PLC plant 4.0
Popis produktu
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Všeobecný popis
Zariadenie obsahuje dve jednoduchšie a štyri funkčné ovládateľné makety, s ktorými je možné
realizovať celkovo 9 rôznych zapojení. Zapojenia sú pevné, dajú sa zvoliť pomocou voliča funkcií.
Primárnym účelom zariadenia je ovládanie makety pomocou PLC.
Nakoľko sa jedná o učebnú pomôcku, tak k úlohám na hľadanie chýb je možné nastaviť prerušenia
vodičov samostatným tlačidlom.
Ako alternatívna možnosť ovládania, je zariadenie vybavené konektorom typu "card-edge", pomocou
ktorého je možné realizovať externé ovládanie, napr. cez internet, pomocou Arduina, atď. Taktiež je
možné pripojiť zabudované PLC k externému zariadeniu.
Výhody zariadenia:
- môže byť použité s akýmkoľvek typom PLC (pri vhodnom počte I/O portov) nezávisle na platforme.
Môže byť použitá už z existujúcou infraštruktúrou.
- konektor rozširujúcej karty poskytuje možnosť ovládania niekoľkými zariadeniami, preto sa dá
využívať aj v prípade rôznych učebných osnov a technologických zmien. Zapojenie konektora karty je
dané, preto si každý užívateľ môže k nemu vytvoriť vlastný elektronický obvod.
- cenovo výhodné, vďaka rôznym možnostiam ovládania môže byť použité v rámci viacerých
vyučovacích predmetov.
- odolná mechanika, kvalitné diely, spoľahlivosť.

Definície pojmov
Kufor: zariadenia, ktoré obsahuje všetky modely.
Ovládanie: znamená ovládanie jednotlivých funkcií podľa zvolenej schémy zapojenia a funkcie.
Funkcia: predstavuje aktuálne zvolenú schému ovládania a k nej zodpovedajúci hardvér.
Prevádzkový režim: zariadenie je možné ovládať viacerými spôsobmi – prevádzkovými režimami.

Popis prevádzkových režimov
- ovládanie so zabudovaným PLC (predvolené)
- ovládanie pomocou rozširujúcej karty:
- USART-tal
- externým ovládačom
- zabudovaným PLC pripojeným k externému obvodu.
Kzariadeniu s vhodným rozhraním je možné vyhotoviť samostatné rozširujúce karty. Pomocou tejto
možnosti dokážeme ku kufru priradiť ľubovoľnú riadiacu jednotku. Takáto karta nie je v základnej
zostave zariadenia. Technický popis rozširujúcej karty je uvedený v samostatnej časti.
V prípade rozširovania systému je možné použiť iba zadané pripojenia. To znamená, že je iný prístup
k pôvodným I/O portom PLC.
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Popis funkcií
Jednotlivé schémy zapojenia sa nachádzajú v prílohe.
Demo funkcia
Umožňuje realizáciu jednoduchších úloh ovládania, je vhodná na vytváranie úvodných ukážkových
programov k učebnej pomôcke.
Obsah:
- 3 tlačidlá (červené, žlté, zelené)
- vypínač
- 4 LED-ky (2 červené, 1 žltá a 1 zelená)
Funkcia osvetlenia schodišťa
Jej štruktúra sa príliš nelíši od demo funkcie, zmena je iba v usporiadaní. Sú vytvorené štyri
poschodia obytného domu, preto je riešená úloha prehľadnejšia.
Obsah:
- 4 tlačidlá (žlté)
- 4 LED-ky (biele)
Funkcia výťahu
Obsahuje funkčnú maketu, ktorá reprezentuje štyri poschodia obytného domu. Samotný výťah
predstavuje doska plošného spoja, ktorá sa pohybuje hore-dole a je ovládaná tlačidlami kabínky
umiestnenými na tejto doske. Na privolanie výťahu sa používajú tlačidlá obsahujúce LED kontrolku.
Spätná väzba o polohe „výťahu“ je k dispozícii na každom poschodí. Taktiež sú snímané koncové
polohy kabínky. V prípade chybného ovládania sa motor zastaví a zaznie zvukový signál.
Obsah:
- doska plošného spoja pohybujúca sa hore-dole
- ovládacie tlačidlá v kabínke (4, pre každé poschodie jedno)
- privolávacie tlačidlá s ovládateľnou spätnou väzbou (4, pre každé poschodie jedno)
- spätná väzba o polohe
Funkcia dopravného pásu
270 mm dlhý a 40 mm široký pásový dopravník ovládaný v oboch smeroch. Na každom konci
pásového dopravníka sú umiestnené 2 snímače so vzájomnou vzdialenosťou 40 mm. Pre úlohy
ovládania sú k dispozícii štyri tlačidlá, stav je možné zobraziť pomocou troch LED-iek. V prípade
chybného ovládania sa motor zastaví a zaznie zvukový signál.
Obsah:
- 270 mm dlhý, 40 mm široký pásový dopravník
- štyri tlačidlá (2 zelené, 1 červené a 1 žlté)
- tri LED-ky (červená, zelená, žltá)
Ovládanie trojfázového motora
V prípade správneho ovládania maketa otáča zotrvačník, ktorý je chránený plexisklom.
Táto funkcia má tri schémy zapojenia:
- zmena smeru otáčania
- spúšťanie hviezda-trojuholník
- spúšťanie hviezda-trojuholník so zmenou smeru otáčania
Pre úlohy ovládania sú k dispozícii štyri tlačidlá, stav je možné zobraziť pomocou troch LED-iek.
Otáčanie motora je signalizované kontrolným signálom smerom k PLC.
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V prípade chybného ovládania sa motor zastaví a zaznie zvukový signál.
Obsah:
- jeden motor so zotrvačníkom
- štyri tlačidlá (2 zelené, 1 červené a 1 žlté)
- tri LED-ky (červená, zelená, žltá)
Regulácia výšky hladiny
Maketa realizujúca plnenie a vypúšťanie s rozmermi 50x50 mm.
Má dve funkcie:
- iba plnenie a samovoľné vyprázdňovanie
- plnenie aj vyprázdňovanie sú ovládané
Aktuálna výška hladiny je privedená do PLC vo forme analógového signálu ako aj v digitálnej podobe
v 7 diskrétnych krokoch. Pre úlohy ovládania sú k dispozícii štyri tlačidlá, stav je možné zobraziť
pomocou troch LED-iek. V prípade chybného ovládania sa motor zastaví a zaznie zvukový signál. Stav
plnenia signalizujú samostatné LED-ky.
Obsah:
- zdvíhacia mechanika
- štyri tlačidlá (2 zelené, 1 červené a 1 žlté)
- tri LED-ky (červená, zelená, žltá)
Prepínanie funkcií
Jednotlivé funkcie je možné meniť pomocou tlačidla umiestneného na pravej strane zariadenia (pri
ovládaní pomocou PLC alebo vonkajšieho portu). Zmena funkcie je signalizovaná krátkym zvukovým
signálom. Stláčaním tlačidla sa postupne prepínajú funkcie. Pri funkcii, ktorá je práve aktívna, sa
rozsvieti zelená LED (v prípade viac zapojení sa rozsvieti viac LED-iek).
Pri funkciách výťahu a regulácie výšky hladiny sa musí najskôr získať východisková poloha, až potom
bude zariadenie reagovať na ovládanie. (Ak je táto pozícia určená, zaznie krátky zvukový signál)
V režime USART je možné funkciu zmeniť iba pomocou USART.

Funkcia vyhľadávania chýb
Všetky funkcie majú možnosť realizácie preddefinovanej chyby v zapojení. Tieto chyby je možné do
systému zadávať pomocou tlačidla umiestneného na zadnej strane zariadenia.
Stlačenie tlačidla sprevádza zvukový signál, každé stlačenie zvýši chybový kód o hodnotu jedna. Po
dosiahnutí maximálneho chybového kódu sa tento vynuluje, čo je indikované dlhším zvukovým
signálom.
Aktuálny kód chyby je možné určiť z LED kontrolky tlačidla: krátke blikania podľa čísla chyby, po nich
nasleduje dlhšia prestávka, tento cyklus sa stále opakuje.
Poruchy vždy modelujú prerušenie alebo skrat v jednom z I/O portov. Chybové kódy pre každú
funkciu sú popísané osobitne, aby ich nebolo možné zistiť z tohto popisu.

Zvukové signály
Krátky vysoký tón: zaznie pri zmene funkcie kufríka alebo pri stlačení tlačidla poruchy. Pri funkciách
výťah a výška hladiny je tónom nastavenia východiskového stavu.
Dlhý vysoký tón: zaznie pri zapínaní/ prepínaní režimu.
Spojitý dlhý tón: signalizuje chybu ovládania.
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Technické údaje
Napájanie: 24 V DC, 200 mA (bez prúdového odberu PLC)
Rozmery: šírka: 540 mm, hĺbka: 320 mm, výška: 90 mm (bez PLC)
Materiál: plexisklo 4 mm-ové rezané laserom, bočné steny sú vyrobené z 2 ks hliníkového profilu
hrúbky 1,2 mm.
Požiadavky kladené na PLC: 24 V DC, 12 vstupov, 8 výstupov (reléových), 1 analógový výstup
(voliteľný), rozmery PLC nesmú presiahnuť šírku 135 mm a hĺbku 95 mm.
Charakteristiky makiet: Vyrobené zo 4 mm-ového laserom rezaného plexiskla.
Makety výťahu, dopravného pásu a regulácie výšky hladiny obsahujú unipolárne krokové motory
typu 28BYJ-48 s prevodom.
Maketa trojfázového ovládania motora obsahuje 24 V DC motor so zotrvačníkom.
Elektronické charakteristiky: Riadiaca elektronika je obvod s mikrokoriadičom. Elektronické obvody
prislúchajúce jednotlivým maketám sú multiplexované k pripojenému ovládaču (v základnom stave k
zabudovanému PLC). Schéma zapojenia zabudovaného PLC sa nachádza v prílohe.
Elektronický obvod pracuje s napäťovými úrovňami 5 V.
Pomocou operačného zosilňovača sa vytvára napäťový signál 0-20 V pre vstup PLC. Úroveň
napäťového signálu je možné nastaviť samostatným potenciometrom.
Vývody COM reléových výstupov PLC sú vzájomne prepojené a je na ne pripojené napätie rôznej
veľkosti podľa typu funkcie (v prípade zabudovaného PLC je to 5 V).

Termékleírás

Prílohy
Schémy zapojenia
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Celkové zariadenie
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Prajem Vám úspešné štúdium a
výučbu!

