
 

PLC plant 4.0 

Rozširujúce karty 



 

Bővítő kártyák 

 

Na zariadení sa nachádza konektor typu "card-edge". Cez tento konektor sú prístupné porty, ktoré 

umožnia rôzne spôsoby ovládania. 

Zariadenie bolo vyvinuté prednostne pre ovládanie so zabudovanou riadiacou jednotkou (PLC), preto 

bez rozširujúcej karty sú riadiace signály privedené zo zabudovaného PLC. 

Na rozširujúcej karte sú dva vývody pre výber možností ovládania: 

- Ovládanie so zabudovaným PLC 

- Vonkajšie ovládanie. Je možné pripojiť rôzne riadiace elektroniky (napr. Arduino, MyRIO, iné PLC, 

...). 

- Ovládanie vonkajšieho zariadenia. Umožňuje ovládanie vonkajšieho zariadenia so  zabudovaným 

PLC bez nutnosti vymontovania z kufra (napr. pre riadenie už existujúceho modelu semafora). 

- UART riadenie.   Umožňuje ovládanie cez sériový port pomocou jednoduchého protokolu. Je možné 

vybudovať počítačové riadenie (napr. sieť s  konvertorom RS232-Ethernet). Popis protokolu sa 

nachádza v prílohe. 

Nastavenie riadenia 

Hore popísané spôsoby ovládania je možné nastaviť vstupnými signálmi konektora podľa nasledovnej 

tabuľky: 

kiválasztó bitek funkcia spätná väzba 

opcio_1 opcio_2 červená LED v bloku PLC LED pre signalizáciu funkcie 

0 0 Vonkajšie riadenie svieti svieti pri výbere funkcie 

0 1 UART riadenie svieti zopne pri výbere funkcie 
z UART 

1 0 Ovládanie 
vonkajšieho 
zariadenia 

bliká nesvieti 

1 1 Ovládanie so 
zabudovaným PLC 

nesvieti svieti pri výbere funkcie 

poznámka: 

- logická úroveň 0/1, nízka: 0 V, vysoká: 5 V. 

Popis vývodov rozširujúcej karty 
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Elektrické parametre konektorov 

názov popis 

GND Spoločný uzol zariadenia (signálová zem). 

24 V 24 V napájacie napätie zariadenia po poistke. 

5 V 5 V stabilizované napätie zariadenia,  maximálny zaťažovací prúd je 200 mA, 
nie je zvlášť istené. 

RESET napätím 0 V sa reštartuje zariadenie, neodporúča sa použiť. 

OPCIO_1/OPCIO_2 Vstup pre výber funkcií konektora karty. 

RELAY 5 V Relé pre galvanické oddelenie COM portu PLC, pri 5 V-ovom napätí je aktívne. 

PLC COM Aktív relé esetén az ide kapcsolt feszültség kerül a PLC kimenet COM pontjára. 

RX/TX Prípojný bod pre UART. (5 V-ový logický signál) 

OUT_0-7 Výstup z riadiacej jednotky. 

IN_1-11 Vstup do riadiacej jednotky. 

IN_A Analógový signál z riadiacej jednotky. 

 

Prepojenie konektorov s elektronikou zariadenia 

Je veľmi dôležité vedieť, aký obvod sa pripojí na rozširujúcu kartu. Vnútorný obvod obsahuje 

ochranné prvky, napriek tomu sa neodporúča pripojiť obvod žiakmi. 

GND a 24 V napätie je priamo vyvedené z externého zdroja napájania. Na 24 V výstupe sa nachádza 

poistka umiestnená na skrinke zariadenia. Na navrhnutom konektore karty je kontakt o čosi kratší, 

preto pri vsunutí a vysunutí karty pod napätím sa najprv nastaví daná funkcia, až potom dostane 24 V 

napájacie napätie. 

5 V napätie je vytvorené 1 A stabilizátorom (LM2575). Neodporúča sa zaťažiť väčším prúdom, ako 

200 mA. 

Vývod RESET je pripojený na resetovací vývod mikroriadiča PIC. Je to dôležité v prípade aktualizácie 

softvéru. Jeho použitie sa neodporúča. 

OPCIO_1/OPCIO_2, výber funkcií karty podľa tabuľky z predchádzajúcej kapitoly. Logická úroveň je 

0/5 V. 

Pri pripojení externého obvodu v každom prípade treba galvanicky oddeliť výstupné porty COM 

zabudovaného PLC. 

Komunikácia UART, sériová komunikácia s logickými úrovňami 0/5 V, rýchlosť komunikácie je 9600 

Baud, pre reálne rozhranie RS232 treba použiť integrovaný obvod (napr. MAX232). Panel v zariadení 

dáva spätnú väzbu komunikácie pomocou LED-iek a v prípade potreby aj zvukom. 
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Vývod vstupu (IN_1-11) je znázornený na ďalšom obrázku. Vhodné napäťové úrovne pre PLC 

zabezpečí operačný zosilňovač. Kvôli obojsmernej použiteľnosti (externé ovládanie/ ovládanie 

externého obvodu) treba byť veľmi rozvážnym. 

 
V prípade externého signálu nastáva konflikt medzi týmto signálom a výstupným signálom 

operačného zosilňovača. 

Je veľmi dôležité v takomto prípade nastaviť ovládanie externého obvodu (bliká červená LED), lebo 

vtedy zariadenie všetko vypne, teda na výstupe operačného zosilňovača bude 0 V. Dióda chráni 

zosilňovač od vysokej úrovne externého ovládania. 

V prípade použitia iného externého ovládania treba použiť rozhranie medzi obvodmi (napr. pre 

Arduino), nakoľko na konektor karty sa dostane logická úroveň 0/20 V. 

Analógový vstup (IN_A) sa nesmie použiť ani pri externom ovládaní. 

Výstupy (OUT_0-7) sú navrhnuté na 5 V napätie, ovládacie obvody sú chránené, tam žiadne ťažkosti 

nespôsobuje 24 V napätie, ale prúdy LED-iek sú navrhnuté pre 5 V. 

V prípade ovládania externého obvodu (bliká červená LED), sú všetky funkcie kufra zakázané, teda 

LED sa nemôžu preťažiť. 

Keď externý ovládač nie je schopný dodať 5 V napätie (napr. MyRIO), treba použiť rozhranie pre 

získanie 5 V-ového napätia. 

Vzorky 

Na stránke nájdete schémy zapojenia a návrhy plošných spojov siedmych rozširujúcich kariet, ktoré 

sú navrhnuté podľa hore uvedenej špecifikácie. Podľa návrhov sa dajú prepísať už existujúce porty 

pre danú riadiacu jednotku  podľa originálnej dokumentácie. V prílohe nájdete niekoľko schém ako 

príklady pre dané obvody. 

Schémy môžu byť inšpiráciou pre vlastný návrh, ale môžu sa aj priamo vyrábať. 

Konektor v schéme je navrhnutý ako súčiastka, ktorá sa tiež môže využiť pre vlastný návrh. 

Sedem schém: 

- Arduino MEGA 

- Arduino MICRO 

- MyRIO 

- prevodník UART-RS232  

- svorkovnica 

- univerzálna rozširujúca karta 

-  karta pre I/O test 
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Prílohy 

Vzor schémy pre Arduino MEGA. 

 
Vzor schémy pre Arduino Micro. 
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 Tabuľka riadenia pre UART 

Baud-rate je 9600 

Ovládacie vstupy treba použiť podľa rozloženia vývodov PLC s použitím originálnej dokumentácie. 

 

smer (pri 
pohľade zo 
zariadenia) 

popis 

 msb                               lsb 

funkcia poznámka 

poznámka ovládacie vstupy 1 0 0 t y x x x y = on(1)/off(0), t = on(1)/off(0) x = port száma 

poznámka ovládanie kufrom 0 1 0 0 0 0 0 0 všetko vypnuté   

poznámka ovládanie kufrom 0 1 0 0 0 0 0 1 demo   

poznámka ovládanie kufrom 0 1 0 0 0 0 1 0 schodisko   

poznámka ovládanie kufrom 0 1 0 0 0 0 1 1 výťah   

poznámka ovládanie kufrom 0 1 0 0 0 1 0 0 pás   

poznámka ovládanie kufrom 0 1 0 0 0 1 0 1 motor, zmena smeru pohybu   

poznámka ovládanie kufrom 0 1 0 0 0 1 1 0 motor, hviezda - trojuholník   

poznámka ovládanie kufrom 0 1 0 0 0 1 1 1 
motor, zmena smeru pohybu,  
hviezda - trojuholník   

poznámka ovládanie kufrom 0 1 0 0 1 0 0 0 úroveň, len napúšťanie   

poznámka ovládanie kufrom 0 1 0 0 1 0 0 1 
úroveň, napúšťanie 
a vypúšťanie   

poznámka ovládanie kufrom 0 1 1 0 0 0 0 x zvukový signál 1 on, 0 off   

  

odosielanie 

odosielanie analógového 
signálu (pri úrovni 
hladiny) 

1 x x x x x x x 
x analógová veličina 
prevedená na 7 bitový signál 

  

odosielanie 
odosielanie digitálnych 
signálov 

0 1 0 y x x x x y = on(1)/off(0) x = port číslo 


