevře formulář pro přidání/odebrání
průběhu z grafu. Ve výběrovém poli jsou automaticky zobrazeny pouze hodnoty,
které jsou dostupné v právě zpracovávané databázi. Kliknutím na zaškrtávací políčko
přidáte průběh do grafu a naopak. U označeného průběhu lze dále změnit jeho barvu
(standardně se volí automaticky) a osu, na které je
průběh položen. Volba různých os je vhodná
zejména tam, kde máme zobrazeny např. dva
průběhy se zásadně rozdílným rozpětím hodnot.
Pokud by takovéto průběhy byly zobrazeny na
jedné ose, byl by kvalitně zobrazen pouze jeden
z průběhů. Měřítka všech os lze libovolně nastavit.
Toto nastavení je popsáno v kapitole 3.4.

Po stisku tlačítka Statistika budou zobrazeny
některé statistické údaje, které se vztahují vždy
k aktuální podobě grafu. Mezi statistické údaje patří
minimální a maximální hodnoty grafu celkově i
jednotlivých průběhů.
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3 Další možnosti nastavení programu
Chování programu lze upravit změnou jeho nastavení. Tato nastavení vyvoláte
kliknutím na položku Nastavení/Nastavení programu v hlavním menu programu.

3.1 Nastavení schematu technologického procesu
Toto nastavení bylo popsáno v kapitole 2.2.

3.2 Ochrana heslem
Aby bylo možné zabránit nežádoucím zásahům obsluhy, lze aktivovat heslo.
Tato funkce je zařazena v záložce Ochrana heslem. Zde zatrhněte položku Vžadovat
heslo a vyplňte kolonky pro zadání hesla. Heslo musí obsahovat alespoň čtyři znaky
a v obou kolonkách se musí shodovat. Poté jej potvrďte tlačítkem Změnit heslo.
Dále lze nastavit, na které funkce bude ochrana heslem účinná. Pokud tedy
nebylo obsluhou zadáno správné heslo, program neumožní přístup do položek
Nastavení programu a do databáze připojených přístrojů. Dále mohou být blokovány
následující funkce:
•
•
•
•
•

Změna aktivního řístroje
Změna obnovovací frekvence
Přepínání mezi funkcemi MtUni (Historie, Kniha vsázek,..)
Změna konfigurace Technologického schematu
Ukončení programu

Vložení
hesla

Potvrzení
zadaného
hesla

Nastavení
účinnosti
hesla

Uložení
změn

3.3 Nastavení parametrů komunikace
Toto nastavení je popsáno v kapitole 1.7.

3.4 nastavení vlastností grafů
Standardně jsou všechny grafy nastaveny na automatické měřítko. Pokud tento
režim není vyhovující, lze nastavit vybrané osy na měřítko pevné. Tato nastavení lze
aplikovat na grafy v Technologickém schématu, Historii a Monitoringu. Pokud
odškrtnete položku Použít automatické měřítko osy, lze zadat rozměry os ručně. Je
možné ovlivnit nastavení časové osy a os Y.
Dále lze změnit polohu legendy nebo ji vypnout, a povolit/zakázat pomocné
mřížky pro snažší odečítání hodnot z grafu.
Nastavení
refreshe
grafu

Formát pro
ukládání grafu
Graf, pro které
jsou zobrazeny
vlastnosti

Nastavení
zobrazení
legendy

Vlastnosti
časové osy (X)

Nastavení
mřížek

Vlastnosti levé a
pravé hodnotové
osy (Y)

V záložce Grafy lze zvolit, v jakém formátu bude uložen graf. Nabízí se volby
• Bitmapa (*.bmp)
• Windows Metafile (*.wmf) - kvalitnější než bitmapa
• Rozšířený Metafile (*.wmf)
Měřítko časové osy X může být automatické. Pokud není zvoleno automatické
měřítko, je zobrazen vždy poslední časový úsek o nastavené délce. Osy Y mohou
být též s automatickými měřítky nebo s pevně zadanými mezemi. Pokud je použito
automatické měřítko, lze dále zvolit přesah. Tato volba je udávána v procentech
z rozsahu osy a její použití zabrání zobrazení průběhu „na osu“.
Volba Způsob refreshe dat v grafu je vhodná, pokud jsou použity vysoké
obnovovací frekvence v dataloggeru nebo u grafu pro čtení historie. Pokud je
zvolena hodnota 1, je graf obnoven vždy při přidání řádku do databáze. Zvyšováním
hodnoty lze nastavit např. aby se graf obnovil vždy při každé sté položce vložené
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do databáze. Tato volba je zde z důvodu zpomalování chodu programu při velkém
množství dat v databázi.

3.5 Rozšiřující nastavení MtUni
Spuštění MtUni
V záložce MtUni obecné nastavení lze zvolit, která z funkcí (Historie,
Monitoring,…) bude automaticky zobrazena. Tuto funkci lze použít např. v okamžiku,
kdy je zadána blokace funkcí heslem. Po spuštění je automaticky nastaven např.
Monitoring a obsluha se do jiné funkce nedostane.
Automatické promazávání databáze
Pokud je povoleno automatické promazávání
databáze (a není aktivní datalogger), jsou data
v databázi udržována dle rozšiřujícího nastavení:
•
•
•
•

Mazání celé tabulky v nastavený čas, např.
vždy o půlnoci
Mazání celé tabulky po určitém časovém
intervalu, např. každou druhou hodinu
Mazání celé tabulky, pokud počet vzorků
přesáhne nastavenou hodnotu
Udržování určitého počtu posledních
naměřených vzorků

Tato nastavení jsou přínosem např. v situaci, kdy je zapotřebí pouze sledovat
průběhy za určitý poslední časový úsek nebo pokud MtUni slouží pouze k předávání
naměřených dat na internet (aby se databáze neustále nezvětšovala).
Předávání dat na internet (integrovaný FTP klient)
Software MtUni umí předávat naměřená data
na internet. Předávána jsou vždy pouze data, která
jsou v okamžik přenosu v tabulce s hodnotami. Tato
funkce je vhodná všude tam, kde brobíhají např.
dlouhé tepelné procesy. Stav přístrojů lze snado
kontrolovat z jakéhokoliv počítače připojeného
k internetu. Data jsou odesílána jako soubor hodnot
pomocí integrovaného FTP klienta. Formát souboru je
volitelný a jedná se zatím o databáze XML, TXT nebo
HTML.
Nastavení FTP klienta naleznete v sekci
Menu/Nastavení/Nastavení
programu/Webové
rozhraní. Pro správnou funkci je nutné použít
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pevného připojení k internetu o rychlosti alespoň 64kbit/s. Pokud tedy vlastníte FTP
server (např. webhosting Vaší internetové prezentace, nebo některé FTP servery
zdarma), stačí vyplnit přístupové údaje – uživatelské jméno (username), heslo
(password) a hostitelský server (hostname), dále zadat cestu k některému
z existujících adresářů, do kterého se bude soubor s daty přenášet, a přenos může
začít. Důležitou položkou je perioda synchronizace dat, tj. časový úsek, po kterém se
periodicky data přenesou na server.
Správnost nastavení přístupu k FTP serveru lze otestovat kliknutím na tlačítko
Test. Pokud je vše správně nastaveno a server je v provozu, objeví se ve stavovém
okně text „Connection established, KONEC TESTU“.
Pokud je zaškrtnuta položka „zobrazovat stavové okno“, bude vždy při
standardním chodu programu aktivován informační dialog s údaji o právě
probíhajícím přenosu dat na FTP, který po dokončení přenosu zmizí. Informační
dialog zůstane zobrazen pouze v případě, že došlo k chybě přenosu – tedy např.
v situaci, kdy vypadne připojení k internetu. Důležité je, že pokud chyba v komunikaci
s FTP serverem nastane, záznam hodnot probíhá nadále.
Automatické dělení databáze naměřených hodnot
Pokud v sekci Nastavení/nastavení programu/datalogger povolíte položku
dělení databáze, nebudou zaznamenávaná data uložena do jednoho souboru, ale
budou rozdělena po jednotlivých dnech. Tato funkce je vhodná tam, kde záznam
hodnot probíhá např. desítky dní. Tímto postupem je možné vyhnout se ztrátě všech
naměřených dat při nějaké havárii počítače. K rozdělení databáze dochází vždy při
přechodu datumu na nový den, tedy o půlnoci. V knize vsázek se každý den tváří
jako samostatný záznam. Data je poté možné spojit např. v MS Excelu po jejich
předchozím exportu. Software MtUni zatím neumožňuje spojovat data sám, tato
funkce bude předmětem vyšších verzí (upgrade).
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4 Chybová hlášení
Chyby při komunikaci mohou být způsobeny poškozením programu, chybou
v komunikační cestě, extrémním elektromagnetickým rušením nebo chybnou
konfigurací programu a připojených přístrojů. Popis chybových hlášení ukazuje
následující tabulka:
Kód chyby
0
1
2
3
4
>Adr

Popis chyby

Přenos proběhl bezchybně
Chyba CRC
Chyba ohlášená přístrojem
Adrese nebo registr je mimo rozsah
Vypršel Timeout
Adresa přístroje mimo rozsah – omezení dle licence
Nelze připojit Nelze otevřít COM port
Pokud nelze otevřít COM port, znamená to, že je v programu nastaven
neexistující port nebo je již otevřen jiným programem. Proto je třeba zvolit správný
komunikační port nebo ukončit kolizní aplikaci.
Pokud se vyskytuje chybový kód Err4, s nejvyšší pravděpodobností není
zvolený přístroj zapnut nebo je chybně připojen. Tato chyba se může vyskytnout i
z jiných důvodů, proto se ji můžete pokusit odstranit zvětšením položky TimeOut
v nastavení komunikace. Hodnotu TimeOut doporučujeme nastavit minimálně na
1000ms.
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5 Závěrečná ujednání
Tento program je licenční a může být používán pouze na jednom počítači.
Dodavatel v žádném případě nenese odpovědnost za případné následné škody, ať
jsou jakékoliv, které by vznikly na základě použití produktu MtUni2.x.x.xxxx. V
žádném případě odpovědnost nepřevýší částku za poskytnutí licence a to bez ohledu
na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod.
Abyste zabránili ztrátě dat v důsledku poškození PC, výpadku napájení apod.,
doporučujeme pravidelně zálohovat adresář Mikrotherm\MtUni2\History, nejlépe však
kompletní adresář Mikrotherm\MtUni2. Tyto adresáře se po standardní instalaci
nacházejí v adresáři C:\Program files.
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