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1 FUNKTIONSBLOCK SUNSET/SUNRISE 

1.1 BIBLIOTEK OCH FAMILJ 
Funktionsblocket hör till Zelio Logic och finns i mjukvaran Zelio Soft. 
 

1.1.1 Funktionsblocket SunTrack 
Beskrivning Funktionsblock Suntrack. 
Denna funktion beräknar solens position. Funktionsblocket beräknar fram följande 
två vinklar: 
• a höjdvinkel 
• b azimut vinkel 
Följande diagram visar positionerna vinklar (a, b) av solen: 
 

 

 
Access 

Funktionen är tillgänglig i FBD menyn  
 

1.1.2 Ingångar 
Suntrack blocket har följande ingångar: 
• Aktivering: Detta är en boolean. Fram tills denna ingång är aktiverad, är den digitala 
utgången inaktiv och de fyra utgångarna (Sunrise hour, Sunrise minute, Sunset hour 
och Sunset minute) är lika med 0. Denna ingång är alltid aktiv om den inte är 
ansluten. 
• Longitud: Detta heltal har ett värde mellan -18000 och 18000, som representerar 
longitud för en placering från 180 ° 00 väster till 180 ° 00 öst. 
• Latitud: Detta heltal har ett värde mellan -9000 och 9000, representerar latitud för 
en placering från 90 ° 00 syd till 90 ° 00 Nord 
• Tidszon: Detta heltal representerar tidsskillnaden i minuter mellan UTC och det land 
där produkten är belägen. 
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OBS: longitud och latitud måste anges i decimalgrader (hundradels grader), inte 
i sexagesimala grader. 
Att konvertera den geografiska punkten Longitud (eller Latitude) 
n m ° " en punkt från grader, minuter till h hundradels grader, tillämpa formeln h 
= 100x (m + (n/60)): 
• om Longitud är Väst (eller Latitude är Syd), blir h negativ. 
• om H har decimaler, runda av det till närmaste heltal. 

OBS: Tidszon måste anges i minuter, inte i timmar. 
Följande tabell ger exempel på att konvertera geografiska koordinater från 
sexagesimala grader till decimalgrader och UTC till minuter: 
Stad Geografiska 

koordinater i 
sexagesimal grader 

Tid 
zon: 
UTC 

Longitud i 
decimala 
grader 

Latitud i 
decimala 
grader 

Tid 
zon 
(min.) 

Los 
Angeles 

34°3’ N, 118°15’ W -8 -11825 3405 -480 

Brasilia 15°30’ S, 47°51’ W -3 -4785 -1550 -180 
Moscow 55°45’ N, 37°37’ E +3 3762 5575 +180 
Canberra 35°18’ S, 149°8’ E +10 14913 -3530 +600 

1.1.3 Utgångar 
Utgångar 
Suntrack funktionsblocket har följande utgångar: 
• Höjd vinkel A: Detta heltal representerar höjden av solen (90 ° 00 söder till 90 ° 00 
norr). 
- Positiv elevationsvinkel: Solen är över horisonten 
- Negativ elevationsvinkel: Solen är under horisonten 
• Azimut vinkel B: Detta heltal representerar den rotation som behövs för att 
positionera sig mot solen från nordlig riktning, värde mellan -18000 och 18000 (180 ° 
00 väster till 180 ° 00 öst). 
OBS: Dessa utgångar visas i både simulering och monitor läge. 

OBS: Datum och tid måste vara korrekt inställd i modulen för att få rätt höjd och 
azimut vinkel. 
 

1.2 REVISIONSHISTORIK 
Funktionsblockets revisioner 
 
Datum VerNr: Beskrivning 
2011-01-31 1.00 Första version färdigställd. 
   
 
 

2 ALLMÄNT 
Schneider Electric tar inte ansvar för vare sig direkt eller indirekt för eventuella 
felaktigheter i funktionsblocket. Schneider Electric förbehåller sig rätten att utan 
förvarning utföra förändringar vare sig det gäller funktionsblocket som sådant eller 
dokument tillhörande funktionsblocket. Det är upp till användaren att utföra 
erforderliga prov i syfte att verifiera funktionen i aktuell applikation. I och med 
användade av funktionsblocket accepterar användaren ovanstående.  


