Programovatelné
automaty
PA 46 a PA 64
Slavomír Turoò, Miroslav Poledník
V roce 1999 jsme v èasopisu ELECTUS zveøejnili jednoduchou,
amatérskou verzi programovatelných automatù PA44 a PA82. Dnes
jsme se rozhodli zveøejnit profesionální verzi programovatelných
automatù PA46 a PA64.
Rozdíly jsou následující:
1. Napájení 24 V (bìné u profesionálních zaøízení).
2. Vstupy a výstupy jsou provedeny
stejnì, jako u profesionálních zaøízení, jsou galvanicky oddìlené
s kvalitním odruením.
3. Automat je vybaven odruením,
byla orientaènì zkouen na EMC
a naprosto vyhovìl.
4. Je osazen obvod Watchdog, který
zabrání vypadnutí automatu pøi
silném zaruení.
5. Skøíò je pouita typu MODULBOX
DIN 4H s uchycením na DIN litu.
Programovatelné automaty mají
mnohoèetné pouití, napø. pøi øízení
jednoduchých strojù, osvìtlovacích
a reklamních zaøízení, pásové dopravy s postupným zapínáním pásù
a souèasnou kontrolou zavalových
klap, jako inteligentní èasová relé, ve
sloitìjích technologických celcích
jako pomocné obvody, urèené napø.
k hlídání krytù strojù nebo ovládání
jednoduchých funkcí. Pøi pouití vstupù In1 a In2 jako komparátoru a pøísluných èidel se zesilovaèi mùeme
øídit i analogové velièiny, jako napø. nastavenou teplotu, výku hladiny apod.
Profesionální programovatelné automaty zahranièních firem pro øízení
rùzných strojù a technologií mají výhodu, e s pomìrnì jednoduchými
softwarovými prostøedky lze rychle
a variabilnì navrhnout øídicí systém
pro urèitý strojní, èi technologický prvek. Jejich nevýhody jsou (pøi pouití
v pomìrnì jednoduchých aplikacích):
1. cena hardware,
2. cena software pro programování,
3. nejsou vhodné pro jednoduché
a cenovì pøijatelné aplikace,
4. omezení na pomìrnì specializovaná pracovitì.

Popis PA46 a PA64
U popsaných automatù je 1. èíslice v oznaèení poèet vstupù a 2. èíslice je poèet výstupù.

Programovatelný automat má tyto
èásti:
Hardware:
• Vstupy (4, resp. 6) jsou galvanicky oddìleny a jsou napájeny stejnosmìrným mapìtím 24 V. Vstup
sepne, pokud na nìj pøivedeme napìtí +24 V.
• Výstupy (6 nebo 4) jsou galvanicky oddìleny. Na výstupu zapojen
tranzistor p-n-p s otevøeným kolektorem, napìtí 24 V, výstupní proud
je omezen na asi 190 mA, krátkodobì zkratuvzdorný.
• Vstupy COMP0 a COMP1 (komparátor) lze pouít pro analogové
velièiny. Komparátor porovná s citlivostí 10 mV úroveò napìtí. Pokud je napìtí na COMP0 vìtí ne
COMP1, výsledek komparátoru je
1, pokud naopak, výsledek je 0.
Software:
• Jednoduchý instrukèní soubor,
zpracovatelný libovolným textovým
editorem (napø. poznámkovým blokem Windows, editorem Norton
Comanderu a pod.). Zpùsob programování èásteènì vychází
z programovacího jazyku BASIC.
• Jednoduchý program pro pøeklad
instrukèního souboru PA_komp.exe.
• Jednoduchý program pro pøenos
dat do programovatelného automatu PA_com.exe.
• Programy PA_comp.exe a PA_
com.exe pracují pod Windows,
mùete si je stáhnout na naich
webových stránkách.
• Minimální poadavky na hardware i software PC

Programování
automatu PA46 a PA64
Pøehled instrukcí:
NOP
ádná operace.
STOP Zastavení programu, vhodné pro ladìní programu.
SETx
Nastaví výstup OUTx na 1.
Sepne relé REx.
RESETx Nuluje výstup OUTx. Rozepne relé REx.
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INx nnn Pokud je na vstupu INx 1,
tak program pokraèuje na
návìtí nnn. Pokud je na
vstupu INx 0, program pokraèuje na dalím øádku.
NINx nnn Pokud je na vstupu INx 0,
tak program pokraèuje na
návìtí nnn. Pokud je na
vstupu INx 1, program pokraèuje na dalím øádku.
PAUSE mm:ss.t
Program se zastaví na urèenou dobu (m 
minuty, s  sekundy, t  0,1
sec.), max. na 16 minut.
GOTO nnn Program pokraèuje na
návìtí nnn.
SUB nnn Program vykoná podprogram, zaèínající na návìtí
nnn.
RET
Ukonèení podprogramu.
NSUB xxx
Zajistí opakování následujícího podprogramu 1 a
256x.
LOCKx m:ss.t
Zamkne stav výstupu x po nastavenou dobu.
RESAL Nuluje vechny výstupy, i ty,
které byly zamèeny instrukcí LOCK.
SETAL Nastaví vechny výstupy.
COMP nnn Pokud je na výstupu
komparátoru 1, tak program
pokraèuje na návìtí nnn.
NCOMP nnn Pokud je na výstupu
komparátoru 0, tak program
pokraèuje na návìtí nnn.
Pokud chceme, aby výstup byl nastaven urèitou dobu, byla pouita instrukce LOCK m:ss.t. Napø. chceme-li, aby výstup 1 byl zapnut 1 minutu
a program bìel dále, pouijeme následující sekvenci:
SET1
; zapne relé 1
LOCK1 1:0.0 ; zamkne relé 1 na 1 min
RESET1
; vypne relé 1
Program bìí dále, relé vak 1 bude
automaticky vypnuto a po 1 minutì.
Pokud chceme uvést èas PAUSE,
nebo LOCK pouze v sekundách, mùeme pouít syntaxi PAUSE ss, LOCK
ss. Jinak musíme uvést vdy výe
uvedenou syntaxi s oddìlením : mezi
minutami a sekundami a . mezi sekundami a desetinami sekund.
Dalí podrobnosti k programování
automatù, hláení chyb, vzorové programy a programy PA_comp.exe
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Obr. 1. Schéma programovatelných automatù PA46 a PA64
a PA_com.exe najdete na http://
www.st-temco.cz.

Zapojení
Na obr. 1 je schéma programovatelného automatu. Pro oba typy (PA46
a PA64) jsou pouity stejné desky
s plonými spoji, pouze podle typu neosadíme urèité souèástky (viz níe).
Základem automatu je mikrokontrolér 89C2051 (IO1). Je sice starí,
ale vyhovuje a je levný. Obvod IO2
(Watchdog) plní funkci hlídaèe. Zastaví-li se nebo zabloudí-li vlivem silného zaruení program, obvod Watchdog bìhem 300 ms mikrokontrolér
resetuje. Udrovací impulz pro Watchdog generuje pin 8 procesoru, který
je souèasnì vyuit k buzení indikaèní
LED D1. Jako pamì nahraného programu je pouit IO3 (24C32). Staèila
by sice pamì 16 kB, ale obvod 24C16
má u rùzných výrobcù rùzné zapojení
pinu 7 (Write Protect) a byly s tím
komplikace.
Vstupní obvody jsou galvanicky
oddìlené optoèleny OPb1 a OPb6.
Na vstupu jsou odpory Rf1 a Rf6, které s transily De1 a De6 tvoøí ochranu proti velkým napìovým pièkám.
Rezistory Re1 a Re6 tvoøí zdroj proudu pro optoèleny. Zenerovy diody Dc1
a Dc6 a De1 a De6 spolu s kondenzátory Ca1 a Ca6 tvoøí ochranu proti
ruivým napìtím.
Pouijeme-li optoèleny OPb typu
PC814 (PC824), mùeme ke spínání
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vstupù pouít libovolnou polaritu
vstupního napìtí 24 V.
Výstupní obvody jsou galvanicky
oddìleny optoèleny OPa. Rezistory Ra
spínají tranzistory T1 a T6, rezistory
Rb tranzistory uzavírají. LED Da1 a
Da6 spolu s rezistory Rc omezují proud
tranzistorù na asi 190 mA. Rezistory
Rd s transily Db chrání tranzistor proti
velkým napìovým pièkám.
Na vech vstupních a øídicích portech mikroprocesoru jsou odruovací
kondenzátory Co (100 pF), které se
velmi osvìdèily pøi zkoukách EMC.
Pro komunikaci PAxy s poèítaèem
je pouita vnitøní komunikace RS-232
procesoru, k propojení slouí konektor (CON1) z lámacích kolíkù typu
S1Gxx. Jednotlivé vývody jsou: 1 
 Ucc, 2  RxD, 3  TxD, 4  GND.
Protoe porty procesoru P1.1
a P1.0 lze vyuít jako analogový komparátor, jsou tyto porty vyvedeny pøes
ochranné a odruovací obvody R20,
R21, D2, D3, C3 a C4 na vstupy
COMP0 a COMP1. Pokud chceme
pouít tento komparátor, musíme odpojit Vstupy In1 a In2. K tomuto úèelu slouí pájecí propojky PP. Kdy
chceme komparátor, propojky nepropájíme, pokud chceme pouít vstupy
IN1 a IN2, propojky propájíme. Na
obr. 2 je nakresleno zapojení k øízení
teploty v rozsahu 0 a 100 °C. Pokud
pouijeme pøesné souèástky (1 %),
mùeme potenciometr pøímo lineárnì
ocejchovat, chyba nepøekroèí nìkolik
stupòù.
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Zdroj napìtí Ucc (5 V) pro mikrokontrolér je tvoøen spínaným zdrojem
s MC34063 (IO1). Zde je dùleité pouít kondenzátor C9 s malým sériovým odporem (typu Low ESR).
Na obr. 3 je schéma pøevodníku pro
komunikaci pøes rozhraní RS-232.
Zapojení je klasické, pøevodník je osazen integrovaným obvodem ICL232
(IO1) a kondenzátory C1 a C6. Vzhledem k omezenému prostoru je pouit
obvod ICL232 v provedení SMD.

Stavba
Automat je proveden na dvou deskách s plonými spoji, které lze uchytit
ve skøíni MODULBOX. Na spodní desce (obr. 4 a 5) je napájecí zdroj, výstupní obvody, obvody komparátoru, èást
vstupních obvodù a svorkovnice.
Na horní desce (obr. 6 a 7) je mikrokontrolér, pamì, Watchdog, zbývající èást vstupních obvodù a konektor
CON1 pro spojení s RS-232. Horní
deska je se spodní propojena plochým
kabelem AWG20 dlouhým 10 cm s pøíslunými samoøeznými konektory.
Osazení spodní desky je na obr. 8,
osazení horní desky na obr. 9. Podle
poadovaného typu neosazujeme nìkteré souèástky:
PA46: neosadíme OPb5 a OPb6,
Dc5(6), Dd5(6), Ca5(6), Re5(6),
Rf5(6) a De5(6).
PA64: neosadíme OPa5(6), Ra5(6),
Rb5(6), Rc5(6), Rd5(6), Da5(6), T5(6)
a Db5(6).

Obr. 2.
Zapojení k øízení
teploty s vyuitím
komparátoru

Obr. 3.
Zapojení pøevodníku
TTL  RS-232
Pokud nepouijeme komparátor, neosazujeme R20, R21, D2, D3, C3 a C4.
Pouijeme-li skøíò MODULBOX
DIN H53 4M, nemùeme integrované
obvody osadit do objímek vzhledem
k výce krytu. V krytu vyvrtáme a vypilujeme otvory a dráku podle obr. 10.
Pro propojení programovatelného
automatu s poèítaèem slouí propojovací òùra s vestavìným pøevodníkem. Deska s plonými spoji je navrena tak, aby se vela do krytu
konektoru CANNON. Propojovací
òùra je dlouhá asi 70 cm, pouit je
4ilový kablík typu PNLY. Pro napìtí
Ucc pouijeme èervenou barvu, aby
nebylo mono zamìnit polaritu konektoru RS232. Druhý konec òùry je

osazen dutinkovou litou BTK04G.
Deska s plonými spoji a osazení desky je na obr. 11 a 14.

Nastavení
Zprvu obì desky nespojíme. Po
zapnutí zdroje zkontrolujeme napìtí
Un (24 V) a zmìøíme odbìr. Mìl by
být asi 3 mA. Zmìøíme Ucc (5 V).
Pokud jsou napìtí a proudy v poøádku,
vypneme zdroj a pøipojíme kabelem
s konektory horní desku. Po zapnutí
napìtí by mìla LED D5 dvakrát bliknout (chybové hláení - v pamìti EEPROM není nahrán program). Na poèítaèi si pøipravíme testovací program
pro PA 46, nebo PA 64 a programem

PA_com.exe jej zapíeme do pamìti
programovatelného automatu.
Program pracuje tak, e pokud sepneme libovolný vstup, sepnou se relé
pøísluných výstupù. Tímto programem si otestujeme správnost funkce
PA. Sepnutí vstupù vidíme pøímo na
pøísluných LED.
Potøebný software a pøíklady programù najdete na mých stránkách
http://www.st-temco.cz v sekci Konstrukce.
Popisované programovatelné automaty je mono objednat formou
stavebnice, naprogramovaných procesorù a ploných spojù, pøípadnì
kompletní sestavený pøístroj na
www.st-temco.cz v sekci Obchod.

Obr. 4 a 5.
Spodní deska
programovatelného automatu
(68 x 87 mm),
vrchní a spodní
strana

Obr. 6 a 7.
Horní deska
programovatelného automatu
(67 x 42 mm),
vrchní a spodní
strana
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Obr. 9. Osazení horní desky. Souèástky v závorce osazujeme ze spodní strany desky

Obr. 11 a 14.
Deska s plonými spoji a osazení
desky pøevodníku RS-232
Obr. 8. Osazení spodní desky

Obr. 10. Úprava krytu MODULBOX

Seznam souèástek
R1
R2
R3 a R6
R7 a R12
R14 a R16,
R17 a R19
R20, R21
R22
R23
R24
Ra1 a Ra6
Rb1 a Rb6
Rc1 a Rc6
Rd1 a Rd6,
Rf1 a Rf6
Re1 a Re6
C1, C2
C3, C4
C5
C6
C7
C8
C9
Co
Ca1 a Ca6

24

10 kΩ, 1 % vel. 0204
1 kΩ, 1 % vel. 0204
4x 10 kΩ, RRA rez. sí
6x 10 kΩ, RRA rez. sí
3x 1,5 kΩ, RRB rez. sí
4,7 kΩ, 1 % vel. 0204
2,2 Ω, 1 %, vel. 0207
3,6 kΩ, 1 % vel. 0204
1,2 kΩ, 1 % vel. 0204
4,7 kΩ, 1 % vel. 0204
6,8 kΩ, 1 % vel. 0204
5,6 Ω, 1 % vel. 0204
10 Ω, 1 %, vel. 0207
2,2 kΩ, 1 % vel. 0204
27 pF, SMD 0805
22 nF, keramický
100 nF, SMD 0805
1 nF, SMD 0805
220 µF/35 V, elektrolyt.
470 pF, keramický
220 µF/10 V, Low ESR
100 pF, SMD 0805 (10 ks)
100 nF, keramický

D1,
Da1 a Da6 LED 3 mm/2 mA, èerv.
Zener. dioda 5,1 V BZX83
D2, D3
D4
1N4007
D5,
Db1 a Db6,
De1 a De6 BZW06-36VCA,
transil 36 V
D6
1N5819
Dc1 a Dc6,
Dd1 a Dd6 Zenerova dioda 8,2 V
BZX83
T1 a T6
BD140
OPa1 a OPa6,
OPb1 a OPb6
optoèlen PC827
IO1
mikrokontrolér Atmel
89C2051 - DIL20
IO2
MAX1232 DIL8
(Watchdog)
IO3
24C32 DIL8 (pamì)
IO4
MC34063 DIL8
TL1
220 µH, tlumivka LAL04
CON1
konektor LPV20
CON2
konektor MLV20
CON3
konektor PFL20

Obr. 15.
Osazené
desky programovatelného
automatu
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CON4
svorkovnice MV253/5,08
CON5
svorkovnice MV252/5,08
CON6
konektorový kolík SG1W4
kabel AWG 20 10 cm
skøíò MODULBOX DIN 4M H53
kryt svorek MODULBOX DIN
kryt pøedlis. 4M
kryt horní MODULBOX DIN
panel edý 4M
Pøevodník RS-232
C20 a C24 10 µF/16 V, SMD B
C25
100 nF, keramický
IO1
ICL232 SMD
konektor
CANNON CAN 9 ZP
kryt konektoru CANN 9 nemetalizovaný
dutinková lita BTK04G
deska s plonými spoji, oboustranná
s prokovenými dìrami
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