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Ko se med pestro izbiro po nekem ključu 
končno odločimo za nekega proizvajal-
ca »svojega« izbranega mikrokontroler-
ja, moramo običajno takoj izbirati tudi 
med različnimi družinami, ki jih ponuja, 
procesnih zmogljivostih in vgrajenih po-
mnilnikih, da ne omenjam periferije..! 
Po izbiri ohišja, v katerem bo vgrajen, 
je na vrsti izbira programskega jezika, 
v katerem bomo pisali program za kr-
miljenje načrtovanega procesa. Tudi tu 
se lahko znajdemo v precejšnji zagati, 
saj je programskih jezikov veliko, vsak 
mikrokontroler zase pa nekoliko spe-
cifičen, kar moramo upoštevati že od 
vsega začetka. Kako vse to shraniti in 
obdržati v svoji glavi ter biti ob tem tudi 
uspešen? Predlagamo programiranje 
s pomočjo lestvične logike, ki podpira 
mikrokontrolerje različnih proizvajal-
cev. To je obenem tudi najhitrejši način, 
da vaše tiskano vezje z vgrajenim mikro-
kontrolerjem postane pravi programir-
ljivi logični krmilnik!

Za programiranje programirljivih lo-
gičnih krmilnikov proizvajalci običajno 
ponujajo celo vrsto programskih jezi-
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kov, s katerimi jih je mogoče progra-
mirati. Obstaja mednarodni standard 
z oznako IEC 61131-3, namenjen upo-
rabi programskih jezikov v programi-
rljivih logičnih krmilnikih, ki naj bi jih 
upoštevali vsi proizvajalci.  Programski 
jeziki, ki jih ta standard obravnava, so 
lahko pisani v grafični obliki, na pri-
mer  lestvični diagram (Ladder diag-
ram - LD), funkcijski blok diagram  
(Function Block Diagram - FBD) ter 
sekvenčni funkcijski potek (Sequential 
Function Charts - SFC), vendar sta tudi 
v obliki besedila dva načina in sicer s 
strukturiranim besedilom (Structured 
Text - ST) in z zaporedjem ukazov (In-
struction List - IL). Ena izmed najpo-
membnejših prednosti tega standarda 
je, da omogoča izbiro in uporabo več 
različnih programskih jezikov  v istem 
programirljivem krmilniku. To razvijal-
cem programske opreme omogoča, da 
za vsako posamezno nalogo izberejo 
najprimernejši programski jezik.

Lestvični diagram je najbolj razširjena 
metoda programiranja, ki se uporablja 
za programiranje programirljivih logič-
nih krmilnikov (PLK). Programski jezik 
lestvične logike so razvili zato, da so z 

njim posnemali načrtovanje in delovanje relejske logike. 
Odločitev o uporabi diagramov relejske logike je bila vse-
kakor strateška, saj se je z njeno izbiro kot glavnega načina 
programiranja drastično zmanjšala potreba po nepresta-
nem usposabljanju inženirjev za delo s PLK in ljudi, ki sode-
lujejo pri trženju in njihovi prodaji.  Že od samega začetka 
je bil ta programski postopek odlično sprejet in je vse do 
sedaj ostala najpogostejša tehnika programiranja PLK.

To je bilo tudi osnovno vodilo tvorca programa LDmicro: 
z istim programom imeti možnost ustvarjanja programske 
kode za različne mikrokontrolerje, ki bi ob enako napisa-
nem lestvičnem programu enako krmilili nek proces. Naj-
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Slika 1: Minipin II je lahko tudi zmogljiv PLK



Microchip ime in logo, Microchip logo in PIC so registrirane blagovne znamke podjetja Microchip Technology Incorporated v ZDA in drugih državah. Vse ostale blagovne znamke navedene v 
tem dokumentu so v lasti njihovih lastnikov. © 2014 Microchip Technology Inc. Vse pravice pridržane. DS00001743A. MEC003Slo07.14

microchip.com/intelligentanalog

Inteligentno Načrtovanje
Začnite z Inteligentnimi Analognimi PIC® Mikrokontrolerji

 Okoljevarstveni senzorji 
 Prenosna medicinska oprema 
 Industrijske naprave 
 Pretvorba moči 
 Učinkovit motor 

 Osvetljevanje 
 Merjenje in spremljanje porabe 
energije 
 Naprave za pridobivanje energije 
 Kontrole solarnih pretvornikov 

Analogno načrtovanje je zahtevno in porabi veliko veliko dragocenega 
časa. Microchip inteligentni PIC® MCU-ji vsebujejo analogne funkcije, kot so 
visoko zmogljivi analogno digitalni (A/D) pretvorniki, digitalno analogni (D/A) 
pretvorniki in operacijski ojačevalniki. Z njimi je možno zgraditi vmesnike, ki 
so enostavni za uporabo in olajšajo načrtovanje analognih naprav. Rešitev 
v enem čipu omogoča zmanjšanje sistemskega šuma in hkrati hitrejšo 
obdelavo, kar dramatično skrajša čas in ceno načrtovanja.

Uporaba



50     SVET ELEKTRONIKE 09_2014

brž se vsi strinjamo, da pravzaprav sploh ni važno, kakšno 
in od katerega proizvajalca  je jedro krmilnika, ampak kako 
zna to jedro krmiliti naše procese in kako hitro se odziva 
na spremembe! S programom za lestvično programiranje 
LDmicro lahko izberemo prevajanje izhodne programske 
kode za mikrokontrolerje, ki jih vidimo na sliki 2.

To pomeni, da nam ni potrebno skrbeti za nič druge-
ga, kot izbrati najprimernejši mikrokontroler ter določiti 
(in hkrati poimenovati) vhodne in izhodne priključke na 

njem. Programska koda, ki jo bomo 
dobili po prevajanju, je v heksadeci-
malnem formatu, prilagojena seveda 
izbranemu mikrokontrolerju.  Gre za 
običajni format  zapisa programskih 
datotek in v mikrokontroler jo »pre-
točimo« s programatorjem, ki ga tudi 
sicer uporabljamo za programiranje 
tega izbranega mikrokontrolerja. Vse 
to so prednosti, zaradi katerih se nam 
je zdelo vredno predstaviti ta način 
programiranja širšemu krogu bralcev. 
Ni namreč več važno ali programira 
elektronik, mehatronik,  »čisti« strojnik 
ali tehnolog: za vse veljajo enaka pra-
vila in vsak proces je mogoče razčleniti 
do najmanjše podrobnosti in ga zapi-
sati v obliki lestvičnega diagrama. Zato 
lahko trdimo, da je krmilni program 
za nek proces sposobna napisati ose-
ba, ki ta proces dobro pozna, čeprav 
programiranje morda ne sodi ravno 
neposredno v njeno strokovno področ-
je. Obratno lahko to tudi pomeni, da 

zna tako napisan program »prebrati« in razumeti vsak med 
njimi, tudi če se je prvič srečal z njim. Ker se program piše 
in izvaja zaporedoma, prečko za prečko, je zelo pregleden in 
zato lahko hitro odkrijemo in odpravimo morebitne napake 
ali izvajamo programske spremembe.

Lestvični diagram
Lestvični diagram predstavlja toliko tokokrogov, kolikor 
je v njem prečk – klinov. Vsi vhodi ene prečke ustvarjajo 
s svojimi mirovnimi ali delovnimi kontakti pogoje za de-
lovanje priključenih izhodov. Spomnimo se: vsaka prečka 
mora imeti vsaj en izhod! Izhod pa pomeni nek porabnik, 
ki za svoje delovanje potrebuje napajanje, prav tisto, ki je 
priključena na levo in desno vertikalno letev. To letev lahko 
podaljšamo in z vsako novo prečko postaja daljša, vendar 
je na njej še vedno napetost, ki ustreza vsem priključenim 
porabnikom v lestvičnem diagramu. Seveda velja tudi obra-
tno: ko določimo napajalno napetost na vertikalnih letvah, 
morajo biti vsi priključeni porabniki prilagojeni delovanju 
s to napetostjo. V industrijskem okolju je ta napetost obi-
čajno 24 V, enosmerna. To pomeni, da morajo biti tudi 
motorji, releji, kontaktorji, tuljavice, ventili, svetila in drugi 
porabniki predvideni za delovanje s takšnim napajanjem, 
če jih poganjamo neposredno. Seveda pa lahko kakršneko-
li porabnike priključimo posredno, prek relejev, ki delujejo 
z omenjeno napajalno napetostjo.

Lestvični diagram je priljubljen tudi zato, ker je presenetlji-
vo podoben električni shemi nekega vezja, le da sta v she-
mi običajno napajalni letvi zgoraj (+ napajanje) in spodaj 
(masa, GND, minus napajanja). Če bi shemo zavrteli v na-
sprotni smeri urnih kazalcev (slika 4A), bi se skoraj samo-
dejno pretvorila v lestvični diagram (slika 4B)! 

Na shemi ste najbrž prepoznali vezje za vklop na eni tipki in 
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izklop na drugi. Ko pritisnemo na tip-
ko »Start«, dobi Rele_01 napajanje in 
pritegne, istočasno pa dobi napajanje 
tudi žarnica Luc1, ki zato zasveti. Rele 
se nato sam drži prek lastnega delov-
nega kontakta in tudi Luc1 sveti, vse 
dokler s tipko »Stop« ne prekinemo 
napajanja releja, ki zato odpusti. Ko 
tipko stop spustimo, napajanja releja 
prek lastnega delovnega kontakta ni 
več in edini način, da luč prižgemo je, 
da pritisnemo tipko »Start«.

Pravila za programiranje
Lestvična logika in programiranje pro-
cesov z njo pa najbrž ne bi bila nikoli tako priljubljena in 
vsestransko razširjena, če ne bi stala na trdnih temeljih, na 
pravilih programiranja in kasnejšega  izvajanja tega pro-
grama. Ta pravila nam morajo biti popolnoma jasna, še 
preden se lotimo pravega programiranja.

Najpomembnejše je predvsem: 

» Navpični črti na diagramu predstavljata napajalni letvi, 
med katerima so ostala vezja  povezana. Tok teče od 
leve proti desni napajalni tirnici  prek vodoravne prečke 
– klina in nikoli nazaj! 

» Vsaka prečka na lestvi določa eno operacijo v postopku 
krmiljenja. 

» Lestvični diagram se bere od leve proti desni in od zgo-
raj navzdol. Slika 2 prikazuje, kako nadzorni program 
znotraj PLK bere ukaze v posameznih prečkah, začne s 
prvim ukazom prve prečke, ko pa konča z vsemi ukazi te 
prečke, nadaljuje s prvim ukazom naslednje prečke, kar 
se nadaljuje vse do zadnje prečke. Zadnja prečka ima 
oznako »END«. Zeleno so označeni ukazi, ki preverjajo 
trenutno stanje vhodov, rdeče pa je označen izhod, ki 
se postavi ob izpolnjenih pogojih. Ko je PLC v načinu 
delovanja, gre skozi celoten lestvični program do zadnje 
prečke, ki jasno označuje konec programa in se nato ta-
koj nadaljuje na začetku, torej na prvi prečki. Postopek, 
v katerem nadzorni program v PLK-ju prebere vse preč-
ke programa, imenujemo cikel. Zadnjo prečko ali klin 
lahko označimo z blokom, ki vsebuje END ali RET, kar 
izvajanje programa vrne spet na prvi ukaz prve prečke.

» Vsaka prečka se mora začeti z vhodom ali večjim šte-
vilom vhodov in se mora končati z najmanj enim izho-
dom. Izraz »vhod« se uporablja za spremljanje krmilnih 
parametrov, kot je na primer sklenitev kontaktov sti-
kala, ki se uporablja kot vhodni element. Izraz »izhod« 
je uporabljen v zvezi z napravami, ki so priključene na 
izhod PLK, na primer z motorjem. 

» Električne naprave so v lestvičnem diagramu prikazane 
v normalnem stanju. Stikalo, ki je normalno odprto 
dokler ga neka oseba ali objekt ne sklene, je na lestvič-
nem diagramu prikazan kot odprt, stikalo, ki pa je nor-
malno zaprto je prikazano zaprto. 

» Neka naprava se lahko pojavi v več kot le eni prečki 
lestvičnega diagrama. Za isto napravo vedno uporabl-

jamo enako oznako. 
» Vhodi in izhodi so označeni s svojimi lastnimi naslovi, ki 

se sicer uporabljajo za zapis, kar je popolnoma odvisno 
od posameznega proizvajalca krmilnikov. To je običaj-
no naslov vhoda ali izhoda v pomnilniku PLK.

Krmilni program v notranjosti PLK
Če želimo s programirljivimi krmilniki karkoli upravljati,  
moramo najprej vedeti, da je izvajanje krmilnega programa 
znotraj PLK enote neskončna zanka, v kateri nek nadzor-
ni program skrbi predvsem za svoje pravilno delovanje, za 
branje vhodov in postavljanje izhodov. Obstajajo različni 
pristopi, kako lahko mikrokontroler znotraj PLK enote ugo-
tovi in z veliko zanesljivostjo oceni, da vse njegove ključne 
funkcije in priključene periferne naprave delujejo pravilno 
in da je varno nadaljevati z izvajanjem programa. Že zara-
di osebne varnosti operaterja na napravi, katero krmilimo 
s PLK, mora biti sistem samokontrole vsakega krmilnika 
takšen, da ne more priti do nesreče pri delu, seveda pa je 
treba preprečiti tudi možnost strojeloma, ki bi lahko nastal 
zaradi nepravilnega delovanja krmilnika.

Na sliki 5 je prikazan en cikel izvajanja lestvičnega progra-
ma. Lepo se vidi, kako se izvaja vsak posamezni cikel in kaj 
se med izvajanjem programa z lestvičnim diagramom do-
gaja znotraj PLK. Bolj podrobno je to prikazano na sliki 6. 

Z zeleno barvo je označen del programa, ki na začetku 
vsakega novega cikla prebere vsa stanja svojih vhodov in jih 
shrani v svoj vhodni pomnilnik. Ko je branje vhodov konča-
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Slika 4A: Iz sheme z vrtenjem dobimo skoraj pravi lestvični diagram

Slika 4B: Lestvični diagram za shemo s slike 4A
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no, novih sprememb na vhodih program ne bo upošteval 
vse do začetka novega cikla, ko bo spet prebral stanje na 
svojih vhodih. Kot prikazuje slika 6, v primeru tretje spre-
membe na nekem vhodnem priključku te sploh ne bomo 
zaznali, niti obravnavali, saj bo v trenutku branja vhodov 
na tem priključku nizko logično stanje.

Pri vhodih moram omeniti zunanje 
digital
ne vhode (vrednost je logično 1 ali 0), na primer kontak-
te relejev, reed kontakte, tipke, stikala, tipala, poleg tega 
pa seveda tudi analogne vhode za potenciometre ali pa na 
primer za temperaturne termočlene. Poleg teh, »fizičnih« 
vhodnih naprav pa obstajajo tudi notranji vhodi, ki spre-
minjajo vrednost, oziroma svoje stanje glede na rezultate 
posamezne prečke. Neko izhodno napravo, na primer tul-
javico releja, lahko določimo kot notranjo. S tem lahko do-
bimo množico notranjih izhodov, ki svojo vrednost prene-
sejo na množico notranjih vhodov, ti pa so spet sestavni del 
neke logike za proženje in sproščanje notranjih in zunanjih 
izhodov. Lahko bi rekli, da so to notranji pomnilniki, kate-
rih vrednosti lahko spremenimo, če jih obravnavamo kot 
izhodno enoto, njihovo vrednost pa lahko preberemo, če 
jih obravnavamo kot vhodno enoto. Povezava med obema 
je ime, ki mora biti v obeh primerih enako. 

V vsakem ciklu (na sliki 6 so cikli označeni z A, B, C, D) 
se celotni lestvični program izvede od začetka do kon-
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ca! Izvajanje lestvičnega programa poteka glede na prej 
prebrana stanja na vhodih (slika 5), ki so shranjena v 
vhodnem pomnilniku, z rezultati vsake posamezne prečke 
pa vplivamo na stanja izhodov, ki imajo prav tako svoj 
izhodni pomnilnik. Dokler se lestvični program ne izvede 
do zadnje prečke (vrstice), spreminjamo stanja izhodov le 
v pomnilniku, šele v zadnji vrstici se vsebina tega izhodne-
ga pomnilnika prepiše na prave, f izične izhode ali v trajni 
pomnilnik, če gre za notranje izhode, ki jim pravimo tudi 
zastavice. Izhodi se torej v resnici ne postavljajo tako, kot 
se izvaja program, ampak se stanja zapisujejo v izhodni 
pomnilnik, kjer nastaja nekakšna slika izhodov, ki so jo 
povzročila stanja vhodov in logične povezave med njimi. 
S to, vsakič na novo izdelano sliko izhodov, se dejanski 
izhodi v vsakem posameznem ciklu “osvežijo” le enkrat in 
to na koncu vsakega cikla. To tudi pomeni, da lahko nek 
izhod med izvajanjem posameznih ukazov znotraj lestvič-
nega diagrama postavimo ali brišemo večkrat, vendar bo 
na koncu obveljalo takšno stanje, kot smo ga določili z 
zadnjim zapisom (v izhodni pomnilnik).

Dolžina posameznega cikla je odvisna od hitrosti izvajan-
ja inštrukcij vgrajenega mikrokontrolerja (sistemski takt), 
od njegove procesne zmogljivosti (MIPS) ter dolžine in 
razvejanosti LD programa. Okvirno se cikel izvaja od ne-
kaj deset mikrosekund pa vse do pol sekunde, lahko tudi 

Slika 5: Nadzorni program v PLK
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izdelava vezij do velikosti 160 x 200 mm,
napenjalni okvir za hitro vpenjanje kovinskih in polimernih šablon,
nanos spajkalne paste do gostote kontaktov 0,65 mm,

zalogovniki za SMD komponente,

...oprema za majhne in velike profesionalce!

Ekonomicna SMT linija naprav za vsak razvojni laboratorij:ˇ

Slika 6: Podrobnosti izvajanja posameznih ciklov programa
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Slika 6: Podrobnosti izvajanja posameznih ciklov programaSlika 6: Podrobnosti izvajanja posameznih ciklov programa

več, odvisno pač od zahtev v posamezni 
aplikaciji. Temperaturnega senzorja v ne-
kem prostoru pač ni potrebno brati 100-
krat v sekundi, zato bi bil za vzdrževanje 
konstantne notranje temperature cikel, 
recimo 30 sekund, popolnoma zadovoljiv. 

Dolžina cikla pa seveda vpliva na zakasni-
tev, ki nastane od branja vhodov do po-
stavljanja izhodov. V skrajnem primeru 
je potrebno čakati skoraj dva cikla, da se 
neka sprememba na vhodu odrazi kot iz-
polnjen pogoj za postavljanje nekega izho-
da. Na sliki 6 so s pokončnimi rdečimi čr-
tami označeni trenutki, ko se stanje vhodov 
prenese v vmesni vhodi pomnilnik. Recimo, 
da je vhodni signal enak pritisku na neko 
tipko. Pri branju 1. Faze vhodnega signala 
v točki A1 še ni bilo pritiska na to tipko, 
zato se je v pomnilnik prepisalo stanje OFF 
(logična 0). Kjerkoli v programu se kot po-
goj postavi stanje te tipke, se bo do konca 
cikla upoštevalo stanje, ki je bilo prebrano 
v točki A1. V točki A2 se postavljajo izhodi 
tega cikla in ker tipka v trenutku branja ni 
bila pritisnjena, izhod povezan z njo ne bo 
postavljen. V točki B1 se začenja nov cikel 
in pri branju vhodov se v vhodni vmesni 
pomnilnik zapiše tudi stanje pritisnjene tip-
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ke, ki se na izhod prenese šele v točki B2, torej celo nekoliko 
za tem, ko je bila že izpuščena! V ozadju poteka vhodnega 
signala je zasenčeno prikazano stanje izhodnega signala 
v programskem primeru, ko naj se izhod postavi v enako 
stanje, kot ga ima tipka. Vidimo, da se rezultat branja v 
točki 1 posameznih ciklov odraža na izhodih šele na kon-
cu istega cikla, v točki 2 in da so prezrte vse spremembe,  
ki so se zgodile v vmesnem času med posameznimi branji 
vhodov. Sklepamo lahko, da so zakasnitve lahko dolge tudi 
do dveh ciklov in v večini primerov je lahko to zelo moteče, 
sploh v komunikaciji človek-stroj. Vsekakor pa se moramo 
z zakasnitvami seznaniti že v fazi načrtovanja krmiljenja 
neke naprave in preveriti, kakšno dolžino izvajanja cikla kr-
milnik omogoča in kako hitro se morajo vhodne spremem-
be odraziti v obliki sprememb izhodih stanj.

Če prikažemo primer časovnika: nemogoče je pričakovati, 
da bo deloval po naših pričakovanjih, če dolžina cikla traja 
dlje, kot je nastavljen čas časovnika. Spet se nam lahko 
zgodi, da se bo časovnik iztekel takoj za fazo branja vhodov 
v vmesni pomnilnik in bomo za zaznavanje tega dogodka 
potrebovali skoraj celoten cikel, za ustrezno reagiranje nanj 
pa malo manj kot dva!

Zaključek
Razlogov za programiranje z lestvičnim diagramom je ve-
liko in kdor namerava v prihodnosti programirati progra-
mirljive logične krmilnike kateregakoli proizvajalca, mora 
biti z njim dobro seznanjen, saj spada med osnovne pro-
gramske jezike, ki jih podpirajo prav vsi sodobni PLK. Pred-
nosti  je toliko, da jih moramo na koncu kar našteti:
» gre za grafični programski jezik, ki je zelo podoben ele-

ktrični relejski shemi ;
» za programiranje niso potrebna dodatna šolanja, ker je 

preprost in razumljiv;
» osnovo programske kode lahko razvije vsak, ki pozna 

nek proces;
» omogoča razvoj programske kode, ki jo razumejo vsi ;
» odlična preglednost programov omogoča hitro izvedbo 

sprememb v programu;

» omogoča hitro lociranje napak v programih in odpravo 
zastojev med delovanjem;

» programska koda je prenosljiva med PLK različnih pro-
izvajalcev.

Pri programu LDmicro pa je treba poudariti še naslednje 
lastnosti:
» ustvarjanje programske kode za več različnih PIC in AVR 

mikrokontrolerjev;
» vgrajen ima simulator delovanja, s katerim lahko delo-

vanje svoje programske kode preizkusimo;
» možnost ustvarjanja programske kode v jeziku ANSI C.

Če povežemo vse dobre lastnosti skupaj, lahko rečemo, da 
je programiranje z lestvičnim diagramom najbolj razširjena 
metoda programiranja industrijskih krmilnikov, saj ga razu-
me in uporablja širok krog strokovnjakov različnih profilov, 
ki poznajo nek proces, zato lahko pri ustvarjanju še tako za-
pletenega krmilnega programa sodelujejo vsi. Spremembe v 
programih so preproste, saj je program pregleden in največ-
krat naenkrat izvajamo spremembe le v eni prečki.

Vsak mikrokontroler je sposoben izvajati program za krmil-
jenje nekih procesov, vendar lahko hitrejši dosegajo krajše 
cikle izvajanja programa, ki pomenijo krajši odzivni čas, 
oziroma krajšo zakasnitev od nastanka nekega vhodnega 
dogodka do trenutka, ko na izhodu dobimo odziv nanj.
Ko mikrokontroler priključimo na napajanje že deluje in 
če je obenem še na tiskanem vezju skupaj z vso potrebno 
periferijo, prav lahko postane celo programirljiv logični kr-
milnik (PLK). Dokaz za to je cela paleta razvojnih ploščic 
za različne mikrokontrolerje, ki jih mnogi uporabijo kot 
osnovo za svoje aplikacije (MiniPin II je v večini primerov 
najcenejša mogoča rešitev za aplikacije majhnih serij).

Za uvod vemo ravno dovolj, da se lahko začnemo poča-
si pogovarjati o programskih možnostih, uporabniškem 
vmesniku in pisanju programa: sestavljanju logike posa-
meznih prečk lestvičnega diagrama, kar boste lahko pre-
brali v naslednjem članku.

www.svet-el.siwww.svet-el.si

Slika 7: Primer krmiljenja, ki ga zmore opravljati vsak PLK
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Slika 7: Primer krmiljenja, ki ga zmore opravljati vsak PLKSlik 7 P i k ilj j ki lj i k PLK
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Osnovni pojmi
V zvezi z gradniki lestvičnega programiranja se moramo 
seznaniti vsaj z najpogosteje uporabljenimi izrazi, za katere 
moramo vsi natančno vedeti kaj pomenijo. 

Gradnik je lahko vhodni ali izhodni element, ki ga je mogo-
če vključiti v programsko logiko lestvičnega diagrama. Vsak 
gradnik ima vsaj en vhod in en izhod. Vhod je lahko priklju-
čen neposredno na napajalno tirnico (leva vertikalna linija, 
visok nivo) ali na izhod predhodnega gradnika.

Napajalna tirnica je ena izmed dveh vertikalnih linij, ki se 
nahajata na skrajni levi in skrajni desni strani lestvičnega 
diagrama. Leva napajalna tirnica ima višji napetostni po-
tencial kot desna, zato tok teče od leve tirnice proti desni 
in tudi programski tok obravnavamo enako.

Prečka ali klin lestvice je horizontalna linija, ki se začne na 
levi napajalni tirnici in konča s priključitvijo izhodnega gra-
dnika na desno napajalno tirnico (maso napajanja). Vsi 
gradniki, ki se nahajajo vmes, so zastavljeni pogoji, ki vpli-
vajo na to, ali bo izhodni gradnik aktiven ali ne.

Aktivnost lahko na primer pripišemo tistim gradnikom, na 
katere lahko vplivamo s stanjem na izhodu. Tipični pred-
stavniki te skupine gradnikov so recimo žarnica, rele, kon-
taktor, elektromagnet, motor, grelnik in tako naprej. Za vse 
te elemente je značilno, da za svoje delovanje potrebujejo 
neko napajanje. Motor je na primer lahko ugasnjen, vendar 
takrat ni aktiven, ne opravlja svojega dela, tistega, za kate-
rega smo ga v neko napravo vgradili (pogon traku, črpal-
ka). Prav tako lahko neko aktivnost pripišemo tudi elemen-
tom, pri katerih mora spremembo stanja povzročiti nek 
zunanji dogodek, na primer da na končno stikalo deluje 
neka sila, operater preklopi iz ročnega v avtomatsko delo-
vanje, senzor zazna izdelek na tekočem traku in podobno. 
Če je nek rele aktiven, sta aktivna tudi njegov mirovni in 
delovni kontakt. Ampak pazimo na to: mirovni kontakt ak-
tivnega releja je razklenjen, ne prevaja toka, prevaja ga le 
takrat, ko je rele neaktiven. Pri delovnem kontaktu je ravno 
obratno!

Delovni kontakt, normalno odprt (NO, angl. normally 
open) v neaktivnem stanju nekega releja ne prevaja toka 
ampak šele takrat, kadar je rele (ali tipka, kot na sliki 1) 
aktiven. 

Mirovni kontakt, normalno sklenjen (NC, angl. normal-
ly closed) v neaktivnem stanju nekega releja prevaja tok, 
razklene pa se, ko postane rele (ali tipka, kot na sliki 1) 
aktiven. Vse vezalne sheme s stikali na naših shemah so na-
risane s stikali v neaktivnem stanju.

Preklopni kontakt, ima skupni kontakt (COM, angl. 
common), ki je neaktivnem stanju povezan prek normal-
no sklenjenega (NC) mirovnega kontakta na mirovni pri-
ključek,  v aktivnem stanju pa prek normalno odprtega 
(NO) delovnega kontakta na delovni priključek. Primer 
preklopnega kontakta vidimo na skici releja na sliki 1. 
Vsak preklopni kontakt lahko uporabimo kot mirovni 
kontakt, če priključimo le priključka za skupni kontakt 
(COM) in mirovni kontakt (NC), priključek delovnega 
kontakta pa ostane nepriključen. Prav tako lahko vsak 
preklopni kontakt uporabimo kot delovni kontakt, če 
priključimo le priključka za skupni kontakt (COM) in 
delovni kontakt (NO), priključek mirovnega kontakta pa 
ostane nepriključen.

Programiranje mikrokontrolerjev 
z lestvično logiko LDmicro (2)

Avtor: Bojan KovačAvtor: Bojan Kovač

Najboljše stvari izvirajo iz preprostih rešitev in ena od takšnih je tudi lestvično programiranje. Vsaka, še tako 
zapletena funkcija je sestavljena iz vhodov in izhodov, ti pa imajo lahko le dve stanji: resnično in neresnično. In 
za kakšno resnico pravzaprav gre? Pri lestvični logiki se sprašujemo po tem, ali vhodnemu signalu (pravzaprav 
+ napajanju) v neki prečki uspe, prek vseh vhodnih pogojev, priti na izhod, na gradnik z značajem izhoda. 
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Slika 1: Vezalne sheme z delovnim in mirovnim kontaktom
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Kaj je rele, kaj so kontakti, kaj tipke in kaj sti-
kala?
Na vhod (leva stran prečke) lahko priključimo različne 
elemente, s katerimi tokokrog sklenemo ali razklenemo. V 
lestvičnem diagramu so vsi ti elementi enakovredni, imajo 
enak simbol in se tudi enako obravnavajo: so gradniki, 
skozi katere pod določenimi pogoji tok teče, v drugih pri-
merih pa ne. 

Najprimernejša elektromehanska elementa, ki ustrezata 
vhodnim simbolom in  delovanju kontaktov lestvičnega 
diagrama, sta tipka in kontakt releja. Poleg tega, da ima-
ta oba vhodni in izhodni priključek, je 
pomembno tudi to, da sta oba lahko 
ali aktivna ali neaktivna. Sprašujemo se 
namreč, ali je tipka pritisnjena (aktiv-
na) ali sproščena (neaktivna) in ali rele 
drži (aktiven) ali miruje (neaktiven). 
Najbrž že iz teh dejstev lahko vidimo, 
kaj je za pravilni programski tok pot-
rebno vedeti:
» Ali je na vhodu nekega kontakta na-

petost ali ne?
» Ali je tipka (rele) neaktivna ali ak-

tivna?
» Ali predstavlja ta gradnik mirovni 

ali delovni kontakt?

Tipka je elektromehanski element, ki 
ima samo en stabilni položaj, v kate-
rega se vrne sama, ko nanjo ne deluje 
več mehanska sila (ko je neaktivna). 

Drug položaj tipke je takrat, ko je tipka aktivna, ko nanjo 
od zunaj deluje neka sila. Tipka ima lahko v obeh položajih 
mirovni ali delovni kontakt. Tabelo vseh možnosti vidimo 
na sliki 2.

Stikalo (tudi preklopnik)  je podoben mehanski element, 
ki ima dva stabilna položaja in s katerim lahko sklenemo 
ali razklenemo tokokrog. Stikalo je izdelano tako, da po 
preklopu v želen položaj (izklopljeno ali vklopljeno) ostane 
v izbranem položaju toliko časa, dokler ga spet ne preklo-
pimo v nasprotni položaj. 

Kontakt je del releja ali kontaktorja, v katerem je običajno 
več kontaktov ali kontaktnih sistemov. Izdelani so tako, da 
imajo v neaktivnem položaju sklenjene mirovne, v aktivnem 
pa delovne kontakte.

Delovni kontakt je kontakt, ki se sklene, ko rele aktiviramo. Delovni 
kontakt ne prevaja toka, ko rele miruje. Mirovni kontakt je tisti, ki je 
sklenjen, dokler rele ni aktiviran. Mirovni kontakt prevaja tok takrat, 
ko rele miruje.

Poleg glavnih kontaktov imajo kontaktorji tudi pomožne 

SAMOGRADNJE

Stanje na 
vhodu

Tipka neaktivna Tipka aktivna

0 0 0

1 0 1

0 0 0

1 1 0

Delovni kontakt

Mirovni 
kontakt

Stanje na izhodu

Slika 2: Kakšno stanje bo na izhodu nekega kontakta?
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kontakte, ki jih uporabljamo za krmiljenje celotnega vezja. 
Ti kontakti tokovno niso tako zmogljivi kot glavni kontakti, 
ki imajo lahko tokovno zmogljivost tudi prek 100 A, vendar 
so zelo pomembni za pravilno delovanje nekega krmiljenja. 
Pomožni mirovni kontakt nam na primer prepreči možnost 
vklopa motorja z vrtenjem v nasprotno smer, dokler je vklo-
pljen kontaktor za vrtenje v drugo smer.

Kontaktorje in releje upravljamo električno. Tuljavica je 
navita na železnem jedru in ob priključitvi napajanja nas-

tane med kotvico in jedrom magnetno 
polje, ki pritegne kotvico, s čimer se 
preklopi tudi kontakt.

Na slikah 3 in 4 vidimo shemo delovanja releja, ki ima vgra-
jen en preklopni kontakt. Uporabimo ga lahko kot mirovni, 
delovni ali preklopni kontakt, kakor želimo. Rele ima lahko 
več kontaktnih sistemov, vsi pa ob priključitvi napajanja na 
tuljavico releja istočasno preklopijo. Tuljavice relejev so di-
menzionirane za priključitev na standardne enosmerne in 
izmenične napetosti, na primer 5, 6, 12, 24, 48 V in tako 
naprej. V industrijskem okolju se s PLK krmilniki najpogo-
steje uporablja enosmerna napetost 24 V.

Ponujamo vam široko izbiro zvo nikov za industrijo in samogradnjo, ki obsega:

    Visokotonske zvo nike
    Srednjetonske zvo nike
    Nizkotonske zvo nike
    Širokopasovne zvo nike
    Koaksialne zvo nike
    Avto zvo nike

Vgradne zvo nike
Zvo nike za industrijo
Zvo nike za ozvo enje prostorov 
(pri dolo enih modelih je možna katerakoli barva po RAL lestvici)

Material za izdelavo kretnic

Kit  komplete

Poleg tega vam svetujemo pri izbiri zvo nikov, opravimo meritev, naredimo izra un za ohišje ter 
kretnico in popravimo vaše stare zvo nike.

 V   
 S      
     
 ŠŠ     
    
 A    

Visaton vrhunske zvo niške enote priznanega nemškega prozvajalca ke zkk vzz o niške enkk ote priznanega nemšk
z ve  kot 40 letnimi izkušnjami.

Prodaja in zastopa:
KENO d.o.o. Ljubljana
tel.: 041 705 626

www.keno.si

Keno_1_2.ai   1   22.9.2014   17:08:57
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Slika 4: Rele z mirovnim in delovnim kontaktom v aktivnem stanju

Slika 5: Odprto ohišje releja
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Na sliki 5 lepo vidimo vse najpomembnejše sestavne dele 
pravega releja z enim preklopnim kontaktom brez ohišja. 
Lepo se vidi kotvica, ki je pritrjena na skupni (COM) pri-
ključek in ki obenem opravlja tudi funkcijo vzmeti. 

Morda bi kot kontakt lahko omenil tudi vse vrste industrij-
skih polprevodniških tipal, ki zaznavajo bližino predmetov, 
na primer induktivni za kovino, kapacitivni za ostale mate-
riale in univerzalna optična tipala. Prav tako se kot kontak-
ti obnašajo reed stikala, ki se aktivirajo takrat, ko se prek 
njihovih kontaktov sklene magnetno polje. Vsa ta tipala se 
pojavljajo v izvedbah kot delovna, mirovna ali preklopna 
stikala. V večini primerov pri tipalih ne gre za neposreden 
kontakt, ampak na svojem izhodu dajejo eno izmed nape-
tosti, ki predstavlja visok ali nizek potencial glede na na-
pajalne tirnice. Tipala imajo običajno tudi dokaj omejeno 
tokovno zmogljivost v razredu 200 mA (gre za polprevodni-
ško stikalo, stikalni element je na primer tranzistor) in več-
jih porabnikov nanje ne moremo priključiti neposredno.

Osnovne logične funkcije
Vsaka prečka lestvičnega diagrama vsebuje neke pogoje, na 
podlagi katerih se postavlja ali briše »aktivnost« na izhodu 
(skrajno desno) te prečke. Pogoji so lahko enostavni ali za-
pleteni, lahko so zelo razvejani, včasih pa vsebujejo tudi le 
en sam pogoj. Kakorkoli že, vsako kombinacijo pogojev je 
mogoče izvesti s pomočjo fizičnih kontaktov in s pomočjo 
osnovnih logičnih vrat. Res je, da je včasih za neko funkcijo 
lahko potrebnih veliko osnovnih gradnikov, vendar je vsa-
ko mogoče praktično izvesti. Osnovnih gradnikov je tako 
malo, da nam bo sprva skoraj neverjetno, kaj vse je mo-
goče z njimi narediti, zato pa moramo njihovo delovanje 
poznati do podrobnosti, če jih želimo kombinirati v bolj 
zapletene vezave.

Osnovna vrata so IN (AND), ALI (OR), ekskluzivno ALI 
(XOR), in NE (NOT) – negator. Omenili bomo tudi njihove 
negirane izpeljanke, kjer je delovanje izhoda ravno obratno 
kot pri običajnih izvedbah.

Ojačevalnik (buffer)
» Opis delovanja z besedami:

◊ »Izhod bo pri logičnih vratih, ki predstavljajo ojače-
valnik, enak vhodnemu signalu.«  Delovanje je torej 
ravno obratno kot pri NE logičnih vratih, zamenja-
na sta izhodna logična nivoja. Ojačevalnik ima le 
en vhod in en izhod. Stanje na vhodu se preprosto 
preslika na izhod. Iz vsakih NE vrat lahko naredimo 
ojačevalnik z dodajanjem še enega negatorja.

NE vrata, negator, inverter (NOT)

» To funkcijo lahkžo z besedami opišemo takole:
◊ »Izhod bo pri NE logičnih vratih ravno obraten, kot 

je na njegovem vhodu. NE vrata imajo le en vhodni 
in en izhodni priključek.« Tudi simbol lepo ponazar-
ja njegovo delovanje, saj je na izhodnem priključku 
narisan krožec. Negator je zanimiv tudi zato, ker 

lahko z dodajanjem enega samega vezja vsem stan-
dardnim logičnim vezjem (IN, ALI, XALI) spremeni-
mo logiko delovanja v ravno obratno (NEIN, NEALI, 
XNEALI).

Resničnostna tabela
Resničnostna tabela prikazuje delovanje vrat ojačevalnika 
in NE vrat. »1« na izhodnem priključku pomeni visok lo-
gični nivo (napajalna napetost), »0« pa predstavlja nizek 
logični nivo (ni napetosti). 

Ojačevalnik preslika stanje vhoda na svoj izhod, NE vra-
ta pa dajejo na izhod ravno obraten logični nivo, kot ga 
imajo na svojem vhodu. Vidimo, da je tudi v tem primeru 
s stališča logike na izhodih delovanje obeh vrat res ravno 
obratno.

Vezalna shema s stikali
Ojačevalnik lahko predstavimo kot delovni kontakt: če bo 
aktiven, bo sklenjen in tok bo stekel skozi, zato bomo ena-
ko stanje dobili tudi na izhodu, če pa ne bo aktiven, tok ne 
bo tekel skozi in na izhodu bomo dobili nizek logični nivo. 
Nasprotno pa lahko NE vrata predstavimo z mirovnim 
kontaktom, ki prevaja tok le toliko časa, dokler ni aktiven. 
Kot vidimo, se bo v tem primeru visok logični nivo na izho-
du pojavil le v primeru neaktivnosti na vhodu.

Lestvični diagram
Za ojačevalna vrata bomo v prečki povezali le en delovni 
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Slika 6: Ojačevalnik, buffer Slika 7: Negator, invertor

Slika 8: Resničnostna tabela ojačevalnika/negatorja

Slika 9: Vezalna shema ojačevalnika in negatorja

ojačevalnik vrata NE
0 1
1 0

Izhodni priključek

0
1

Vhodni priključek
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Slika 9: Vezalna shema ojačevalnika in negatorja
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kontakt. Kadar bo aktiven, bo tok lahko stekel proti izhodu, 
ko ne bo aktiven, bo tokokrog prekinjen. Ojačevalna vrata 
preprosto preslikajo stanje na svojem vhodu na svoj izhod.

Za NE vrata bomo v prečki povezali mirovni kontakt. Kadar 
kontakt ne bo aktiven, bo lahko tok stekel do izhodnega 
priključka, kamor je priključen nek porabnik, breme, sicer 
pa ne. Na sliki 11 vidimo prečko nekega lestvičnega diagra-
ma z NE vezavo v obliki mirovnega kontakta. Poleg je tudi 
diagram, ki prikazuje aktivnost izhoda ob različnih logičnih 
stanjih na vhodu.

IN vrata (AND)

» To funkcijo lahko z besedami opišemo takole:
◊ »Izhod bo pri IN logičnih vratih postal aktiven (lo-

gično visok nivo) le takrat, kadar je na vseh vhodnih 

priključkih (v našem primeru na obeh) aktivno stan-
je (logično visok nivo).«

NEIN (NAND, Not AND)

 » Opis delovanja z besedami:
◊ »Izhod bo pri NEIN logičnih vratih aktiven vedno 

(logično visok nivo), razen takrat, kadar je na vseh 
vhodnih priključkih (v našem primeru na obeh) 
aktivno stanje (logično visok nivo).« Delovanje je 
torej ravno obratno kot pri IN logičnih vratih in če 
gremo še malce naprej: zamenjana sta izhodna lo-
gična nivoja, kar v simbolu lepo ponazarja krožec na 
izhodnem priključku. Iz vsakih IN vrat lahko naredi-
mo NEIN vrata z dodajanjem negatorja.

Simbol
V električnih vezjih se uporablja starejši IEEE simbol, vse 
pogosteje pa ga nadomešča sodobni IEC simbol, v kate-
rem je znak »&«. NEIN vrata imajo na izhodnem priključku 
krožec, ki pomeni ravno obratno delovanje na izhodu, kot 
je delovanje pri IN vratih.

Resničnostna tabela
Resničnostna tabela prikazuje delovanje IN in NEIN vrat. 
Če vzamemo, da je »1« visok logični nivo (napajalna nape-
tost) in da je »0« nizek logični nivo (ni napetosti) vidimo, 
da je delovanje obeh vrat res ravno obratno.

Če bi v praksi na izhod NEIN vrat vezali vhod negatorja, 
pa bi na njegovem izhodu (po ponovnem negiranju) spet 
dobili logične nivoje, kot jih imajo vrata IN. To tudi pomeni, 
da z zaporedno vezavo negatorja lahko dobimo iz IN vrat 
NEIN vrata in iz NEIN vrat IN vrata, če je to potrebno.

Vezalna shema s stikali
Delovanje vseh logičnih vezij je mogoče predstaviti kot ve-
zalno shemo normalno odprtih in normalno sklenjenih 
kontaktov. Vhodni logični nivoji so pri stikalih njihovo 
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Slika 10: Lestvični diagram ojačevalnika

Slika 11: Lestvični diagram negatorja
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NSlika 11: Lest ični diagram negatorja

Slika 12: Vrata IN Slika 13: Vrata NEIN

A B vrata ALI vrata NEALI
0 0 0 1
0 1 1 0
1 0 1 0

1 1 1 0

Vhodni priključek Izhodni priključek

Slika 14: Resničnostna tabela IN in NEIN vrat



52     SVET ELEKTRONIKE 10_2014

aktiviranje. Če aktiviramo normalno sklenjen kontakt, se 
bo ta razklenil (ne bo več prevajal toka), če pa aktiviramo 
normalno odprt kontakt, se bo ta sklenil (začel bo preva-
jati tok). Če sledimo delovanju vrat in logičnih nivojih na 
izhodu, na katere vplivajo logični nivoji (aktiviranje) na 
vhodih, vidimo, da so IN vrata vezje s serijsko vezavo nor-
malno odprtih kontaktov. Le takrat, ko bodo vsi vhodni 
priključki na visokem logičnem nivoju (»aktivni«), se bo 
visok logični nivo pojavil tudi na izhodnem priključku. Na-
sprotno pa so NEIN vrata paralelna vezava normalno za-
prtih kontaktov in visok logični nivo se bo lahko na izhodu 
pojavil v vseh primerih, razen takrat, kadar se aktivirata 
oba (mirovna) kontakta.

Lestvični diagram
Lestvični diagram je skoraj popolnoma enak vezalni shemi, 
le da pozitivni priključek napajanja priključimo na levo (+, 
pozitivna napajalna napetost) vertikalno tirnico, maso pa 
na desno vertikalno napajalno tirnico. Vmes so posamezne 
prečke, lestvični program. 

Za IN vrata bomo dva normalno odprta (delovna) kon-
takta v prečki vezali zaporedno. Aktivna bosta morala 

biti oba kontakta, da bo tok stekel do izhodnega pri-
ključka, kamor je priključen nek porabnik, breme. To je 
lahko žarnica, tuljavica nekega drugega releja, motor, 
grelec in podobno. Na sliki 16 vidimo eno prečko ne-
kega lestvičnega diagrama, v katerem sta v serijo po-
vezana dva delovna kontakta, s čimer tvorita IN logič-
no vezje. Zraven je narisan tudi diagram aktivnosti na 
obeh stikalih in rezultat, ki ga imamo ob tem na izhodu 
(bremenu).

Za NEIN vrata bomo dva normalno zaprta (mirovna) kon-
takta v prečki vezali vzporedno (paralelno). Aktivna bosta 
morala biti oba kontakta, da tok ne bo stekel do izhodne-
ga priključka, kamor je priključen nek porabnik, breme, v 
vseh drugih primerih pa bo tok tekel.

ALI vrata (OR)

» To funkcijo lahko z besedami opišemo takole:
◊ »Izhod bo pri ALI logičnih vratih postal aktiven 

(logično visok nivo) vedno takrat, kadar bo vsaj na 
enem od vseh vhodnih priključkov (v našem primeru 
dveh) aktivno stanje (logično visok nivo).«

NEALI vrata (NOR, Not OR)

» Opis delovanja z besedami:
◊ »Izhod bo pri NEALI logičnih vratih aktiven le 

takrat (logično visok nivo), kadar na nobenem 
od vhodnih priključkov (v našem primeru dveh) 
ne bo aktivnega stanja (logičnega visokega 
nivoja).« Delovanje je torej ravno obratno kot 
pri ALI logičnih vratih in če gremo še malce 
naprej: zamenjana sta izhodna logična nivoja, 
kar v simbolu lepo ponazarja krožec na izhodnem 
priključku. Iz vsakih ALI vrat lahko naredimo NE-
ALI vrata z dodajanjem negatorja.

SAMOGRADNJE
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Slika 15: Vezalna shema stikal za IN in NEIN funkcijo
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Slika 16: Lestvični diagram IN logične funkcije
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Slika 17: Lestvični diagram NEIN logične funkcije
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Simbol ALI vrat
V električnih vezjih se uporablja starejši 
IEEE simbol, vse pogosteje pa ga nadome-
šča sodobni IEC simbol, v katerem je znak 
»enako ali večje od 1«. NEALI vrata imajo 
na izhodnem priključku krožec, ki pomeni 
ravno obratno delovanje na izhodu, kot je 
delovanje pri ALI vratih. Vhodnih priključk-
ov je lahko več.

SAMOGRADNJE

Slika 18: Simbol ALI

Slika 19: Simbol NEALI

j

Slik 18 Si b l ALI

Resničnostna tabela
Resničnostna tabela prikazuje delovanje 
ALI in NEALI vrat. Če vzamemo, da je »1« 
visok logični nivo (napajalna napetost) in 
da je »0« nizek logični nivo (ni napetosti) 
vidimo, da je delovanje obeh vrat res ravno 
obratno.

Tudi tukaj velja, da bi ob vezavi negatorja 
na izhod NEALI vrat vezali vhod, na njego-
vem izhodu (po ponovnem negiranju) spet 
dobili logične nivoje, kot jih imajo običajna 
ALI vrata. To tudi pomeni, da z zaporedno 
vezavo negatorja lahko dobimo iz ALI vrat 
NEALI vrata in obratno, če je to potrebno.

Slika 20: Resničnostna tabela ALI in NEALI funkcije

A B vrata ALI vrata NEALI
0 0 0 1
0 1 1 0
1 0 1 0

1 1 1 0

Vhodni priključek Izhodni priključek

Vezalna shema s stikali
ALI vrata lahko predstavimo kot vezje s 
paralelno vezavo normalno odprtih kon-
taktov. Če bo vsej eden od vseh vhodnih 
priključkov na visokem logičnem nivoju 
(»aktiven«), se bo visok logični nivo poja-
vil tudi na izhodnem priključku. Nasprotno 
pa so NEALI vrata serijska vezava normal-
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SAMOGRADNJE

no zaprtih kontaktov in visok logični nivo se bo lahko na 
izhodu pojavil le v primeru, kadar ni aktiven niti eden od 
priključenih vhodnih (mirovnih) kontaktov.

Lestvični diagram
Za ALI vrata bomo dva normalno sklenjena (delovna) kon-
takta v prečki vezali vzporedno (paralelno). Aktiven bo 
moral biti vsaj eden od vhodov, da bo tok lahko stekel do 
izhodnega priključka, kamor je priključen nek porabnik, 
oziroma breme.

Za NEALI vrata bomo dva normalno zaprta (mirovna) 
kontakta v prečki vezali zaporedno. Neaktivna bosta mo-
rala biti oba kontakta, da bo lahko tok stekel do izhodnega 
priključka, kamor je priključen nek porabnik, breme. Tudi 
na sliki 23 vidimo prečko nekega lestvičnega diagrama, v 
katerem sta v serijo povezana dva mirovna kontakta, s či-
mer tvorita NEALI logično vezje. Zraven je narisan diagram 
aktivnosti na obeh stikalih in rezultat, ki ga imamo ob tem 
na izhodu (bremenu).

XALI (eXkluzivno ALI) vrata  (XOR)

» To funkcijo lahko z besedami opišemo takole:

◊ »Izhod bo pri XALI logičnih vratih postal aktiven 
(logično visok nivo) takrat, kadar bo le na enem od 
vhodnih priključkov (v našem primeru dveh) aktivno 
stanje (logično visok nivo).«

XNEALI vrata (XNOR, Not XOR)

» Opis delovanja z besedami:
◊ »Izhod bo pri XNEALI logičnih vratih aktiven takrat 

(logično visok nivo), kadar na nobenem od vhodnih 
priključkov (v našem primeru dveh) ne bo aktivnega 
stanja (logičnega visokega nivoja), ali pa bo aktivno 
stanje na obeh.« Delovanje je torej ravno obratno 
kot pri XALI logičnih vratih. Spet sta zamenjana  iz-
hodna logična nivoja glede na vrata XALI, kar v sim-
bolu lepo ponazarja krožec na izhodnem priključku. 
Iz vsakih XALI vrat lahko naredimo XNEALI vrata z 
dodajanjem negatorja.

Resničnostna tabela
Resničnostna tabela prikazuje delovanje XALI in XNEALI 
vrat. »1« na izhodnem priključku pomeni visok logični nivo 

priključenih vhodnih (mirovnih) kontaktov.

Slika 21: Vezalna shema stikal za ALI in NEALI funkcijo

oziroma breme
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oziroma breme.
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Slika 22: Lestvični diagram ALI logične funkcije

Slika 23: Lestvični diagram NEALI logične funkcije
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Slika 23: Lestvični diagram NEALI logične funkcije
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Slika 23: Lestvični diagram NEALI logične funkcije

Slika 24: Vrata XALI Slika 25: Vrata XNEALI

Slika 26: Resničnostna tabela XALI in XNEALI funkcije

A B vrata XALI vrata XNEALI
0 0 0 1
0 1 1 0
1 0 1 0

1 1 0 1

Vhodni priključek Izhodni priključek
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(napajalna napetost), »0« pa predstavlja nizek logični nivo 
(ni napetosti). Vidimo, da je tudi v tem primeru delovanje 
obeh vrat res ravno obratno.

Vezalna shema s stikali
XALI vrata lahko predstavimo kot vezje s paralelno vezavo 
serijsko vezanih mirovnih in delovnih kontaktov obeh vho-
dov. Če bo aktiven le eden od obeh vhodnih priključkov, se 
bo visok logični nivo pojavil tudi na izhodnem priključku, 
drugače pa ne. Nasprotno pa so XNEALI vrata paralelno 
vezanih serijskih vezav po dveh delovnih in dveh mirovnih 
kontaktov obeh vhodov. Kot vidimo, se bo visok logični 
nivo lahko na izhodu pojavil le v primerih, kadar ne bo akti-
ven niti eden od priključenih vhodnih (mirovnih) kontaktov 
ali pa oba hkrati.

Lestvični diagram
Za XALI vrata bomo v prečki paralelno vezali zaporedno 
vezavo mirovnega kontakta enega in delovnega kontakta 
drugega vhoda. Kadar bo aktiven le eden od vhodov, bo 
tok lahko stekel do izhodnega priključka, kamor je priklju-
en nek porabnik, oziroma breme.

Za NEALI vrata bomo spet naredili paralelno vezavo, ven-
dar serijsko vezanih obeh delovnih in serijsko vezanih obeh 

ali pa oba hkrati.

Slika 27: Vezalna shema stikal za XALI in XNEALI funkcijo

en nek porabnik, oziroma breme.p

Slika 28: Lestvični diagram XALI logične funkcije

mirovnih kontaktov. Le takrat, kadar bosta aktivna oba in 
kadar bosta neaktivna oba priključka, bo lahko tok stekel 
do izhodnega priključka, kamor je priključen nek porab-
nik, breme. Na sliki 29 vidimo prečko nekega lestvičnega 
diagrama, v katerem so tako povezani oba mirovna in oba 
delovna kontakta, s čimer tvorijo XNEALI logično vezje. 
Zraven je narisan diagram aktivnosti na obeh stikalih in re-
zultat, ki ga imamo ob tem na izhodu (bremenu).

Zaključek
Po načinu delovanja lahko potegnemo mnoge vzporedni-
ce z delovanjem logike in logičnih vezij, ki smo jih doslej 
že spoznali. Pri programiranju z lestvičnim diagramom ve-
ljajo enaka pravila in vsako, še tako zapleteno funkcijo je 
mogoče ustvariti z določeno kombinacijo nekaj osnovnih 
vrat, IN, ALI, ekskluzivno ALI in negacije. Pri tem si lahko 
pomagamo z resničnostnimi tabelami, iz katerih je lepo 
razvidno, kako neka vrata (ali funkcija) delujejo. S temi 
osnovnimi informacijami bo programiranje z lestvičnim di-
agramom najbrž lažje in bolj razumljivo.

AX elektronika d.o.o.AX elektronika d.o.o.
www.svet-el.si

vo
nje

vo
o-
se

ku,
no
nih
čn
kti-
ov

o
e 

o
-
e 
, 

o
h
i 
-
v 

Slika 29: Lestvični diagram XNEALI logične funkcije
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RAČUNALNIŠKE NOVICE 
bralcem revije 

SVET ELEKTRONIKE  
ponujajo POSEBNO PONUDBO!

12 številk revije 
Računalniške novice 

za samo 6,80 €!

Naročite lahko na 
narocnine@nevtron.si 

ali 01 620 88 03, 
kjer navedete geslo SVET ELEKTRONIKE *.

*Posebna ponudba velja samo za nove naročnike.

Privzeto se pred ime, ki ga določimo nekemu elementu,  
vhodu ali izhodu,  doda začetna črka, ki označuje, za kak-
šen element pravzaprav gre (Slika 1). V samem programu 
nam bo dvoklik na izbrani element odprl okno, v katerem 
bomo imeli možnost nastavitve vseh parametrov, ki jih je 
temu elementu mogoče nastaviti, vključno z imenom. Z 
dvoklikom na posamezni element si lahko njegove lastnosti 
tudi kadarkoli ogledamo, lahko pa jih tudi spremenimo. 
Vse spremembe se uveljavijo s pritiskom na tipko »OK«. 

» X(ime) – kontakt, povezan na vhodni priključek mikro-
kontrolerja 

» Y(ime) – kontakt, povezan na izhodni priključek mikro-
kontrolerja

» R(ime) – kontakt notranjega releja, pomnilnik velikosti 
1 bita, zastavica 

» T(ime) - časovnik; časovnik z zakasnjenim vklopom, 
izklopom, ali z ohranjanjem vrednosti (retentive) 

» C(ime) - števec, štetje navzgor ali štetje navzdol 
» A(ime) – celoštevilčna vrednost, prebrana iz A/D pre-

tvornika 
» ime – število za splošno uporabo, spremenljivka

ime je oznaka, beseda, ki jo določimo sami (privzeto ime 
je »new«) in naj bi jasno in natančno določala, kaj pred-
stavlja v samem programu in seveda tudi v resničnem vezju 
neke naprave. Ne moremo imeti na primer dveh različnih 
vhodov z imenom  X_vhod_01, saj se lahko eno ime nanaša 
le na en element lestvičnega diagrama, lahko pa se seveda 

Programiranje mikrokontrolerjev
z lestvično logiko LDmicro (3) 

AX elektronika d.o.o.AX elektronika d.o.o.
Avtor: Bojan KovačAvtor: Bojan Kovač

Veliko bližje bomo pravemu programiranju z lestvičnim programskim jezikom v programu LDmicro, ko bomo 
spoznali, katere elemente lahko pri tem uporabimo.  

vprašamo po njem večkrat v programu, v različnih preč-
kah, kadarkoli.
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Slika 1: Kaj vse lahko določimo nekemu kontaktu

Začetni znak Simbol Primer Opis

Xnekoime --]  [--I5 X_Tip_STRT_cikel
delovni kontakt, povezan neposredno na vhodni priključek 
mikrokontrolerja

Xnekoime --]/[-- X_Tip_STRT_cikel
mirovni kontakt, povezan neposredno na vhodni priključek 
mikrokontrolerja 

Rnekoime --]  [-- R_InRE_Startano delovni kontakt notranjega releja, pomnilna lokacija 1 bit

Rnekoime --]/[-- R_InRE_Startano mirovni kontakt notranjega releja, pomnilna lokacija 1 bit

Ynekoime --]  [-- Y_Tip_STRT_cikel delovni kontakt izhodne enote, izhodni priključek mikrokontrolerja

Ynekoime --]/[-- Y_Tip_STRT_cikel mirovni kontakt izhodne enote, izhodni priključek mikrokontrolerja

KONTAKTI

Slika 2: Različni viri kontaktov
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Imena spremenljivk so lahko sestavljena iz črk, številk in 
podčrtaja (_). Imena spremenljivk se ne smejo začeti s šte-
vilko, pisana pa so lahko z velikimi in malimi črkami. Skup-
no lahko ime sestavlja največ šestnajst (16) znakov, torej 
lahko poleg začetne črke, ki se imenu »pridruži« samodej-
no, za ime uporabimo še 15 znakov, kar je v večini primerov 
povsem dovolj. Morda je pri imenovanju posameznih ele-
mentov dobra praksa, če ime začnemo s podčrtajem, saj 
je tako ime nekoliko ločeno od prve črke, ki jo imenu doda 
sam program.

Z dvoklikom na posamezni element si lahko njegove last-
nosti kadarkoli ogledamo, lahko pa jih tudi spremenimo. 
Spremembe se uveljavijo s pritiskom na tipko »OK«. 

Na sliki 2 je prikazana tabela vseh možnosti, ki jih lahko 
izberemo kot kontakt in uporabimo v nekem programu, 
ki ga pišemo z lestvičnim načinom programiranja v pro-
gramu LDmicro. Prva možnost je resnični zunanji kontakt, 
lahko je stikalo, tipka ali preklopnik. Če smo izbrali vhodni 
kontakt te vrste, se nam bo pred našim imenom pojavila 
še črka »X«. Po tej črki bomo takoj prepoznali posamezne 
kontakte, preklopnike in tipke, ki običajno tudi fizično 
obstajajo. Izbiramo lahko med normalno odprtim in nor-
malno sklenjenim kontaktom.

Druga možnost je, da kontakt označimo kot kontakt nekega 
navideznega notranjega releja. Takšen rele v resnici ne obsta-
ja, saj gre le za zastavico, pomnilno celico, s katero si lahko 
na primer označimo, da se je nek proces zaključil. Postavlje-
na zastavica je lahko pogoj za začetek naslednjega procesa 
in dokler predhodni proces ni končan, ne moremo začeti z 
naslednjim procesom. Če v prečki izberemo vhodni kontakt, 
ki predstavlja notranjo pomnilno zastavico, se bo pred na-
šim vpisanim imenom pojavila črka »R« (internal Relay).

Tretja možnost je, da stanje na nekem izhodu preprosto 

preslikamo na vhodni kontakt, oziroma da preberemo, v 
kakšnem stanju je izhod, dobljena vrednost pa predstavlja 
vhodno vrednost v eni izmed prečk. Ne smemo pa pozabiti, 
da se vse vrednosti preberejo na začetku izvajanja lestvič-
nega programa, izhodi pa se postavljajo šele na koncu, kot 
rezultat vseh operacij v lestvičnem diagramu. Če smo izbra-
li vhodni kontakt te vrste, se nam bo pred našim imenom 
pojavila še črka »Y«. Upoštevati moramo tudi to, ali smo 
uporabili mirovni (normalno sklenjeni) ali delovni (nor-
malno odprti) kontakt. Mirovni kontakt prevaja, če  izhod 
ni aktiven, delovni pa prevaja, kadar je izhod aktiven.

Tuljava
Tuljava je izhodni element in se v prečki nahaja skrajno des-
no. V eni prečki je dovoljen le en izhodni element, nanj pa 
so seveda lahko vezani vhodni kontakti z začetno oznako 
»Y«, ki se glede aktivnosti obnašajo popolnoma enako kot 
izhod, kateremu pripadajo.

Pri izhodni tuljavi imamo štiri možnosti za notranji (vir-
tualni) rele in enake štiri možnosti za fizični rele, ki je 
priključen na enega izmed izhodnih priključkov mikro-
kontrolerja. Če vzamemo, da je to tuljava nekega re-
leja, potem bi bilo normalno delovanje takrat, kadar 
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Slika 3: Možnosti, ki so na voljo pri izbiri tuljave

Začetni znak Simbol Primer Opis

Ynekoime --(  )-- Y_Rel_Vklop_Mot2
tuljavica z običajnim delovanjem, povezana neposredno na izhodni 
priključek

Ynekoime --(/)-- Y_Rel_Mot2_omog
tuljavica z negiranim delovanjem, povezana neposredno na izhodni 
priključek 

Ynekoime --(S)-- Y_Vklop_zascite tuljavica, ki jo lahko le postavimo, pomnilna lokacija 1 bit, zastavica

Ynekoime --(R)-- Y_Izklop_Zascite tuljavica, ki jo lahko le brišemo, pomnilna lokacija 1 bit, zastavica

Rnekoime --(  )-- R_Rel_Vklop_Mot2 tuljavica z običajnim delovanjem, notranji navidezni rele krmilnika

Rnekoime --(/)-- R_Rel_Mot2_omog tuljavica z negiranim delovanjem, notranji navidezni rele krmilnika

Rnekoime --(S)-- R_Vklop_zascite
tuljavica notranjega releja, ki jo lahko le postavimo, pomnilna 
lokacija 1 bit

Rnekoime --(R)-- R_Izklop_Zascite
tuljavica notranjega releja, ki jo lahko le brišemo, pomnilna lokacija 
1 bit

Tuljave

Slika 4: Možnosti izhodnih tuljav



SVET ELEKTRONIKE     47    11_2014

PROGRAMIRANJE

je na tuljavici napetost in je rele aktiven. Negirano de-
lovanje bi bilo takrat, ko na tuljavici ne bi bilo napa-
janja, vendar bi bil prav v takšnem stanju rele aktiven.
Tuljava, oziroma rele, ki ga lahko le postavimo (SET-only), 
je spet lahko notranji rele, ali pravi rele, priključen na enega 
izmed izhodov mikrokontrolerja. Ko je takšen rele enkrat 
postavljen, ga lahko postavimo v neaktivno stanje le z upo-
rabo elementa, ki ga briše (RESET-only).

Časovniki
Časovnik  z zakasnjenim vklopom (TON) potrebujemo 
v različnih vezavah krmilnih vezij. Če se na vhodu pojavi 
vhodni signal (napetost iz leve napajalne tirnice), mora 
preteči določen čas, preden se bo ta signal pojavil tudi 
na izhodu TON časovnika. Ta čas lahko določimo že čisto 
na začetku, ko šele postavljamo elemente v lestvični dia-
gram, kadarkoli vmes, če dvokliknemo na ta element ali pa 
celo med samim izvajanjem programa. Signal na izhodu 
bo prisoten le toliko časa, dokler bo na vhodnem priključ-
ku obstajal vhodni signal. Časovniki so pravzaprav števci 
programskih ciklov in ko je to število enako ali večje od 
nastavljene vrednosti, postane izhodni signal resničen. S 
spremenljivko, ki predstavlja vrednost števca ciklov tega 
časovnika je mogoče tudi manipulirati na različne načine, 
na primer z ukazom MOV, to vrednost pa potem uporabiti 
še kje drugje v programu.

Časovnik  z zakasnjenim izklopom (TOF) prav tako spada 
med standardne klasične elemente, s katerimi sestavljamo 
razna krmilja.  Delovanje tega časovnika je nekoliko dru-
gačno: vhodni signal, ki ga dobimo na vhod TOF časovnika 
iz leve napajalne tirnice, pride takoj na izhod časovnika. Če 
pa vhodnega signala ni več, na izhodu še vedno ostane isti 
signal nek določen čas, potem pa izgine tudi ta. Čas lahko 
nastavimo takoj ob izbiri časovnika in vključitvi v vezavo, 
lahko pa tudi kasneje, lahko ga popravljamo ali na novo 
določamo tudi programsko. Vrednost v časovniku lahko 

kadarkoli preberemo in prenesemo v katero izmed spre-
menljivk z ukazom MOV.

Časovnik z ohranjanjem vrednosti (RTO) ima sposobnost 
beleženja, koliko časa je bil vhodni signal resničen. Če je bil 
na vhodnem priključku časovnika prisoten vsaj toliko časa, 
kot je nastavljen čas časovnika, potem se izhod postavi na 
nivo leve napajalne tirnice, drugače pa na izhodu signala 
ne dobimo. Ni potrebno, da bi vhodni signal trajal nepre-
kinjeno, ampak gre za skupni seštevek trajanja signala. Ko 
bo nastavljen čas pretekel, se bo na izhodu pojavil signal in 
bo na njem ostal vse do ročne ponastavitve tega časovnika 
z ukazom »Reset«. Gre za podoben časovnik in spremen-
ljivke, kot smo jih že omenili in glede uporabe in nastavitev 
ponuja enake možnosti. 

Števci 
Seštevalni števec je takšen števec, ki pri vsaki spremembi 
stanja na svojem vhodu iz nizkega na visok nivo svojo vred-
nost poveča za 1. Nastavimo lahko vrednost števca, pri ka-
teri se bo na izhodu pojavil visok nivo. Do te vrednosti na 
izhodnem priključku ne bo signala. Signal na izhodu tega 
števca nam bo torej označil trenutek, ko smo pri štetju do-
segli ali presegli določeno vrednost, na primer 150.

Odštevalni števec je takšen števec, ki pri vsaki spremem-
bi stanja na svojem vhodu iz nizkega na visok nivo svojo 
vrednost zmanjša za 1. Nastavimo lahko vrednost števca, 
pri kateri in nad katero bo na izhodnem priključku visok 
nivo (vpišimo 1). Do te vrednosti bo izhodnem priključku 
kljub odštevanju visok signal, ko pa bo vrednost manjša od 
nastavljene, pa signala na izhodu ne bo več. Izostanek si-
gnala na izhodu tega števca nam bo torej označil trenutek, 
ko smo pri odštevanju dosegli vrednost, ki je manjša od 
nastavljene, v našem primeru bi bila to vrednost 0.

V nekem programu lahko izberemo po en seštevalni in 

Slika 5: Časovniki, ki jih lahko uporabimo v LDmicro

Začetni znak Simbol Primer Opis

Tnekoime --[TON]-- T_Zakasni_Vkl_M1 notranji časovnik z zakasnjenim vklopom, čas zakasnitve nastavljiv

Tnekoime --[TOF]-- T_Zakas_Izkl_M2 notranji časovnik z zakasnjenim izklopom, čas zakasnitve nastavljiv

Tnekoime --[RTO]-- T_Sestevek_casov
nastavljiv notranji časovnik s seštevanjem vseh časov, ko je signal na 
vhodu

ČASOVNIKI

Začetni znak Simbol Primer Opis

Cnekoime --[CTU]-- C_Stevec_izdelanih
signala ni na izhodu, dokler ne dosežemo določene vrednosti, signal 
označuje, da je vrednost enaka ali večja od nastavljene

Cnekoime --[CTD]-- C_Stevec_pakiranja
signal je na izhodu dokler odšteva  do neke nastavljene vrednosti, 
pri manjši vrednosti od nastavljene na izhodu ni več signala

Cnekoime --[CTC]-- C_Stevec_eno_pak ciklični stevec s samodejno ponastavitvijo

ŠTEVCI

Slika 6: Števci v programu LDmicro
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odštevalni števec z istim imenom oziroma oznako, kar bo 
pomenilo, da prištevamo in odštevamo od iste spremenljiv-
ke. Če signal dobi seštevalni števec, se bo vrednost števca 
povečala za 1, če dobi signal odštevalni števec, se bo vred-
nost istega števca za 1 zmanjšala. Pri obeh, seštevalnem in 
odštevalnem števcu je za ponastavitev potrebno uporabiti 
ukaz RESET, ki v obeh primerih števec postavi na 0.

Ciklični števec ima to lastnost, da se sam ponastavi, ko do-
seže nastavljeno vrednost. Po ponastavitvi ima spet vred-
nost 0. Če bi želeli na primer v neko embalažo odložiti 30 
bombonov, bi števec nastavili na 30. Ko bi padel v škatlo 
prvi bombon, bi števec kazal 1, ko pa bi padel 30. bom-
bon in bi se števec »obrnil« na 30 in bi bil izpolnjen pogoj 
za ponastavitev števca na »0«. Za razliko od prejšnjih dveh 
števcev je CTC števec izhodna funkcija in se lahko nahaja le 
na skrajno desni strani prečke.

Posebne funkcije
RESET
S to operacijo ponastavimo časovnik z ohranjanjem vred-
nosti ali števce. Časovnika z zakasnjenim vklopom in za-
kasnjenim izklopom se po preteku nastavljenega časa 
ponastavita sama, časovnike z ohranjanjem vrednosti ter 
seštevalne in odštevalne števce pa moramo na začetno 
vrednost ponastaviti »ročno«, z ukazom RESET. Če je si-
gnal, ki vstopa v ta element vsaj en cikel na visokem nivo-
ju, se nanj vezani časovnik ali števec ponastavi, drugače pa 
ne vpliva na delovanje nanj vezanega časovnika ali števca. 
RESET je izhodna operacija, ki se mora 
nahajati na skrajni desni strani klina 
lestvičnega programa, ki se trenutno 
izvaja.

Operacije primerjav
Prvi sklop posebnih funkcij uporablja-
mo predvsem za primerjavo določe-
nih vrednosti z nekimi drugimi, s kon-
stantami ali spremenljivkami. Izhodi 
teh funkcij postanejo resnični, če je 
rezultat primerjave resničen. V sezna-

mu imamo na voljo šest različnih primerjav, s katerimi so 
zajeti vsi mogoči primeri, s katerimi se lahko v praksi sre-
čamo.

Operacije primerjave se sicer nahajajo v meniju in jih 
prepoznamo po kratici (EQU, NEQ…), vendar kasneje, 
ko element uporabimo, teh oznak ni nikjer zapisanih, 
ostane pa znak uporabljene operacije v zgornji vrstici, 
takoj za imenom spremenljivke, ki jo primerjamo z neko 
drugo vrednostjo. Z dvoklikom na element se nam odpre 
okno, ki ima v naslovni vrstici opis izbrane primerjave v 
angleškem jeziku. V odprtem oknu imamo možnost do-
ločiti ali spremeniti ime glavne spremenljivke (ki jo pri-
merjamo z neko drugo vrednostjo) in referenčne spre-
menljivke, ki je lahko običajna spremenljivka, na primer 
stanje nekega časovnika, konstanta, ki smo ji vrednost 
določili na začetku programa ali pa kar konkretna vred-
nost v obliki števila. Nekaj takšnih primerov vidimo na 
sliki 7 v tretjem stolpcu. 

V vseh primerih primerjav je oglatem oklepaju zgoraj v zapi-
sana glavna spremenljivka, kateri preverjamo vrednost, na 
desni strani od nje pa simbol operacije, ki jo izvajamo pri 
primerjavi. V spodnji vrstici je v oglatem oklepaju zapisana 
referenčna vrednost, ki je osnova primerjave, saj vrednost 
glavne spremenljivke primerjamo ravno s to vrednostjo. Na 
sliki 8 so v eni vrstici (prečki) nanizane vse možnosti pri-
merjav spremenljivke var z vrednostjo 1. Lepo se tudi vidi, 
da se nam po dvokliku element obarva rdeče, kar pomeni, 
da je izbran in da spreminjamo ravno tega.

Oznaka v meniju Simbol Primer Opis

Insert EQU --[ime ==  ]--
[Presteto  ==]

[  150     ]
primerjamo, ali je neka vrednost enaka drugi vrednosti

Insert NEQ --[ime /=  ]--
[Presteto  /=]

[  Koncno_stevilo     ]
primerjamo, ali je neka vrednost različna od neke druge vrednosti

Insert GRT --[ime >=  ]--
[Presteto  >=]

[    Max_stevilo    ]
primerjamo, ali je neka vrednost enaka ali večja od neke druge 
vrednosti

Insert GEQ --[ime >  ]--
[Presteto  > ]

[  T_Sestevek_casov  ]
primerjamo, ali je neka vrednost večja od neke druge vrednosti

Insert LES --[ime  <  ]--
[Presteto  < ]

[  Koncna_vrednost  ]
primerjamo, ali je neka vrednost manjša od neke druge vrednosti

Insert LEQ --[ime <=  ]--
[Presteto  <= ]

[  5       ]
primerjamo, ali je neka vrednost enaka ali manjša od neke druge 
vrednosti

Primerjave

Slika 7: Operacije primerjave glavne spremenljivke z referenčno vrednostjo
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da je izbran in da spreminjamo ravno tega.

Slika 8: Vse primerjave v eni vrstici in okno, ki se pojavi ob dvokliku na element
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Novi PIC32MZ 32-bit MCU podjetja Microchip dosega vrhunsko 
zmogljivost kombinirano z 28Msps ADC pretvorbo, 30% bolj 
zgoščeno kodo in do 2 MB dvo-panelni Flash z ažuriranjem v živo in 
512 KB RAM.

PIC32MZ Embedded Connectivity (EC) družina 32-bit mikrokontrolerjev 

uvaja preboj v visoko zmogljivih vgnezdenih napravah s svojo, vodilno v 

svojem razredu, zmogljivostjo in zgoščeno kodo z dodatkom novih nivojev 

spomina na čipu in vgrajene periferije.

Z do 2 MB dvo-panelnega Flash in 512 KB RAM-a PIC32MZ omogoča 4x 

večji spomin na čipu kot kateri koli PIC® MCU, z delovanjem brez napak 

med ažuriranjem Flash-a. Je tudi prvi PIC MCU, ki uporablja izboljšano 

MIPS microAptiv™ jedro, ki dodaja 159 novih DSP instrukcij, kar omogoča 

izvedbo DSP algoritmov v do 75% manj ciklih, kot v PIC32MX družinah.

Napredna povezljivost je podprta s Hi-Speed USB, 10/100 Ethernet in 

dvema CAN 2.0b moduloma, pa tudi z UART, SPI/I2S in I2C kanali. Dodatni 

šifrirni pogon na čipu zagotavlja varno komunikacijo z generatorjem 

naključnih števil in visoko pretočnostjo podatkov, enkripcijo/dekripcijo in 

avtentikacijo.

Ali vaš projekt potrebuje zmogljivost vodilnega 32-bit MCU-ja, 
zgoščenost kode in ADC pretvorbo?  
PIC32MZ ponuja 330 DMIPS in zmogljivost 3,28 CoreMarks™/MHz 

    
RAZVOJNO ORODJE  
PODPIRA:

 PIC32MZ EC Starter Kiti v izvedbi  
 na ključ

 Multimedijska Razširitvena Plošča II

 PIC32MZ2048EC Plug-in Modul za  
 Explorer 16

PIC32MZ Vgnezden Povezovalni Starter Kit 
(DM320006 ali DM320006-C z vgrajenim

šifrirnim pogonom)
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Premostitev, prekinitev, MASTER rele
V vrstici lahko vstavimo žico (kratek stik, Short Circuit) ali 
prekinitev (Open Circuit). Izhod katerega koli gradnika je 
vedno resničen (postavljen, aktiven), če ga premostimo z 
žico in vedno neresničen (izbrisan, neaktiven), če je v prečki 
signal prekinjen. Ta dva elementa se uporabljata predvsem 
pri razhroščevanju lestvičnega programa.

Glavni ali »MASTER« rele je čisto posebna funkcija, ki de-
luje tako, da lahko »vzame napajanje« na levi napajalni tir-
nici vsem prečkam od prvega pojava do naslednje funkcije 
Master rele. To pomeni, da izhodi v teh prečkah ne bodo 
delovali, tudi če so izpolnjeni vsi ostali pogoji. Sicer pa 
vemo, da imajo običajno prvi elementi na levi strani prečke 
vhod priključen neposredno na napajalno tirnico, ki jo ved-
no lahko vzamemo kot zanesljiv in neprekinjen napajalni vir 
za naše izhodne naprave, ki so priključene na skrajni desni 
strani prečke, seveda ob vseh izpolnjenih pogojih!

Impulz ob naraščajočem robu signala (OSR)

Ta operacija ima na svojem 
izhodu običajno nizek nivo. 
Le v primeru, kadar se na 
vhodu med dvema zapore-
dnima branjema na začetku 
cikla zgodi sprememba sta-
nja iz nizkega v visok nivo, 
bomo imeli v naslednjem 
ciklu na izhodu visok nivo, 
vendar le v enem samem 
ciklu, ki bo sledil temu, v 
katerem je program zaznal 
spremembo stanja. Ta operacija torej ustvari impulz  širine 
enega cikla ob vsakem naraščajočem robu vhodnega signa-
la in je nepogrešljiva v primerih, ko želimo prožiti različne 
dogodke ob naraščajočem robu vhodnega signala. 

Impulz ob padajočem robu signala (OSF)
Tudi ta operacija ima običajno na svojem izhodu vrednost 
neresnično. Le v primeru, da se na vhodu operacije med 
dvema zaporednima branjema na začetku cikla zgodi spre-
memba stanja iz resničnega v neresnično, bo v naslednjem 
ciklu izhod imel vrednost resnično, vendar le v enem sa-
mem ciklu, ki bo sledil temu, v katerem je program zaznal 
spremembo stanja. Ta operacija torej ustvari impulz  širine 

enega cikla ob vsakem padajočem robu vhodnega signa-
la. Ta operacija je zelo uporabna v primerih, kadar želimo 
prožiti različne dogodke ob padajočem robu vhodnega si-
gnala. 

Spremenljivke
Spremenljivke so zelo pomembne v vsakem programu, saj 
nam lahko hranijo neke trenutne vrednosti, so lahko kon-
stante ali pa so nam v pomoč pri matematičnih operacijah. 
V vsakem primeru je to pomnilna celica, ki ohranja vpisano 
vrednost, dokler vanjo ne vpišemo kakšne druge vrednosti.
Spremenljivko ustvarimo tako, da jo v programu upora-
bimo, ji damo neko ime in vanjo vpišemo neko vrednost. 
To je najbolj preprosto narediti  čisto na začetku, kjer lah-
ko napišemo začetni programski  blok, ki se izvede samo 
enkrat in sicer čisto na začetku, ko napravo vklopimo ali 
poženemo. V tem programskem bloku lahko na začetno 
vrednost postavimo tudi števce, časovnike in vse ostale 
spremenljivke za katere želimo, da imajo na začetku neko 
določeno vrednost ali pa njihove vrednosti izbrišemo (pos-
tavimo na 0). Kako to storiti, si bomo podrobno ogledali 
naslednjič, ko bomo začeli programirati.

Primer:

Insert -> MOV

Ciljni spremenljivki (Destination)  moramo torej določiti 
neko ime, na katerega se bomo v programu sklicevali, na 
primer Test_001, vir podatka (Source) pa je lahko neka 
druga spremenljivka, vrednost v časovniku, števcu ali pa 
kar konkretna številčna vrednost, kot vidimo v našem pri-
meru (število 1250).

Spremenljivke v programu so vedno 16-bitna cela števila. 
To pomeni, da imajo lahko vrednosti od -32768 do 32767. 
Spremenljivke se vedno obravnavajo skupaj s predznakom 
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SSlika 9: Tri posebne funkcije
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Slika 10: Ustvarjanje impulza pri naraščajočem in padajočem robu si-
gnala

Slika 11: Prikaz obeh funkcij v pro-
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Slika 12: Spremenljivki določimo neko vrednost
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Slika 13: Vse aritmetične operacije, ki jih imamo na razpolago
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in jim lahko določamo vrednosti v čisto običajnem decimal-
nem zapisu, na primer 0, 5290, -357, prav tako pa jim lahko 
določimo tudi ASCII vrednosti posameznih znakov (‚A‘, ‚Z‘), 
in sicer tako, da znak zapišemo z enojnimi narekovaji.

Splošni ukazi za aritmetične operacije (MOV, ADD, SUB, 
MUL, DIV), lahko operirajo s spremenljivkami, ki imajo 
poljubna imena. Dostopajo lahko tudi do notranjih regi-
strov  ter do trenutne vrednosti v časovniku in števcu. To je 
lahko včasih zelo koristno, saj lahko v programu na primer 
preverimo ali  je stanje časovnika ali števca že v nekem do-
ločenem območju. 

 Posebne uporabniške funkcije
Med posebne funkcije, ki jih lahko vstavimo v posamezno 
prečko prikazuje slika 14.

Premikalni register (Shift Register)
Premikalni register  je povezan z nizom spremenljivk. Tako 
je na primer nek premikalni register  »reg« povezan s spre-
menljivkami  ‚reg0 ‚, ‚reg1 „  
`reg2 ‚ in ‚reg3“. V pomični 
register vstopimo prek spre-
menljivke  `reg0‘. Ob  vsakem 
naraščajočem  robu signala v 
tej prečki bo register vsebino 
premaknil v  desno. To pome-
ni, da dobi `reg3‘ vrednost 
‚reg2 ‚,‘ reg2‘ dobi vrednost   
‚reg1‘  in `reg1‘ dobi vred-
nost  reg0“. Register `reg0“ 
ostane nespremenjen. Veliki 
premikalni registri lahko hit-
ro porabijo veliko pomnilni-
ka. Ta funkcija je izhodna in 
se nahaja na skrajno desni 
strani v posamezni prečki. 

Vpogledna tabela (Look-up 
Table)
Ko je vstopni pogoj  v ukaz 
resničen, spremenljivka z ime-
nom »VVVredno« dobi vred-
nost, ki jo ima celica vpogledne 

tabele z določenim indeksom, ki ga v našem primeru hrani 
spremenljivka »polozaj«. V vpogledni tabeli se nahaja po vrsti  
nanizanih (Count) število vrednosti, vsaka pa ima svoj indeks
-naslov. Naslovi so označeni s številkami, začnejo se s številom 
0 končajo pa s številom (Count-1).  Sami moramo poskrbeti 
za to, da nam indeks nikoli ne kaže na lokacijo v tabeli, ki ne 
obstaja. Ta ukaz mora biti na skrajni desni strani prečke. 

Tabela točk na poljubni krivulji med linearnimi odseki (Pi-
ecewise Linear)
To je odličen način, kako predstaviti bolj zapleteno funk-
cijo ali krivuljo. To bi bilo lahko na primer koristno takrat, 
kadar bi želeli neke vrednosti napetosti, ki smo jih prebrali 
iz senzorja, pretvoriti v neke bolj razumljive fizikalne veli-
čine, na primer temperaturo.  Vzemimo primer, da bi po-
skušali najti najprimernejšo funkcijo, ki bi pretvorila celoš-
tevilčno vhodno spremenljivko  x v celoštevilčno izhodno 
spremenljivko y.  Lahko je tudi znana vrednost te funkcije v 
več točkah, na primer: 

         f (0) = 2 
         f (5) = 10 
         f (10) = 50 
         f (100) = 100

kar  pomeni, da točke

         (x0, y0) = (0, 2) 
         (x1, y1) = (5, 10) 
         (x2, y2) = (10, 50) 
         (x3, y3) = (100, 100) 

ležijo na tej krivulji. Te štiri 
točke lahko vpišemo v tabe-
lo, ki se nanaša na krivuljo 
z linearnimi odseki. Ta ukaz 

bo pri neki prebrani 
vrednosti  xvar določil 
vrednost  yvar. Obsta-
jajo torej  že vnaprej 
določene štiri točke, v 
katerih je za nek xvar  
yvar že določen.  Če 
imamo na primer vred-
nost xvar = 10, bo vred-
nost yvar pri tej vred-
nosti = 50. Če imamo 
neko vrednost xvar, ki 
leži med dvema vred-
nostima x v tabeli točk, 
bo za yvar (xvar, yvar) 
določena vrednost, ki 
leži nekje na premici, 
ravni črti torej, ki povezuje ti dve točki v tabeli. Če bi 
bila na primer vrednost xvar = 55 vi bila izračunana 
vrednost yvar v tej točki = 75. Xvar namreč leži v tabeli 
med točkama (10, 50) in (100, 100). Vrednost 55 je 
ravno na polovici med 10 in 100, 75 pa je na polovici 
med 50 in 100, tako da točka (55, 75), leži na premi-
ci, ki  povezuje ti dve točki.

 Slika 14: Prvi sklop posebnih ukazov
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Slika 15: Vpogledna tabela
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Točke je treba v tabelo zapisovati v naraščajočem vrstnem 
redu, ki ga x koordinato. Včasih določenih potrebnih mate-
matičnih operacij ni mogoče izvesti, saj za izračun funkcija 
uporablja le 16-bitna cela števila; v takšnih primerih nas bo 
LDmicro na to opozoril.  Tabela s točkama 

         (x0, y0) = (0, 0) 
         (x1, y1) = (300, 300)

bo na primer javila napako, če pa imamo razdalje med toč-
kami krajše, pa napak ni več:

         (x0, y0) = (0, 0) 
         (x1, y1) = (150, 150) 
         (x2, y2) = (300, 300) 

Skoraj nikoli ni potrebno uporabiti več kot pet ali šest točk. 
Dodajanje več točk naredi programsko kodo preveč obširno 
in se zato tudi počasneje izvaja.  Ta funkcija je prav tako »iz-
hodna« in se zato mora nahajati skrajno desno v svoji prečki. 

Formatiran niz znakov prek UART-a (Formatted String 
Over UART)
LDmicro lahko ustvari tudi takšno programsko kodo, v ka-
teri uporabi vgrajene UART vmesnike nekaterih mikrokon-
trolerjev. Na AVR mikrokontrolerjih z več UART-i je pod-
prt le UART1 (ne     UART0!). Baud rate hitrost prenosa 
nastavimo v meniju Settings -> MCU Parametri. Nekaterih 
hitrosti prenosa morda ne bo mogoče doseči s kristali do-
ločenih frekvenc; LDmicro vas bo v takšnih primerih na to 

opozoril. Ko se stanje v prečki, kjer je ta ukaz, spremeni iz 
neresničnega v resnično, se začne prek serijskega vmesnika 
pošiljati celoten niz. Poleg nizov in vrednosti spremenljivk 
imamo na voljo za oblikovanje izpisa naslednje znake:
 » * \ R - povratek  na začetek vrstice
 » * \ N – nova vrstica
 » * \ F – nova stran
 » * \ B – brisanje zadnjega znaka
 » * \ Xab - znak z ASCII vrednostjo 0xAB (hex)

UART sprejem znaka
Če vhodni pogoj tega ukaza neresničen, potem se nič ne 
zgodi. Če pa je vhodni pogoj resničen, potem ta ukaz po-
skuša sprejeti en znak iz UART vmesnika. Če ni mogoče 
prebrati nobenega  znaka, potem je izhodni pogoj neresni-
čen, če pa znak lahko preberemo, potem je njegova ASCII 
vrednost shranjena v  spremenljivki »var« in izhodni pogoj 
izpolnjen za en PLK cikel. 

UART oddaja znaka
Če je vhodni pogoj za ta ukaz neresničen, potem se nič ne 
zgodi, če pa je vhodni pogoj izpolnjen, potem ta ukaz iz-
piše en sam znak v UART. Vrednost ASCII znaka, ki ga je 
potrebno poslati, mora biti prej shranjena v spremenljivki 
»var«. Izhodno stanje je na visokem nivoju, če je UART za-
seden (trenutno oddaja znak), sicer pa na nizkem.  Ne sme-
mo pozabiti, da bo nekaj časa trajalo, da bo znak res od-
dan. Pred pošiljanjem novega znaka je zato treba preveriti, 
kakšno je stanje na izhodu tega ukaza (UART ne sme biti 
zaseden). Uporabimo lahko tudi časovnik za zagotavljanje 
dovolj dolge zakasnitve med posameznimi poslanimi znaki. 

Branje vrednosti A/D pretvornika
LDmicro lahko ustvari tudi programsko kodo za uporabo 
vgrajenih A/D pretvornikov v     nekaterih mikrokontrolerjih. 
Če vhodni pogoj na tem ukazu resničen, potem se vzame en 
vzorec iz A/D pretvornika in shrani v spremenljivko ̀ Aname“. 
To spremenljivko lahko kasneje še obdelujemo z aritmetični-
mi (ADD, SUB, MUL, DIV) in primerjalnimi (manjše, večje, 
enako) operacijami. Spremenljivko Axxx dodelimo posame-
znemu priključku na enak način, kot bi določali priključek 
digitalnega vhoda ali izhoda, z dvojnim klikom na ime v se-
znamu na dnu zaslona. Če vhodni pogoj za to prečko ni ipol-
njen, bo spremenljivka »Aime« ostala nespremenjena.  Pri 
vseh trenutno podprtih mikrokontrolerjih, prebranih 0 vol-
tov na vhodu ustreza ADC prebrani vrednostjo 0 in vhodna 
napetost, enaka VDD (napajalni napetosti) ustreza ADC 
prebrani vrednosti 1023. Če uporabljate AVR, morate v tem 
primeru povezati Aref na VDD. Tudi ta operacija mora biti  
na skrajni desni strani prečke.  j p

Slika 17: Drugi sklop posebnih ukazov
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V podjetju Elektronabava vam nudimo širok izbor izdelkov 
priznanega nemškega proizvajalca Siemens.

Na zalogi imamo izdelke družin 
Logo, Sitop, Simatic in stikalno tehniko Sirius.
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Nastavitev frekvence PWM generatorja
LDmicro lahko ustvari tudi programsko kodo 
za uporabo vgrajenih PWM generatorjev, ki so 
kot periferija vgrajeni v nekaterih mikrokon-
trolerjih. Če vhodni pogoj tega ukaza resničen, 
potem je obratovalni cikel PWM perifernega 
generatorja nastavljen na vrednost spremen-
ljivke duty_cycle. Ciklus mora biti število med 
0 in 100; 0 ustreza vedno nizka 100 pa ustreza 
vedno visokemu nivoju na izhodu. Če poznate 
delovanje PWM generatorja, boste takoj opa-
zili, da LDmicro samodejno nastavi razmerje 
med nizkim in visokim nivojem cikla na izho-
du PWM generatorja v obliki odstotka polne 
vrednosti. Določimo lahko tudi frekvenco de-
lovanja, vendar ni povsem gotovo, da bo mo-
goče taktno frekvenco sploh doseči. Tudi to je 
izhodna funkcija, ki se mora nahajati skrajno 
desno v prečki. Upoštevati moramo, da izvaja-
nje lestvičnega programa zase uporablja eno 
notranjo uro mikrokontrolerja, kar pomeni, 
da je PWM na voljo le pri mikrokontrolerjih, 
ki imajo vgrajena vsaj dva ustrezna časovnika. 
Pri PIC16 imamo PWM na priključku CCP2 
(ne CCP1) mikrokontrolerja, pri AVR mikro-
kontrolerjih pa na priključku OC2 (ne OC1A). 

Omogočanje trajnega shranjevanja podat-
kov
Ko je vhod dni pogoj za ukaz resničen, se bo 
določena spremenljivka samodejno shranila 
v EEPROM mikrokontrolerja. To pomeni, da 
bo podatek ohranjen tudi v primeru, če bi mi-
krokontroler izgubil napajanje. Ko mikrokon-
troler spet dobi napajanje, se spremenljivka 
samodejno naloži v pomnilnik. Spremenljivka 
se ob spremembi sama posodobi, če je po-
sodobitev omogočena (vhod v ukaz resničen) 
in nam za to ni treba skrbeti. Če želimo shra-
njevati vrednost spremenljivke, ki se pogosto 
spreminja, se notranji EEPROM pomnilnik 
mikrokontrolerja lahko hitro »izrabi«, saj 
proizvajalec zagotavlja le do 100.000 vpisov 
v posamezno pomnilno lokacijo.

Del spiska mogočih ukazov, ki jih lahko upo-
rabimo pri lastvičnem programiranju LDmi-
cro je združen na sliki 18.

AX elektronika d.o.o.AX elektronika d.o.o.
E-pošta: bojan@svet-el.siE-pošta: bojan@svet-el.si

www.svet-el.siwww.svet-el.si

Slika 18: Celoten meni z izbiro ukazov
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Za tiste bralce, ki se doslej še niso sre-
čali s pnevmatskimi hidravličnimi ali 
električnimi cilindri, manipulatorji, naj 
na hitro pojasnim njihovo delovanje, ki 
je dobro prikazano na sliki 1.

Njihov glavni namen je ustvariti nek 
linearni premik z neko določeno silo. 
Običajno ima dva končna položaja, 
obstajajo pa tudi kombinacije dveh ali 
več cilindrov, ki omogočajo tudi točno 
določene vmesne položaje. S kombina-
cijo 3 in 5 cm dolgih cilindrov imamo 
lahko na primer 0, 3, 5 in 8 cm line-
arnega hoda, torej oba končna in dva 
vmesna položaja. 

Sam cilinder je cilindrične oblike, že 
zato, ker ima v notranjosti bat s tesnili, 
ki potuje po cilindru. Na bat je pritrje-
na os, ki se premika po zatesnjeni puši 
in ki zunanji svet povezuje z gibljivim 
delom cilindra, to je z batom. Stisnjen zrak (recimo 10 Ba-
rov) ali tekočino spustimo pod visokim tlakom na eno ali 
drugo stran bata, istočasno pa omogočimo, da ima zrak ali 
tekočina na drugi strani bata prosto pot, da lahko med gi-
banjem bata neovirano odteka iz cilindra. 

Električne izvedbe takšnih cilindrov so z vidika uporabe še 
bolj praktični, saj ne potrebujemo niti stisnjenega zraka, niti 
visokotlačnih črpalk, so pa seveda cenovno manj ugodni, saj 
je njihova konstrukcija veliko bolj zahtevna. To je v glavnem 
vsa umetnost cilindrov, ki so lahko različnih oblik in velikosti.

Imamo tudi rotacijske »cilindre«, ki so običajno kombina-
cija dveh običajnih cilindrov, ki potiskata dve zobati letvi, ki 
linearni premik obeh cilindrov prenese na zobnik, ki je ne-
posredno ali prek dodatnega prenosa povezan z neko osjo.

Na sliki 3 je tipični primer pretvorbe linearnega gibanja v 
vrtenje, kjer je ozobljena os nameščena med dvema zoba-
tima letvama. Cilindra sta povezana tako, da se zobati letvi  
vedno  gibljeta v nasprotni smeri, zato zrak z velikim tlakom 
dovajamo zgornjemu cilindru z leve strani in na spodnjemu 
z desne, če želimo, da se os zavrti v smeri urinih kazalcev (vse 
puščice rdeče barve). Nasprotno bi zgornjemu cilindru zrak 
ali tekočino dovajali na desnem priključku in spodnjemu na 
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Programiranje mikrokontrolerjev z
lestvično logiko LDmicro (4) 
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naredimo katerokoli funkcijo. Seveda pa je v praksi potrebno včasih uporabiti veliko elementov, ukazov in biti 
zelo spreten ter domiseln, da je vse skupaj sestavljeno tako, da deluje po naših zamislih.
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Slika 1: Notranja zgradba in delovanje cilindra

Slika 2: Dve izvedbi cilindrov z elektromotorjem
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levem, če bi želeli, da se os rotacijske 
enote zavrti v nasprotni smeri urinih 
kazalcev (vse puščice modre barve). 

To je le eden izmed načinov, kako s ci-
lindri doseči neko vrtenje. To vrtenje 
ima sicer neke končne lege, oziroma 
nek največji kot vrtenja, vendar največ-
krat kaj več niti ne potrebujemo. Naj-
večkrat so koti zasuka 90, 180, 270 in 
360 stopinj, prav vsakemu od rotacij-
skih cilindrov pa lahko gibanje omeji-
mo, oziroma določimo oba končna 
položaja z mehanskimi omejitvami 
kjerkoli znotraj obsega, ki ga določena 
rotacijska enota pokriva.

Vrtenje pa seveda lahko dosežemo tudi 
z različnimi izvedbami elektromotorjev, 
kjer nismo omejeni s končnim kotom 
vrtenja, kot sta na primer servo in koračni motor, ki se lahko 
na nekem določenem položaju tudi ustavita in sta sposobna 
v tem položaju vzdrževati nek vrtilni moment.

Prvi program
V krmilnem programu  za neko napravo so združeni vsi 
programi, ki so potrebni za dobro in varno delovanje ne-
kega stroja, naprave, avtomata, lahko pa ga razdelimo 
na več delov. Vsekakor moramo najprej razmisliti kako 
naj bi deloval glavni program in to je tipično timsko delo 
skupaj s konstruktorji celotne naprave. Kot je običaj-
no pri vsakem programiranju, je tudi tu smiselno glavni 
program razdeliti na podprograme, na posamezne mo-
dule, ki skrbijo za to, da se v vsaki posamezni fazi izvedejo 
vse potrebne naloge. V glavnem programu potem poskr-
bimo za to, da se posamezni programski moduli izvedejo 
v pravilnem zaporedju in da je tudi ostalo delovanje pod 
popolnim nadzorom. Zavedati se moramo, da je čisto 
običajno delovanje te naprave le ena izmed zank v glavni 

programski zanki. Na sliki 4 je prikazan primer ene takšne 
glavne programske zanke.

Če vzamemo za primer peko palačink, bi bilo glavno 
opravilo sama peka posameznih palačink, ki ima 
naslednje faze:
» segrevanje ponve na grelni plošči do primerne tempe-

rature,
» doziranje nekaj kapljic olja in razporejanje olja po celot-

ni površini ponve,
» postavljanje ponve nazaj na grelno ploščo,
» kratko mešanje pripravljene mase,
» vlivanje določene količine mase na sredino ponve,
» razporejanje mase po celotni ponvi,
» peka na eni strani,
» obračanje palačinke,
» peka na drugi strani,
» odlaganje pečene palačinke na pladenj.
Našteli smo deset opravil, ki morajo biti opravljena v točno 
takšnem vrstnem redu, če želimo biti uspešni pri pripravi 
na primer 30 palačink za otroško zabavo.

Slika 3: Linearni pomik cilindrov pretvorimo v vrtenje
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bomo v vsakem ciklu opravili skok na posamezno pod-
programsko zanko, kot je to prikazano na sliki 5.

Razmejitev podprogramov je vse, kar je bilo potrebno sto-
riti v prvem koraku, ko se lotimo programiranja z lestvičnim 
diagramom. Za razmejitev je pametno uporabiti komen-
tar, s katerim jasno označimo, kje se podprogram začne 
in kje konča. Vsi ukazi, ki jih bomo napisali med tema 
dvema oznakama, spadajo k temu podprogramu in nika-
mor drugam. Že iz napisov lahko vidimo, da je razmejitev 
podprogramov v glavni programski zanki usklajena z blok 
shemo delovanja na sliki 5. 

Nove ukaze lahko kadarkoli vrinemo v obstoječ program 
ali podprogram tako, da se postavimo na eno od prečk in 
izberemo vstavljanje prečke, ki naj bo pred (Before) ali za 
(After) tisto, na kateri se nahajamo v tistem trenutku. Prav 
tako je mogoče trenutno izbrano prečko potisniti višje ali 
nižje po lestvi, kar je tudi razvidno iz slike 6. Takšni premiki 
nam utegnejo priti prav, da naredimo program bolj pregle-
den.

Še en nasvet, ki vam utegne priti zelo prav, je uvajanje konstant 
v program. Zelo nepregledno lahko postane določanje 
vrednosti neposredno spremenljivkam, če je program dolg in 
raztegnjen in če neko določeno vrednost uporabimo večkrat 
na različnih mestih v programu. Kdo ve, če bomo pri naslednji 

Med »ostala opravila« v glavni programski zanki smo vkl-
jučili preverjanje varnostnih naprav in preverjanje stanja 
zaloge. Med preverjanja varnostnih naprav lahko štejemo 
preveč segreto grelno ploščo, prenizek tlak stisnjenega 
zraka, ustavljen motor ventilatorja, odprta vratca, s čimer 
postane mogoče seganje v nevarno območje in podobno. 

Pri preverjanju stanja zaloge bi preverili, koliko še imamo 
pripravljene mase, kako polna je posoda za odlaganje pe-
čenih palačink, koliko imamo še olja in podobno. Vse to je 
tudi priporočljivo preveriti vsake toliko časa, še bolje pa je 
to storiti prav vsak cikel. V začetku naslednjega cikla glav-
ne programske zanke bomo razpolagali z vsemi potrebnimi 
podatki, na tej osnovi pa se bomo lahko takoj odločili ali 
bomo z izvajanjem neke faze sploh začeli ali je bolj pamet-
no ustaviti izvajanje programa in javiti zastoj oziroma na-
pako.

Poskusimo narediti glavno programsko zanko, v kateri 

 Slika 4: Vloga glavne programske zanke
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Slika 5: Podprogrami v glavni programski zanki
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spremembi programa ali določenih parametrov znotraj njega 
sploh našli vse prečke, v katerih nek parameter uporabimo. 
Zato vam toplo priporočam uporabo konstant: konstante 
naštejemo v začetku programa in jim damo neko vrednost, 
ki jo obdržijo, dokler jim je ne spremenimo, programsko ali 
s spreminjanjem programa. Kljub temu, da jih imenujemo 
konstante, gre za čisto prave spremenljivke, za katere smo se 
odločili, da jim vrednosti ne bomo spreminjali, čeprav bi jo 
lahko! Tako jih moramo tudi obravnavati: konstante vedno 
le beremo in prirejamo drugim, delovnim spremenljivkam, ni-
koli jih ne spreminjajmo! Tudi imenujmo jih vedno z enakim 
začetkom, na primer KX_, da bomo vedno vedeli, da gre za 
konstanto, še bolje pa je, da je ta začetna oznaka še krajša, saj 
ima lahko ime spremenljivke le osem (8) alfanumeričnih zna-
kov. Če poskusimo spremenljivki dati daljše ime, bomo dobili 
obvestilo o napaki.

Začnimo novo prečko. Konstanto določimo že s tem, da 
damo spremenljivki ime, najbolje je, da kar znotraj ukaza 
MOV, kot pojasnjuje slika 7, zato izberemo iz ponujenih 

možnosti za vstavljanje ravno ukaz MOV, ga dvokliknemo 
in mu spremenimo privzeto ime in vrednost (dest / src). 
Vedno se nam bo postavil na skrajno desno stran prečke, 
saj je pravzaprav izhodni ukaz, s katerim nekaj spreminja-
mo, vpisujemo ali prirejamo.

Poglejmo si primer, kako bi neki spremenljivki dali neko dolo-
čeno vrednost ali ji priredili vrednost, ki jo ima neka konstan-
ta. Na desni strani slike 8 sta dva rumena trakova z oznakama 
KX in 1. Z oznako »KX«  je označen del programa, kjer lahko 
imenujemo in določamo vrednosti konstantam in mi smo v 
tem delu določili imeni in vrednosti dvema konstantama, KX_
Temp in KX_Temp2. Prva ima vrednost 280, druga pa 320. 
Konstante bomo v ta del kasneje lahko še sproti dodajali, ko 
se bo med pisanjem programa pojavila potreba po tem. No, 
zdaj lahko začnemo s posameznimi operacijami, kjer bomo 
pri vsaki najprej našteli potrebne vhode in izhode, da bomo 
na koncu vedeli, kakšne so minimalne zahteve za to napravo. 
Minimalne pravim zato, ker se te potrebe vedno še nekoliko 
»nakuhajo« in zato lahko na koncu računamo s 30 % večjimi 
potrebami, kot smo najprej ocenili. Razlika nastane zaradi 
neskladij med teorijo in realnim življenjem - kot velikokrat.

1 operacija
Segrevanje ponve na grelni plošči do primerne 
temperature
Potrebni vhodi: 1
» Vhodni priključek AD pretvornika PA0 za merjenje tem-

perature

Potrebni izhodi: 1
» Rele ali kontaktor, s katerim vklapljamo in izklapljamo 

grelno ploščo

Uporabljene konstante: 1
» KX_Temp = Nastavljena temperatura, pri kateri grelno 

ploščo izklopimo

Prva operacija (rumeni trak z oznako »1«) spada med takš-
ne, ki se morajo izvajati ves čas med delovanjem naprave, 
zato bomo v ta del programa skočili v vsakem ciklu, preverili, 
kakšna je temperatura in ukrepali glede na rezultat primerja-
ve z nastavljeno temperaturo. Grelna plošča med delovan-
jem pač mora biti vroča, drugače ne bo palačink! Na sliki 8 
rumeni trak z oznako »1« označuje tri prečke programa, ki 
sem ga napisal za prvo operacijo »Segrevanje ponve«. No-
bene velike znanosti ni v teh treh vrsticah, priznam! Najprej 
v prvi vrstici preberemo temperaturo z analogno-digitalnim 
pretvornikom, ki je vgrajen v uporabljenem mikrokontro-
lerju. To je seveda goli odčitek, ena izmed vrednosti v razpo-
nu med 0 in 1024, vendar vzemimo, da nam nek uporabljen 
merilnik temperature na izhodu daje točno takšno nape-
tost, da jo lahko neposredno izrazimo v stopinjah.

V naslednji vrstici je primer neposredne primerjave odčitane 
vrednosti s konkretno vrednostjo,  v našem primeru s 380. 
Če je odčitana vrednost manjša od te vrednosti, bo segre-
vanje grelne plošče vklopljeno, sicer pa se izklopi.
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KSlika 6: Vstavljanje nove prečke

Slika 7: Postopek za Določanje imena in vrednosti konstante.
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V tretji vrstici pa je primer primerjave odčitane vrednosti 
s konstanto KX_Temp, ki smo ji v uvodnem delu določili 
vrednost 280. Seveda gre tu za precejšnjo razliko, celih 
100 °C, kar nikakor ni zanemarljivo. V tem programu bo 
sicer obveljal rezultat zadnje primerjave in bo prišlo do 
izklopa pri doseženih 280 °C. Če pa bi isti grelec na po-
doben način vklapljali in izklapljali še v katerem drugem 
delu programa, bi morali to prečko poiskati (če se tega 
seveda spomnimo!) in popraviti operacijo primerjave 
na enako vrednost. Že v tem primeru vidimo, kakšna je 
prednost konstant: kjerkoli v programu jo uporabimo, 
bo imela vedno enako vrednost, če pa želimo to vred-
nost spremeniti, to storimo vedno le na enem mestu – v 
tistem delu lestvičnega programa, kjer imamo shranjene 
konstante.

2 operacija
Doziranje in razporejanje olja po ponvi

Potrebni vhodi: 2
» Zaznavanje končnega položaja: cilinder je v iztegnjenem 

položaju, v tem položaju lahko doziramo olje
» Zaznavanje končnega položaja: cilinder je v skrčenem po-

ložaju, to je osnovni položaj, olje je izven dosega ponve.
Potrebni izhodi: 2
» Rele: Preklopi pnevmatski ventil za raztezanje cilindra 

oljenja
» Rele: Odpri pnevmatski ventil za stisnjen zrak pršilnika.

Potrebni časovniki: 1
» Čas doziranja (pršenja) olja na ponev.0

Recimo, da smo si zamislili takšno doziranje olja, da ga 
doziramo kot pršilo (sprej) določen čas, ki pa ga bomo 
lahko nastavili le v samem programu, saj časovnikom ne 
moremo prirejati novih vrednosti. Če uvodoma odmislimo 
vse mehanske težave, ki lahko nastanejo in ostanemo le pri 
čisti, neokrnjeni ideji, bi cilinder s posodo olja, na kateri je 
razpršilna šoba, potisnil nad ponev, v posodo bi za dolo-
čen čas s pnevmatskim ventilom spustili stisnjen zrak, nato 
pa bi cilinder posodo z oljem spet umaknil, recimo 30 cm 
stran od roba ponve.

Opisana druga operacija spada med tiste, ki jih izvedemo 
samo enkrat v posameznem ciklu in od uspešno izvedene 
in zaključene operacije je odvisno, če se bo naslednja ope-
racija (v našem primeru 3. operacija, »Postavljanje ponve 
nazaj na grelno ploščo«) sploh začela izvajati. Kaj nam bo 
nenamaščena ponev? Palačinka se bo prijela na dno in za-
žgala, torej bomo imeli prej ali slej zastoj, poleg zastoja 
pa še čiščenje »zažganine«, oziroma posledic nenačrtnega 
oglarjenja. Veliko bolj smiselno je napako javiti takoj, ko 
se pojavi in na tej točki tudi ustaviti proces.  Operater na 
napravi je o napaki obveščen, takoj ko jo odpravi ali morda 
celo ročno namasti ponev, lahko proces spet požene, da 
avtomatsko teče naprej. Za začetek bomo na koncu uspeš-
no izvedenega opravila znotraj operacije postavili zastavi-
co, ki bo pogoj za začetek izvajanja naslednjega opravila te 
operacije. Ko bodo dokončana vsa opravila znotraj neke 
operacije, bomo postavili zastavico, ki bo pogoj za začetek 
izvajanja prvega opravila naslednje (3.) operacije.

Na sliki 9 so lepo vidne vse prečke programa za doziran-
je olja v ponev. Če je cilinder skrčen in se nahaja v končni 
legi zadaj in če gremo v tem ciklu prvič prek tega opravila, 
preklopimo pnevmatski ventil tako, da bo raztegnil cilinder 
in prinesel olje nad ponev. Ko je to opravilo dokončano, 
to označimo tako, da postavimo zastavico za dokončano 
opravilo. Pri naslednjem prehodu skozi ta del programa 
pogojev za postavljanje izhodov ne bo več, zato smo vzeli 
zastavico in izhodni  priključek tipa »SET«, ki sta postavlje-Slika 8: Konstante na začetku in prva operacija zanke glavnega opravila

PROGRAMIRANJE

info@lingva.si
t: 01 705 05 00
f: 01 70 50 505

www.lingva.si

Podskrajnik 35, 1380 Cerknica

Op
sa
n
ra
na
ne
žg
pa
og
se
na
ce
av
no
co
op
op
zv

Na
e
eg
pr
n
to
op
po
zaSlika 8: Konstante na začetku in prva operacija zanke glavnega opravila

s
i
r
n
n
ž
p
o
s
n
c
a
n
c
o
o
i

N
j
l
p
i
t
o
p



42     SVET ELEKTRONIKE 12_2014

PROGRAMIRANJE

na toliko časa, dokler ju nekje ne izbrišemo z ukazom tipa 
»RESET«, ki pa se mora seveda nanašati na popolnoma 
enako ime. Pa še to: od kod so se naenkrat pojavile te za-
stavice in kako pridemo do njih? To je običajna tuljavica, 
ki ji damo ime in jo določimo kot notranji register (Relay), 
kot je prikazano na sliki 10!

V drugi prečki imamo dva pogoja: cilinder mora doseči 
sprednji položaj in prvo opravilo mora biti dokončano. Če 
je oboje res, se bo sprožil časovnik z zakasnjenim vklopom 
in se bo začel odštevati nastavljen čas, istočasno pa bo tlak 
stisnjenega zraka začel potiskati olje skozi razpršilno šobo 
in tako namastil razgreto ponev. Ko se bo čas iztekel, se 
bo postavila zastavica in ventil dovoda stisnjenega zraka v 
posodo se bo zaprl, saj je pred njim pogoj, da se časovnik 
še ne sme izteči, da sploh deluje. 

Slika 9: Program za izvajanje druge operacije 
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Slika 10: Tuljavico spremenimo v zastavico

Ko je postavljena zastavica opravljene naloge v drugi 
prečki, je izpolnjen pogoj za začetek izvajanja opravil v 
tretji prečki. Tu preklopimo pnevmatski ventil za vrnitev 
cilindra v osnovni, skrčen položaj in tako umaknemo po-
sodo z oljem izven dosega ponve. To je opravljeno, posta-
vimo naslednjo zastavico in v četrti prečki počakamo, da 
se cilinder res vrne v svoj osnovni položaj. Ko se to zgodi, 
pobrišemo vse zastavice, razen prve, saj je izbrisana prva 
zastavica pogoj za začetek izvajanja te operacije. Prvo 
zastavico te (začetne) operacije izbrišemo šele na koncu 
vsakega cikla in takrat imamo glede vseh zastavic spet 
takšno stanje, da lahko začnemo znova od začetka. Pogoj 
za vstop v naslednjo, tretjo operacijo, bo postal resničen, 
ko bomo v prejšnji, drugi operaciji, postavili njeno prvo 
zastavico.

 Zaključek
Takole smo poskusili na podlagi naših teoretičnih zamisli 
napisati program za prvi dve operaciji, vendar je to le osno-
va, na kateri bomo gradili naprej, ko bomo v praksi ugoto-
vili, da smo bili na začetku morda malce pretirano optimi-
stični. Včasih bo treba dodati še kakšen senzor in preveriti 
še kakšne druge podrobnosti, ki jih v začetku sploh ne mo-
remo predvideti. Vsekakor pa smo začeli graditi program, v 
katerem bomo spoznali marsikatero zvijačo, ki nam bo pri 
delu še kako koristila!
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Če bomo na primer pri tridesetih začetih ciklih dejansko 
spekli le deset palačink, to ni ravno uspeh, zato bomo mo-
rali posamezne operacije analizirati in prepoznati tisto, 
ki nam povzroča največ težav. Morda je kriva mehanska 
rešitev, morda pa bomo lahko težavo rešili le z dodatnim 
nadzorom, senzorji, časovniki ali kakšnim mehanskim do-
datkom. Nič nenavadnega ni, da opisi »dišijo« po mehat-
roniki, saj gre pri načrtovanju takšne naprave za usklajeno 
načrtovanje skupine strokovnjakov z različnih področij.

Ponev smo naoljili in sedaj se segreva, vanjo pa bomo vlili 
pripravljeno maso. Vendar je priporočljivo, kot je to obi-
čaj pri »ročni« peki palačink, pred vsakim vlivanjem mase 
v ponev, maso dobro premešati, saj se sicer počasi dela 
vse debelejša usedlina moke, ki je na koncu popolnoma 
neuporabna. Maso bomo zato z mešalnikom premešali do 
dna, nato pa maso vlili v ponev. 

3. Operacija
Mešanje pripravljene mase

» Potrebni vhodi: 3
◊ Senzorji obeh končnih in vmesnega položaja

» Potrebni izhodi: 2
◊ Vklop rotacijskega cilindra
◊ Vklop motorja mešalnika

» Potrebni časovniki: 1
◊ Čas mešanja mase

Morda bo najbolje, da zadevo pojasnimo s sliko 1. Mešal-
nik je na začetku 
izklopljen in v 
pokončnem po-
ložaju. V tem po-
ložaju so metlice 
umaknjene izven 
območja posode 
z maso za pala-
činke. Ta položaj 
bomo označili 
kot izhodiščni 
položaj. Z rota-
cijskim cilindrom 
začnemo vrteti 
mešalnik za skup-
ni kot 90°. Ko 
smo na pol poti, 
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Programiranje mikrokontrolerjev z 
lestvično logiko LDmicro (5) 

 Avtor: Bojan Kovač Avtor: Bojan Kovač

Naša zamisel peke palačink počasi dobiva programske vrstice, s katerimi bomo to (vsaj teoretično) tudi dosegli. 
Še enkrat poudarjam, da je to le čista, teoretična osnova, na kateri temelji osnovni program. Vse težave, ki jih 
bomo morali reševati v praksi, je nemogoče predvideti, niti se vsem ne moremo izogniti. Običajno rešujemo le 
tiste, ki se pojavijo najpogosteje in ki očitno prevečkrat zmotijo celoten proces.

torej na 45°, že lahko vklopimo motor mešalnika, saj bo 
mešanje potekalo veliko »mehkeje«, če se bo v maso po-
topila vrteča se metlica mešalnika. Ko dosežemo spodnjo 
končno točko, začnemo odštevati čas, ki ga določimo s po-
skusom. Recimo, da je čas mešanja 5 sekund.

Ko teh 5 sekund poteče, moramo mešalnik spet dvigniti 
iz mase, vendar se mora še nekaj časa vrteti, da se »otre-
se«. To je lahko spet izvedeno s časovnikom, bolj natančno 
pa bi bilo, če bi točko izklopa določili s položajem nekega 
vmesnega senzorja. Ta isti senzor bi potem lahko uporabili 
tudi za vklop motorja, kadar bi metlice spuščali v posodo. 
Položaji senzorjev za oba končna in vmesni položaj so na 
sliki 1 narisani z modro-rdečimi krogi. Program imamo iz-
pisan na sliki 2.

Posamezna prečka se začne izvajati, če je bila prej izvede-
na predhodna. Prva prečka te operacije se začne izvajati, 
če je bila predhodna operacija dokončana, kar označimo 
s postavljanjem (S) notranje zastavice ROp_XX_1. XX v 
imenu zastavice pomeni številko operacije, ki naj se začne 

olje, da zadevo pojasnimo s sliko 1. Mešal-
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Slika 1: Mešanje mase z mešalnikom
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izvajati. V našem primeru je 
pogoj za začetek izvajanja 
tretje operacije postavlje-
na zastavica ROp_03_1 
(na sliki 2 v prečki 11).

4. Operacija
Vlivanje pripravljene mase 
v ponev

 » Potrebni vhodi: 2
◊ Senzorja obeh konč-

nih položajev cilin-
dra s posodo

 » Potrebni izhodi: 2
◊ Cilinder s posodo 

nad ponev
◊ Ventil za doziranje 

mase
» Potrebni časovniki: 1

◊ Čas doziranja mase

Tudi tu bomo postopek naj-
lažje pojasnili s skicami na 
sliki 3.

Maso v posodi smo pre-
mešali, zdaj lahko posodo 
s cilindrom premaknemo 
nad ponev. Ko smo v izteg-
njenem končnem položaju 
cilindra, lahko začnemo 
z vlivanjem mase. Narisal 
sem teoretično delujoč model takšne posode. Delovanje je najbrž popolnoma 
jasno: kadar je cilinder ventila popolnoma iztegnjen, je odprtina za doziranje 
mase zaprta, ko pa je skrčen, se zamašek ventila odpre in masa začne teči iz 
posode. V tem trenutku ne bomo razmišljali o morebitnih težavah, ampak se 
bomo zadeve lotili polni optimizma. Program je tako preprost, da glede na vse-
bino prejšnjih opisov najbrž ne potrebuje slike s pojasnili.

5. Operacija
Razporejanje vlite mase v ponvi 

» Potrebni vhodi: 4
◊ Spodnji položaji štirih cilindrov

Slika 2: Program za izvedbo tretje operacije
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Slika 3: Vlivanje mase
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 » Potrebni izhodi: 4
◊ Cilindri za nagib ponve

 » Potrebni časovniki: 7
◊ Čas nagibanja v vsaki fazi (6)
◊ Čas peke palačink na prvi strani (1)

Po moji zamisli bi maso razporejali po ponvi kar z na-
gibanjem grelne plošče. Nekako me to najbolj spominja na 
»ročno« peko palačink. Morda je sedaj tudi pravi trenutek, 
da povemo še kaj o postopkih, ki naj bi jih iz prakse prenesli 
v posamezne faze avtomatizacije.

Ni vedno najboljša rešitev tista, ki jo v praksi že uporablja-
mo, ampak je pametno raziskovati v smeri novih postop-
kov, ki so bolj prilagojeni serijski proizvodnji in povzročajo 
manj zastojev in  s tem manj izmeta. Vsekakor moramo 
nekje začeti, pri praktičnem preizkusu delovanja pa pos-
topek izpopolnimo v tistih točkah, ki nam povzroča naj-
večje preglavice. Tako bomo morda od osnovne zamisli 
prišli do popolnoma drugačne rešitve posamezne faze, če 
se bo prva izkazala za problematično. Tu ne smemo biti 
preveč čustveni in se trmasto oklepati prvotne izvedbe. Če 

je naš cilj, da naprava deluje v splošno zadovoljstvo inves-
titorja in konstruktorjev, moramo včasih stopiti tudi korak 
nazaj, pozabiti ponesrečeno rešitev in poiskati novo. Tu 
največ pomeni sodelovanje vseh sodelujočih v timu, saj po-
leg množice zamisli, ki jih dobimo s timskim delom, vsaka 
sprememba vpliva tudi na rešitve, ki so jih posamezni člani 
skupine prispevali v  projekt. Ali če povemo drugače: ko se 
nekomu zamisel podre, se bodo morali vsi člani skupine 
spoprijeti z ruševinami…

Na sliki 4 zgoraj je lepo prikazano, kako bi lahko usmerjali 
maso po ponvi. Na puščicah je označeno, kam bi se razpo-
rejala tekoča masa, če bi aktivirali nagib ponve z določenim 
cilindrom. Vidimo lahko, da je mogoče s štirimi cilindri do-
seči razlivanje mase v osmih različnih smereh, kar je zelo 
dobro! Če bomo začeli s cilindrom 1,  se bo masa začela 
pomikati v smeri puščice 1. Pognali bomo časovnik z nekim 
določenim časom, ki ga bomo določili glede na hitrost raz-
porejanja mase, potem pa aktivirali cilinder 2. Masa se bo 
pomikala v smeri puščice 1, 2. Spet bomo pognali časovnik 
in ko se bo iztekel, bomo cilinder 1 spet spustili v spodnji 
položaj. Masa se bo sedaj pomikala v smeri puščice 2. Tako 
bomo z zaporednim dvigom in spustom cilindrov naredi-
li celoten krog nagibanja, v praksi pa bomo tudi določili 
število krogov, pri katerem bomo dobili najboljše rezulta-
te. Na sliki 5 je prikazan le delček programa te operacije. 
Spodnje položaje cilindrov bomo zaznavali s senzorjem, ki 
bo pogoj za odštevanje nastavljenega čas. Kod teh cilin-
drov je kratek, recimo 50 mm, zato zgornjega položaja ni 
potrebno zaznavati. Ko spodnji senzor ne bo več aktiven 
bomo smatrali, da je v zgornjem položaju. 

Mimogrede moramo omeniti še to, da hitrost gibanja 
vsakega cilindra lahko nastavimo z dušilkami, s katerimi 
omejimo pretok količine zraka v cilinder ali iz njega. S tem 
podaljšamo čas, ki je potreben, da se prostor znotraj cilin-
dra napolni z zrakom, kar seveda vpliva na hitrost gibanja 
bata cilindra. Pri našem nagibanju bi to hitrost zmanjšali 
na takšno stopnjo, da bi bilo gibanje batov v obeh smereh 
mehko in ne sunkovito.

Slika 4: Razporejanje mase po ponvi
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Slika 5: Delček programa za razporejanje mase
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Program na sliki 5 se seveda nadalju-
je, dokler niso izvedeni nagibi v vseh 
osem smeri, potem pa na koncu spet 
poravnamo ponev in nadaljujemo s 
peko palačinke. Za vsako odštevanje 
časa moramo uporabiti drug časov-
nik, saj program ne dovoljuje večkrat-
ne uporabe istega časovnika, kar pa 
ne predstavlja neke posebne omejitve, 
saj lahko v programu uporabimo pol-
jubno število časovnikov. V tej fazi je 
tudi logično nadaljevanje peke pala-
činke na prvi strani, saj le še požene-
mo časovnik in počakamo, da se izte-
če. No, potem pa je čas, da palačinko 
obrnemo.

6. Operacija
Obračanje palačinke

» Potrebni vhodi: 3
◊ Spodnji  in zgornji položaj roke
◊ Odčitavanje temperature zgornje plošče

» Potrebni izhodi: 2
◊ Rotacijski cilinder za dviganje in spuščanje grelne 

plošče
◊ Vklop grelcev

» Časovniki: 3
◊ Čas do začetka spuščanja grelca
◊ Čas do izklopa grelca
◊ Čas pečenja

Ta faza mi je povzročila največ »sivih las«, ko sem iskal 
čim bolj preproste mehanske rešitve. Programsko že lah-
ko izpeljemo slalom med različnimi zahtevami in tega me 

ni strah, mehansko pa nikakor nisem 
mogel najti kaj primernega za našo na-
pravo. Z že nekoliko trmastim vračan-
jem svojega programskega toka v glavi 
na to temo se mi je v nekem trenutku 
utrnila zamisel, da palačinke sploh ne 
bi obračal! Kot eksperiment ali eno iz-
med možnosti (ki v praksi seveda še ni 
preizkušena!) sem izbral peko palačin-
ke na obeh straneh istočasno. 

Osnovno zamisel predstavlja slika 6.

Grelno ploščo bi imeli tudi z zgornje 
strani in po nekaj sekundah, ko bi prej 
razporejena masa že nekoliko »zakrk-

nila«, bi segreto ploščo, pritrjeno na nosilni ročici, z rota-
cijskim cilindrom spustili, da bi prosto sedla na palačinko, 
ki se peče v ponvi. Grelna plošča bi bila na nosilno roči-
co pritrjena z zglobom, kar bi zagotavljalo njeno prosto 
gibljivost v vseh smereh, s središčno točko gibanja v sredini 
zgloba (slika 7).

Ta plošča bi bila iz takšnega materiala, na katerega se hra-
na ne prijema, najbrž s teflonsko prevleko in oblikovana 
tako, da bi lepo sedla v ponev s palačinko.  Meni se zdi ta 
rešitev popolnoma izvedljiva, seveda pa bi jo morali s kakš-
no improvizirano simulacijo preizkusiti in se prepričati, če 
bi tudi v praksi dobili dobre rezultate…

Temperaturo zgornje (premične) grelne plošče bi ves čas 
vzdrževali v nekem temperaturnem območju, recimo od 
180 do 200°C. Morda se zdi na prvi pogled takšen način 
peke precej potraten, vendar ni tako!

Čas pečenja bi se na ta način zelo skrajšal, poraba energije 
pa bi bila občutno manjša kot s peko na klasičen način. 
Vzdrževanje temperature v zgornji grelni plošči bi bilo 
potrebno le toliko časa, dokler je ne položimo na palačin-
ko. Od tistega trenutka naprej segrevanje najbrž ne bi bilo 
več potrebno, saj si toplotno energijo spodnja in zgornja 
grelna plošča dobesedno »podajata« in edina stvar, ki lah-
ko to energijo »prestreže« in delno porabi, je naša tanka 
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Slika 6: Pečenje palačink na obeh straneh
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palačinka. Prepričan sem, da na drugi strani palačinke ne 
bi pekli več kot deset sekund.

Ta operacija je podobna prejšnjim, zato se mi ne zdi po-
trebno v podrobnosti pojasnjevati programa, ker ni nič 
posebnega: ko preteče določen čas po tistem, ko je masa 
razporejena, spustimo zgornjo grelno ploščo v ponev in ta 
prosto »sede« na palačinko. Pred spuščanjem lahko ugas-
nemo tudi zgornji grelec, saj odvajanja toplote praktično 
sploh ne bi bilo, zato bi nam temperatura lokalno lahko 
hitro »pobegnila« prek  želene zgornje meje.  Pojasnimo pa 
lahko delovanje časovnikov (slika 8). Ko v prejšnji operaciji 
postavimo zastavico za začetek izvajanja naslednje opera-
cije, najprej poženemo dva časovnika. Prvi časovnik odšte-
va čas do začetka spuščanja zgornjega grelca. Temu času 
bi lahko rekli čas zatrjevanja razporejene mase. Ko ta čas 
mine, lahko zgornji grelec spustimo na palačinko.

Drugi časovnik prav tako poženemo čisto na začetku izva-
janja te operacije, odšteva pa nam čas do izklopa zgornje-
ga grelca. Zelo priročno je namreč, če lahko sami določa-
mo, kdaj naj se grelec ugasne. Tako imamo z uvedbo tega 
časovnika za izklop grelca na razpolago ves čas, od začetka 
izvajanja te operacije do konca pečenja palačinke.

Tretji časovnik poženemo šele takrat, ko grelec spustimo in 

s senzorjem zaznamo, da se nahaja v spodnjem položaju. 
Ta nam določa čas pečenja. Posamezne vrednosti trajanja 
vsem trem časovnikom določimo s praktičnim preizkusom, 
tako, da dobimo najboljše rezultate.

7. Operacija
Odlaganje palačinke

 » Potrebni vhodi: 6
◊ Spodnji  in zgornji položaj roke
◊ Sprednji in zadnji položaj posode s palačinkami
◊ Spodnji in zgornji položaj pokrova posode s pala-

činkami
 » Potrebni izhodi: 4
◊ Rotacijski cilinder za dviganje in spuščanje seskov
◊ Vklop vakuuma
◊ Cilinder za dvig in spust pokrova posode
◊ Cilinder za premik posode nad ponev

» Potrebni časovniki: 1
◊ Čas, ki je potreben, da vakuumski seski spustijo pa-

lačinko 

Pečene palačinke bi morali shranjevati v neko posodo, kjer 
bi vzdrževali njihovo temperaturo vsaj na 40°C in kjer bi 
bile večino časa pokrite, da se ne bi izsušile.

Če ne želimo dvigati in prestavljati ponve s palačinko, je 
eden od načinov za pobiranje in odlaganje pečene pala-
činke prijemanje s posebnimi kleščami, ki bi bile lahko ob-
likovane kot pinceta. Najprej bi ponev nekoliko nagnili z 
dvema cilindroma, ki smo ju sicer uporabljali pri razpore-
janju mase. V tako nagnjeni ponvi bi spodnji del pincete s 
cilindrom potisnili pod palačinko, z zgornjim pa bi zatem 
pridržali palačinko z zgornje strani. Vse skupaj bi dvignili iz 
ponve in palačinko odložili na kup.

Priznam, da sem na koncu podvomil v uspešnost takšne 
rešitve in sem se zato iz previdnosti odločil za pobiranje 
palačink iz ponve z vakuumskimi prijemali (seski). Zdi se 
mi, da bi bila ta rešitev za moj namen najboljša, saj je tudi 
s higienskega stališča »čista«, kasneje pa lahko dodamo 
poljubno število seskov, če trije ali štirje ne bi zadostovali.

Mehanska rešitev bi bila podobna kot pri premikanju zgor-
njega grelca: ročica bi premikala veliko ploščo iz lahkega 
materiala, na kateri bi bili gibljivo in mehko vzmeteno prit-
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Slika 8: Časovna premica proženja časovnikov
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rjeni in med sabo povezani prijemalni seski. Plošča bi bila 
z ročico povezana prek gibljivega krogelnega zgloba, ki bi 
omogočal nemoteno delovanje te rešitve tudi na različnih 
neravnih ali rahlo nagnjenih površinah.

Vse bi delovalo kot v pravljici: plošča bi se počasi približala 
ponvi in s svojini seski skoraj »pristala« na palačinki kot 
kakšna vesoljska ladja. Takrat bi vklopili vakuum na seskih, 
ki bi »zgrabili« palačinko. Senzorji vakuuma na vsakem po-
sameznem sesku bi v bolj zahtevnih aplikacijah lahko tudi 
zaznali ali je ta prisesan (na palačinko) ali ne. Takšno vaku-
umsko prijemalo s seski vidimo na sliki 9.

Od tu dalje nam bi nam ostal le še dvig palačinke in pod-
stavljanje posode za odlaganje, v katero bi jo odložili in 
zatem začeli z novim ciklom. 

Programsko bi to spet izvedli s prej opisanim postopkom. 
Najprej bi roko s seski spustili v ponev s palačinko, ko pa bi 
dosegli spodnji položaj, bi vklopili vakuum in roko s »pri-
lepljeno« palačinko spet dvignili do zgornjega položaja. 
Nato bi odkrili posodo in jo potisnili tik nad ponev, vanjo 
pa bi spustili roko s prisesano palačinko in potem izklopi-
li vakuum. Na sliki 10, kjer je prikazan prvi del programa 
vidimo tudi vklop časovnika, ki se mora izteči po izklopu 
vakuuma, da seski zanesljivo spustijo. Roko bi zatem dvig-

Slika 9: Dviganje palačinke iz ponve

nili, posodo pa spet umaknili na njeno osnovno mesto in jo 
pokrili s pokrovom. Vsako posamezno opravilo bi označili 
z zastavico, kot je prikazano s prvimi tremi klini (4, 5 in 6) 
te operacije na sliki 10. Na koncu te zadnje operacije mo-
ramo obvezno postaviti zastavico za ponovni začetek izva-
janja prve operacije, s katero začnemo nov cikel. S tem smo 
izvedli in zaključili vse postopke za pečenje ene palačinke.

Na koncu moramo priznati, da samo pisanje programa 
postane skoraj mačji kašelj, če imamo izbrane točno do-
ločene postopke in natančno vemo, kaj hočemo. Želel sem 
predstaviti postopek, ki nas običajno čaka, kadar se loti-
mo kakšnega projekta, ki ima več različnih operacij. Nikoli 
se ne bomo mogli izogniti trdni povezavi med mehaniko, 
programskim delom in elektroniko, zato moramo vse to 
obravnavati kot celoto, ki pa je včasih lahko zelo komplek-
sna in izdaten zalogaj tudi najboljšim ekipam  strokovnja-
kov. Ponovil bi že prej izrečeno misel, da je sodelovanje v 
ekipi najboljše zagotovilo za uspeh še tako težke naloge in 
da je vsaka predlagana zamisel lahko danes videti še smeš-
na, že jutri pa bo morda na njej temeljil celoten projekt.

Elektroniki imamo kot člani ekip vsaj eno prednost, na-
mreč to, da razumemo delovanje elektronike, mehanike in 
krmilnega programa, zato lahko k končnemu uspehu pro-
jekta ogromno prispevamo. In spet smo na točki, ko lahko 
rečemo, da gre pri lestvičnem programiranju pravzaprav za 
končni produkt neke ekipe, ki je po zastopanosti strokovn-
jakov v njem mehatronski, pri  manjših projektih pa je vse 
to lahko združeno v enem samem človeku.

Kako preizkušamo program ali dele programa s simulator-
jem? Odgovor na to vprašanje bomo poiskali prihodnjič.

www.svet-el.siwww.svet-el.si
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Slika 10: Del programa za pobiranje palačinke iz ponve
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Izbirali in uporabili bi lahko kateregakoli iz nabora AVR mi-
krokontrolerjev, ki jih podpira LDmico, vendar smo se od-
ločili ATMega 32 v TQFP ohišju s 44 priključki. Napajalna 
napetost v digitalnem delu krmilnika (+VCC)  je 5 V, releje 
pa napajamo z 12 V enosmerne napetosti. Krmilnik sicer 
priključimo na standardno enosmerno napetost 24 V, ki je 
običajna za napajanje nizkonapetostnih vhodno-izhodnih 
elementov in industrijskih programirljivih logičnih krmilni-
kov (PLK). Tako je nastal naš krmilnik, ki smo ga imenovali 
MiniPLC.

MiniPLC lahko pri nekaterih manjših nalogah nadomešča 
industrijsko izdelani PLK krmilnik. Vgrajene ima štiri optič-
no ločene digitalne vhode in kot izhoda dva releja, vsakega 
s po enim delovnim kontaktom. Kontakta sta seveda gal-
vansko ločena od ostalega krmilnega vezja in dostopna na 
sponkah, označena pa kot RELE1 in RELE2. Nahajata se v 
isti vrstici kot sponki za napajanje, vtičnica PRG za pove-
zavo z USB vodilom računalnika in RS485 priključkom za 
serijsko komunikacijo. Na pravi ploščici tiskanega vezja je 
to videti tako, kot prikazuje slika 3.

Ploščica tiskanega vezja je oblikovana tako, da jo je mogo-
če vgraditi v standardno ohišje za montažo na DIN letev 
širine 3 TE (1 TE je širina modula 17,5 mm). Ohišje ima 
na zgornji in spodnji strani odprtino za sponke, da so dos-
topne za montažo ožičenja brez odpiranja ohišja. V zgornji 
vrstici imamo štiri vhode na štirih sponkah s po dvema pri-
ključkoma, funkcijo posamezne vhodne sponke pa izbere-
mo s kratkostičnikom glede na naše potrebe. 

Posamezna sponka (CON5, CON6, CON7, CON8)  je lah-

Programiranje mikrokontrolerjev
z lestvično logiko LDmicro (6) 

AX elektronika d.o.o.AX elektronika d.o.o.
Avtor: Bojan KovačAvtor: Bojan Kovač

Odkar teče serija člankov o lestvičnem programiranju s programom LDmicro, smo tudi v urednišvu  revije sesta-
vili in preizkusili nekaj različic krmilnika, v katerega lahko naložimo in izvajamo programsko kodo, ki jo ustvari 
prevajalnik  programa LDMicro. Programsko kodo »pretočimo« v PLK krmilnik kar prek USB kabla, zato trdi-
mo, da je to najcenejši programirljivi logični krmilnik na našem tržišču. Programerji morajo poznati možnosti, 
ki jim jih ponuja posamezni krmilnik, prav tako tudi to, kako jih omogočiti. Za boljše razumevanje vsega, kar 
naš novi PLK omogoča, so v članku tudi delne sheme posameznih vezij, ki določene podprte  funkcije omogoča-
jo. Za programiranje ne potrebujemo programatorja, vendar za priključitev na USB vodilo računalnika vseeno 
priporočamo galvansko ločitev, tako napajanja kot tudi podatkov. Mi smo to naredili z vmesnikom PoUSBiso.

MiniPLC.

Slika 1: Napajanje vezja

Slika 2: Napajanje in izhodi na krmilniku
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Slika 3: Ploščica TIV s prispajkanimi elementi

Slika 4: Štiri dvopolne vhodne sponke
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ko optično ločeni digitalni vhod, analogni vhod za merjenje 
napetosti tokovne zanke 4-20 mA ali pa analogni vhod za 
merjenje napetosti od 0 do 10 V.

Digitalni vhodi so optično ločeni od krmilnega dela krmil-
nika. S tem se izognemo različnim napetostnim potencia-
lom v različnih vezjih in različnih tokokrogih, ki jih utegne-
mo priključiti na vhodne sponke. Poleg ločitve potencialov 
optično povezani vhodi »prestrežejo« napetostne konice 
motenj, ki se pojavijo bodisi kot inducirana napetost na 
priključnih kablih, bodisi kot motnje v napajanju naprave, 
ki je priključena na vhod. Če povemo čim bolj preprosto: 
če želimo prižgati LED diodo, moramo skozi njo pri nekem 
padcu napetosti na njej pognati določen tok. Redko imajo 
motnje tolikšno energijo, da bi LED v optosklopniku lahko 
zasvetila, zato je optično povezan vhod hkrati tudi vezje za 

odpravljanje motenj in napetostnih konic. Ker pa so po-
vezovalni kabli v industriji lahko tudi dolgi, se lahko v njih 
inducira kar veliko napetosti. Zato smo dodali upore R26, 
R27, R28 in R29, ki takše inducirane napetosti vežejo na 
maso.

Na sliki 6 je narisano vezje z optosklopnikoma, ki imata v 
enem ohišju vgrajena po dva opto-sklopna para, s čimer 
prihranimo precej prostora. Masi primarne in sekundar-
ne strani optosklopnika nista in ne smeta biti povezani, če 
želimo galvansko ločitev med zunanjo napravo in krmilnim 
delom našega krmilnika! 

Vhodni signal prek upora 1k požene tok skozi vgrajeno 
LED diodo in ta zasveti. Upor omejuje tok na dovoljene 
vrednosti. Vzporedno z LED diodo je vezan RC člen za 
blokado motenj in napetostnih konic, ki ga sestavljata 
upor 100 k in kondenzator 100 nF.  Na sekundarni stra-
ni optosklopnika imamo kolektorje tranzistorjev poveza-
ne neposredno na napajanje +VCC, emitorji pa so prek 
dokaj nizke upornosti 470 Ohmov povezani na maso 
krmilnega dela krmilnika. Rečemo lahko, da imamo ob 
nepriključenih vhodih na sekundarni strani optosklopni-
ka trdno, zanesljivo maso, torej logični nivo LO. Iz točke, 
kjer sta spojena emitor in upor 470 Ohmov vodimo signal 
naprej na digitalne vhodne priključke mikrokontrolerja, 
na katerih bomo spremljali dogajanje na primarni stra-
ni optosklopnika. Če bo signal na vhodne sponke prikl-
jučen, bo tranzistor na sekundarni strani optosklopnika 
začel prevajati in na emitorju se bo pojavila  skoraj polna 
napetost +VCC. Na vhodnih priključkih bomo to zaznali 
kot logično stanje HI.

Če s kratkostičnikom izberemo, da bomo na vhodu merili 
napetost tokovne zanke 4 – 20 mA, v serijo s tem tokom 
povežemo nek merilni upor s toleranco 0,1 % ali še bolj 
natančen (in predvsem temperaturno stabilen), bomo z 
merjenjem padca napetosti na njem lahko izračunali tok, 
ki teče skozenj. Na sliki 7 imamo vezavo oziroma prila-
goditveno vezje za vse štiri vhodne kanale. Z analognimi 
vhodi na mikrokontrolerju neposredno odčitavamo padec 
(enosmerne) napetosti na merilnem uporu 220 Ohmov pri 
nekem vhodnem toku med 4 in 20 mA. Kondenzatorji, ki 
so priključeni na vsakem od vhodov, blokirajo hitre konice 
motenj višjih frekvenc, ki bi se lahko pojavile na vhodu in 
nihanje enosmerne napetosti, zaradi česar dobimo neko 
srednjo, povprečno vrednost enosmerne napetosti. Na 
vsakem vhodu je tudi hitra zaščitna Schottky dioda, ki vse 
morebitne višje vhodne napetosti od napajalne povežejo 
neposredno na +VCC.

Tretja možnost nastavitve vrste vhodnega priključka je 
merjenje napetosti od 0 do 10 V. Če s kratkostičnikom na 
vhodno sponko povežemo to prilagoditveno vezje, smo v 
serijo z vhodno sponko vezali uporovni delilnik, ki ga ses-
tavljata dva merilna upora 10 k. Že na prvi pogled nam 
je najbrž jasno, da bomo v točki, kjer sta upora spojena 
skupaj, dobili pri polni vhodni napetosti 10 V točno 5 V, 
kar je tudi največja vrednost napetosti, ki jo še lahko iz-
merimo z vgrajenim AD pretvornikom. Shemo vhodnega 
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Slika 5: Izbira funkcije vhodnih sponk 
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Slika 6: Optosklopniki na digitalnih vhodih
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prilagoditvenega vezja vidimo na sliki 8. Kondenzatorji in 
Schottky diode na vhodu imajo popolnoma enako vlogo 
kot pri tokovni zanki 4 – 20 mA.

Izhodna releja s svojim delovnim kontaktom krmilimo s 
klasično vezavo MOSFET tranzistorja BS138 kot stikala, 
kot prikazuje slika 9. Izhodna releja sta sicer predvidena 
za delovanje pri napetosti 12 V, zato smo pri napajalniku 
potrebovali tudi linearni integrirani napetostni regulator 
LM7812, s katerim smo iz napajalne napetosti 24 V dobili 
vmesno napetost 12 V za napajanje relejev, obenem pa je 
to tudi vhodna napetost za integrirani regulator LM7805, 
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Slika 7: Merjenje padca napetosti na merilnem uporu tokovne zanke

Slika 8: Prilagoditveno vezje – uporovni delilnik za merjenje napetosti 
0 – 10 V
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ki nam regulira in stabilizira napajalno na-
petost za celotno vezje  krmilnika MiniPLC

Predvidena je tudi strojna oprema (čip) za 
priključitev bakrene parice za serijsko komunikacijo po 
standardu RS485, ki je industrijski standard in omogoča 
serijsko komunikacijo oziroma prenos podatkov do razda-
lje 1200 m s hitrostjo 100 kbit/sekundo, na krajših razda-
ljah pa so te hitrosti lahko še mnogo višje.

Za sam krmilnik in uporabniku (programerju) čim bolj pri-
jazen dostop do programske kode je najbrž najpomemb-
nejša zanesljiva povezava z računalnikom, prek katere lah-

ko hitro naložimo programsko kodo v heksadecimalnem 
formatu, ki jo po prevajanju lestvičnega programa za izbra-
ni mikrokontroler ustvari program LDmicro. To je pravza-
prav drugi mikrokontroler na ploščici, ki skupaj z namešče-
nim gonilnikom skrbi za komunikacijo med našim MiniPLC 
krmilnikom in operacijskim sistemom računalnika.

Gre za USB komunikacijski čip podjetja FTDI, za katerega 
Microsoft privzeto prilaga gonilnik od OS Windows 7 dalje. 
Vezje tega komunikacijskega vmesnika vidimo na sliki 11. 

Poleg programiranja ta priključek omogoča tudi komuni-
kacijo med samim lestvičnim programom LDmicro in ne-
kim serijskim terminalom, ki teče na računalniku. Vedeti 
moramo, da FTDI gonilnik ob priključitvi nekega FTDI čipa 
v operacijskem sistemu računalnika ustvari navidezna serij-
ska vrata (VCP – angl. Virtual Com Port), COM port, ki ga 
OS računalnika obravnava popolnoma enakovredno, kot 
resnična (fizično vgrajena) serijska vrata. Zato lahko v ne-

kem terminalskem programu ta navidezna vrata izberemo, 
odpremo, nastavljamo in prek njih pošiljamo in sprejema-
mo posamezne znake (črke, karakterje).

Oddajanje niza znakov prek UART-a
Ko odpremo novo datoteko za shranjevanje LDmicro 
lestvičnega programa, so nastavljene le nekatere privzete 
vrednosti. Najbolje je, da že takoj novo programsko da-
toteko shranimo pod nekim imenom in da pred tem iz-
beremo tudi mikrokontroler, ki poganja ciljno napravo, v 
našem primeru krmilnik MiniPLC. Kljub temu, da je vanj 
vgrajen ATMega32 v TQFP ohišju, izberemo pač PDIP ver-
zijo, ki je na razpolago.

Slika 12: Izbira mikrokontrolerja

Naslednji korak bi bil nastavitev frekvence takta mikrokon-
trolerja, ki je v našem primeru 12 MHz. Kot vidimo na opo-
zorilu, je od te nastavitve odvisen čas izvajanja cikla, hitrost 
asinhrone serijske komunikacije (UART, navidezna serijska 
vrata na USB vodilu računalnika) in seveda pravilno delo-
vanje časovnikov, ki jih uporabljamo v svojem lestvičnem 
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Slika 9: Krmiljenje izhodnih relejev

Slika 10: Serijska komunikacija RS485 na uravnoteženem diferencial-
nem vodu
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Slika 11: Komunikacijski vmesnik za programiranje in UART
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programu. Program LDmicro časovne zakasnitve preraču-
na glede na vpisano frekvenco takta, prav tako glede na 
takt nastavi BaudRate UART-a.

Slika 13: Nastavitev takta in časa izvajanja posameznega cikla

Pri UART-u je pomembno še to, da je mogoče njegovo hit-
rost (Baud Rate) nastaviti šele takrat, ko smo ga izbrali in 
uporabili nekje v lestvičnem programu, na primer za izpis 
nekih prebranih in preračunanih vrednosti napetosti.

Nastavitev časa izvajanja cikla je prav tako pomembna, saj 
tudi ta vpliva na delovanje časovnikov, poleg tega pa še na 
odzivni čas krmilnika, saj je ob neugodnih pogojih lahko 
zakasnitev med nekim dogodkom in odzivom nanj skoraj 
dva cikla. Oceniti moramo, kako hitro se mora krmilnik 
res odzvati na neko spremembo in izbrati tako dolgo tra-
janje cikla, da nas niti zakasnitev dveh ciklov ne bo motila. 
Če dolžino cikla pri daljših programih preveč skrajšamo se 
nam bo zgodilo, da se bo izvajanje programa podaljšalo 
tudi prek meje, torej še v naslednji cikel. Če si sedaj pred-
stavljamo, da bi na koncu vsakega cikla spremenili stanje 
na nekem izhodu, bi morali dobiti enakomerni pravokotni 
signal z enakim trajanjem posamezne polperiode, kot je 
dolžina cikla. Če dobimo neenakomerno razporejeni pol-
periodi vsaj občasno, čas cikla ni dobro nastavljen. Pusti-
mo v našem primeru čas nastavljen na 10 ms!

Zdaj, ko smo ravno pri nastavitvah, lahko takoj napišemo 
še kratek program (slika 14), v katerem bomo uporabi-
li izpis neke spremenljivke na UART, s čimer bomo dobili 
tudi možnost nastavitve bitne hitrosti na serijskem vodilu 
(Baud Rate). Mislim da je prav, da čim prej pojasnimo de-
lovanje UART-a, saj ga bomo pogosto uporabljali vsaj za 
razhroščevanje programa v krmilniku, kjer druge pomoči 
ne moremo pričakovati.

Kako teče program na sliki 14? V prvo prečko lahko vsto-
pimo le takrat, kadar ne poteka komunikacija po UART-u. 
Pri nižjih hitrostih prenosa ali pri nekoliko daljših nizih 
znakov se lahko zgodi, da bo oddajanje trajalo morda dva 
ali celo več programskih ciklov in dokler traja, je zastavica 
ROddaja postavljena.

Če torej nismo sredi oddajanja, lahko poženemo časovnik z 
zakasnjenim vklopom. Ko nastavljen čas (v našem primeru 
ena sekunda) poteče, se na izhodu časovnika pojavi resnič-
no stanje, ki nam postavi zastavico RZastavica, ki je pogoj, 
da v naslednji vrstici začnemo z oddajo niza – stanjem štev-
ca »Stevec«. Istočasno povečamo ta števec za eno. Tako 
pravzaprav štejemo, kolikokrat se je števec za nastavljenim 
časom do konca iztekel.

V drugi vrstici s postavitvijo zastavice »RZastavica« 
dobimo vhodni pogoj za začetek oddajanja niza. Takoj, ko 
se oddaja začne, se postavi tudi zastavica »ROddaja«, ki 
ostane postavljena toliko časa, dokler ni oddan še zadnji 
znak niza. Ko zastavica ni več postavljena, postane spet 
resničen pogoj za začetek delovanja časovnika.

Slika 14: Program za pošiljanje prek UART-a

Zdaj, ko smo sestavili program, ki naj bi deloval tako, kot 
smo si zamislili, je že čas, da program preizkusimo najprej 
v simulatorju, ki je izvrstno orodje za razhroščevanje in s 
katerim si lahko nazorno, v grafični obliki ogledamo in 
pojasnimo delovanje lestvične logike. Napake, ki smo jih 
naredili, postanejo vidne in hitro lahko ugotovimo, kaj 
spremeniti, da bo delovanje programa res takšno, kot smo 
si zamislili.

Kliknemo »Simulate« in nato »Simulation mode« (slika 15), 
s čimer izberemo način delovanja programa v simulatorju. 
Na začetku se še nič ne zgodi, postanejo pa omogočene še 
druge možnosti izbire v tem meniju. Zdaj imamo možnost 
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Slika 15: Poženemo simulator
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izbire izvajanja programa v realnem času ali posameznega 
cikla. Oba načina sta zelo uporabna in priporočam upo-
rabo obeh.

Izberimo najprej posamezni cikel, ki ga bomo prožili s tip-
ko za presledek. Vsakič se bo izvedel en cikel. Na začetku se 
nam bo zdelo, da se nič ne dogaja, vendar moramo opa-
zovati tudi okno s spremenljivkami, kjer se vrednost časov-
nika z vsakim ciklom poveča točno za eno dolžino cikla, 
ki smo ga prej nastavili (slika 13). Dokler vrednost ne bo 
dosegla ene sekunde (1000 ms), pravega dogajanja res ne 
bo, potem pa se v trenutku vse spremeni! Ko se namreč čas 
zakasnjenega vklopa izteče, dobi časovnik na svojem izho-
du stanje »resnično« in celotna vrstica postane v trenutku 
rdeča (slika 16). Prav tako postane resničen pogoj za od-
dajanje niza znakov po UART-u in oddajanje se začne, ob 
tem pa se postavi tudi zastavica ROddaja.

Slika 16: Trenutek, ko se časovnik izteče

V naslednjem ciklu (slika 17) časovnik nima več pogoja za 
delovanje, saj mu to preprečuje zastavica ROddaja, ki je 
zdaj postavljena, saj se prek UART-a oddaja naš niz zna-
kov.. Lepo je vidno, kje se signal »ustavi«, kje je vzrok, da 
ne more naprej. V drugi prečki so razmere podobne, saj 
zaradi izbrisane zastavice RZastavica signal ne more znova 
pognati pošiljanja, kar je seveda prav! Lepo pa se na sli-
ki vidi, da se enkrat začeto oddajanje izvede do konca, saj 
sta rdeče obarvana UART oddajni gradnik in nanj poveza-
na zastavica, ker oddajanje še vedno traja. Spodaj se med 
spremenljivkami lepo vidi tudi trenutno stanje obeh zasta-
vic, kar nam je pri razumevanju delovanje v veliko pomoč. 

Kadar je v programu UART modul, se nam v simulatorju 
pojavi tudi terminal, na katerem lahko spremljamo, kaj 
bi se v resnici izpisalo med delovanjem pravega krmilnika. 
Morda terminal ne bo zgornje okno na vašem zaslonu, naj-
dete pa ga lahko v statusni vrstici vašega računalnika, kjer 
imate zbrane vse trenutno delujoče programe.

V naslednjem ciklu (slika 18) je situacija še bolj zanimi-
va! UART je končal z oddajanjem in zastavica ROddaja je 
izbrisana. Vse je pripravljeno, da se v naslednjem ciklu spet 
začne odštevanje časovnika. Morda je dobro malce osvežiti 
spomin in omeniti, da je stanje zastavic prikazano na kon-
cu cikla, zato še ne morejo vplivati na signale v prečkah, saj 
vemo, da se branje vhodov izvede čisto na začetku vsakega 
cikla, torej z naslednjim pritiskom na tipko za presledek.

Slika 18: Oddaja niza je končana

Kot smo pričakovali, je časovnik dobil pogoj za delovanje 
in bo od tega trenutka naprej vsak cikel prišteval 20 ms, 
dokler ne bo dosegel vrednosti 1000 ms.

Za razliko od koračnega izvajanja programa pa je izvajanje 
v realnem času bliskovito! Če ne bi opazovali vrednosti v 
časovniku in izpisov v terminalskem oknu, bi bili prepriča-
ni, da se ne dogaja ničesar. Vendar med izvajanjem res vsa-
ko sekundo »prileti« na terminalsko okno druga vrednost, 
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Slika 17: Časovnik onemogočen, UART še vedno oddaja
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Slika 19: Izpis na terminalu in del ASCII tabele
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za eno večja od prejšnje. Seveda se izpisujejo znaki z ASCII 
kodo, ki smo jo poslali in ne vrednosti (1, 2, 3…), saj števila 
nismo pretvorili v niz znakov, ampak smo ga le odposlali 
(slika 19).

Seveda so med števili tudi takšna, ki jih ni mogoče natisni-
ti in jih že od začetkov računalništva imenujemo kontrolni 
znaki. Njihove ASCII kode so od 0 do 31 ali v heksadeci-
malnem zapisu od x00 do x1F, kot je prikazano na našem 
terminalu simulatorja. Prvi natisljivi znak ima kodo 32 in 
to je presledek. Takšen izpis neke spremenljivke nam ravno 
ne koristi kaj dosti, zato obstaja tako imenovani »formati-
ran izpis«, ki lahko neko vrednost pretvori v niz znakov, ki 
to vrednost prestavljajo. Program bomo za takšen izpis je 
malenkost spremenili, saj za formatiran izpis obstaja grad-
nik, ki ga le še vstavimo namesto gradnika »UART SEND«. 
Primer prikazuje slika 20.

Slika 20: Formatiran izpis na UART

Z dvoklikom se nam na ekranu pojavi pogovorno okno, 
v katerega v zgornjo vrstico vnesemo spremenljivko, ki jo 
želimo prikazati, v spodnjo pa besedilo, ko naj se izpiše 
poleg te vrednosti. V našem primeru se bo izpisalo »Tre-

nutna vrednost: xxxxx«. X pomeni en znak, saj smo določili, 
naj se vrednost izpiše s petimi znaki (\5), potem pa se 
premaknemo na začetek nove vrstice (\r\n). Videz izpisa na 
terminalskem oknu simulatorja prikazuje slika 21. Vendar, 
če sedaj poženemo simulator v realnem času, to ne bodo 
več izpisi vsako sekundo, ampak se bo »tiskanje« posamez-
nih znakov ene vrstice izpisa razvleklo na več sekund! Avtor 
opozarja, da je ta izpis pač takšen, kot je, da je precej po-
žrešen, kar se tiče pomnilnika in da je treba njegovo delo-
vanje natančno proučiti, preden ga začnemo uporabljati.

Program smo zdaj preizkusili in vse kaže, da deluje tako, 
kot smo želeli. Zdaj ga moramo prevesti v heksadecimal-
no zapisano programsko kodo za izbrani mikrokontroler 
(Compile -> Compile, ali F5) . Program nas pred prevajan-
jem še vpraša za ime datoteke in mapo, kjer naj jo shrani.

Na spletni strani http://www.chip45.com/avr_boot-
loader_atmega_xmega_chip45boot2.php bomo našli 
program, s katerim je mogoče programsko kodo, ki jo 
ustvari LDmicro, »pretočiti« v krmilnik. V krmilniku je  na-
mreč že prednaložena programska koda za samoprogra-
miranje (bootloader), ki je združljiva s tem programom. 
Grafični uporabniški vmesnik prikazuje slika 22.

Slika 22: Grafični uporabniški vmesnik GUI Chip45

Ko izberemo pravo navidezno serijsko komunikacijsko vo-
dilo, se lahko s krmilnikom povežemo z različnimi hitrostmi 
in to le s pritiskom na gumb Connect to Bootloader. Pred-
lagam, da poskusite dve ali tri različne hitrosti, meni je od-
lično delovalo tudi pri 76800 Baudih. Ko se program pove-
že s krmilnikom, se vmesnik nekoliko spremeni (slika 23).

Izbira vrat in nastavitev hitrosti prenosa nista več mogoči, 
izberemo (poiščemo) lahko le še ustrezno HEX datoteko, 
ki bo zapisana v programski pomnilnik (Flash) in/ali EE-
PROM. Ko je datoteka izbrana, jo lahko prenesemo v kr-
milnik MiniPLC s pritiskom na tipko »Program Flash« in/ali 
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Slika 21: Videz formatiranega izpisa v oknu terminala
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»Program Eeprom«. Ko je program zapisan v krmilnik, ga 
lahko poženemo s pritiskom na tipko »Start Application«. 
Program se s tem začne izvajati. Ker poteka serijska komu-
nikacija po istem vodilu kot programiranje, mora biti pred 
tem vodilo sproščeno, kar pomeni, da ga ne uporablja no-
ben drug program na računalniku. Za prikaz odposlanih 
nizov s krmilnika MiniPLC sem uporabil Brayev terminal, 
ki je odličen pripomoček pri delu s serijskimi vrati, poleg 
tega pa je slovenski proizvod (avtor je doma iz Velenja), ki 
ga uporablja ves svet.

Vidimo lahko, da komunikacija res deluje tako, kot smo 
želeli, obenem pa se vidi tudi to, da je izpis kratke vrstice 
pravi projekt, saj lahko prihajajočim znakom pri hitrosti 
9600 Baudov dobesedno sledimo.

Kakorkoli že: za razhroščevanje bo uporaba formatiranega 
izpisa čisto v redu, v realnem času pa bi bil takšen izpis 
znakov precej dolgotrajen proces, poleg tega pa tudi neak-

tualen, saj bi se dejanska 
vrednost neke spremen-
ljivke vmes že večkrat 
spremenila, medtem, ko 
mi še ne bi imeli izpisane 
niti vrstice s tisto vred-
nostjo izpred, recimo, 
treh sekund!

 Zaključek
Vrh ledene gore je tako 
raziskan! Kaj je »spo-
daj«, kako globoko sega 
in kakšno moč ima »tis-
to«, pa bomo spoznali v 
nekaj naslednjih prispev-
kih. Krmilnik MiniPLC je 
sedaj torej nared za vpis 
različnih programov, s 
katerimi bomo poskusili 
izkoristiti vse možnosti, 
ki nam jih ponuja, simu-
lator in možnost forma-
tiranega izpisa pa bosta 
naši orodji za razhrošče-
vanje.

www.svet-el.siwww.svet-el.si
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Slika 23: Grafični vmesnik povezan in pripravljen za programiranje
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Slika 25: MiniPLC v ohišju, pritjen na DIN letvev

Slika 24: Program teče na krmilniku MiniPLC
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Časovni releji
Enostavna naloga, boste najbrž dejali in moram 
vam dati prav, to za krmilnik MiniPLC res ni neka 
posebno zahtevna naloga, ponuja pa nam prav 
toliko različnih možnosti, kolikor jih želimo! Po-
leg tega imamo vanj vgrajena dva releja, kar po-
meni, da lahko programsko izvedemo tudi dva 
čisto ločena časovnika ali pa morda enega, ki 
bo po pretečenih na primer 80% časa vklopil (ali 
izklopil) drugi rele. Domišljiji moramo dati vsaj 
nekaj prostora, da se začne razraščati, pa nam 
bodo novi primeri praktične uporabe tega krmil-
nika začeli prihajati kar sami…

Različni časovni releji spadajo v industrijski avto-
matizaciji pa tudi pri avtomatizaciji doma oziro-
ma hiše med glavne gradnike, ki jih uporabimo 
skoraj v vseh primerih. V bolj obsežnih aplikacijah 
so seveda izvedeni v obliki notranjih programskih 
blokov nekoliko večjih PLK krmilnikov, ki s svoji-
mi izhodi nato krmilijo delovanje fizičnih relejev, 
ki so nameščeni znotraj krmilne omarice. V bolj 
skromnih primerih avtomatizacije pa je uporaba prave-
ga industrijskega PLK krmilnika neracionalna, tako glede 
zmogljivosti kot tudi glede cene. Pravi, namenski, lahko 
jim rečemo tudi fizični časovni releji so elektromehanski 
elementi, ki imajo točno določeno časovno funkcijo, ki je 
lahko:
• Zakasnjen vklop
• Vklop za določen čas
• Utripalka
• Zakasnjen izklop
• Zakasnjena vklop in izklop

Naštel sem le nekaj tistih, ki jih najpogosteje uporablja-
mo, obstajajo pa tudi takšne kombinacije, ki v delovanju 
časovnika združujejo po dve ali celo več časovnih funkcij. 
Zelo pomembno pri tem je, da je njihove funkcije mogoče 
krmiliti na dva načina:
• S priključitvijo napajalne napetosti (A)
• S posebnim krmilnim (trigger) vhodom za proženje (B)

Bodimo pozorni na oznaki (A) in (B) , ki pomenita način 
proženja! Pri opisu delovanja vsak opis pripada časovne-
mu releju z označenim načinom proženja.

Nekaterih časovnih funkcij sploh ni mogoče izvesti, če ni-
mamo krmilnega (trigger) vhoda, saj mora biti časovni 
rele za pravilno izvajanje takšnih funkcij ves čas priključen 

na napetost. Časovni releji so po eni strani zelo pogosto 
uporabljani, po drugi strani pa imajo zaradi svojih last-
nosti, vgrajenih komponent in različnega nabora časovnih 
funkcij tudi razmeroma visoko ceno. V nekaterih primerih 
cena enega samega časovnega releja celo presega ceno na-
šega MiniPLC krmilnika, ki pa poleg funkcij časovnih rele-
jev lahko vzporedno izvaja tudi funkcije krmilnika. Še ena 
prednost časovnega releja v MiniPLC izvedbi je, da imamo 
lahko v istem ohišju kar dva popolnoma različna časovna 
releja z običajnimi ali posebnimi časovnimi funkcijami, ki 

PROGRAMIRANJE

Programiranje mikrokontrolerjev z 
lestvično logiko LDmicro (7)

Avtor: Bojan KovačAvtor: Bojan Kovač
 Naš mali krmilnik MiniPLC je idealna in poceni rešitev za drobne naloge in nekaj takšnih nalog smo mu kot 
praktične primere aplikacij v našem uredništvu tudi našli in prepričani smo, da jih bo zanesljivo in z lahkoto 
opravljal!  

Slika 1: Zakasnjen vklop ob priključitvi napajanja
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jim lahko delovanje kadarkoli preprogramira-
mo, če se za to pojavi potreba. Če pa časovnih 
relejev ne potrebujemo več, pa nam v vsakem 
primeru ostane programirljivi krmilnik, ki ga 
lahko v vsakem trenutku uporabimo v kakšni 
drugi aplikaciji za časovne ali krmilne funkcije. 
Meni se to zdi praktično, priročno in varčno, 
poleg tega pa se nam ne polnijo predali z ma-
terialom, ki je »na čakanju« takšne aplikacije, 
v kateri bi ga bilo mogoče uporabiti… Pa saj 
najbrž veste kako je s temi rečmi takrat, ko se 
predal končno odpre: »Ej, če bi bil ta rele vsaj 
za 30 sekund, bi ga tukaj lahko uporabili…«. 
Pa gre spet nazaj »na čakanje«!

Časovnik s časovno zakasnjenim 
vklopom
Časovno zakasnjen vklop deluje takole: 
• (A) - ko časovnik dobi napajanje, začne teči 

določen čas, katerega dolžino lahko s po-
tenciometrom tudi nastavljamo, lahko pa 
je fiksno nastavljen na neko vrednost, na 
primer na 5 ali 10 sekund. Ko se čas t izte-
če, postane rele v časovnem releju aktiven, 
dokler je nanj priključena napajalna nape-
tost (slika 1).

• B) - ko časovnik priključimo, se ne zgodi 
nič, dokler ne sklenemo kontakta za pro-
ženje. S sklenitvijo kontakta začne teči 
čas t do aktiviranja releja. Če se kontakt 
proženja vmes razklene, se že začeto od-
števanje prekine, števec pa se spet postavi 
na začetno vrednost. Ob naslednji skle-
nitvi kontakta se začne čas odštevati od 
začetka. Prožilni kontakt mora torej os-
tati sklenjen dlje časa, kot je trajanje ča-
sovnika, da se rele časovnika aktivira. To 
obliko časovnika z zakasnjenim vklopom 
prikazuje slika 2. Seveda pa so vse niti v 
naših rokah in lahko z lestvičnim progra-
mom določimo tudi kakšen drugačen 
način delovanja zakasnjenega vklopa s 
pomočjo prožilnega priključka.  Če vhod 
za proženje kratko povežemo s prevezavo, 
lahko dobimo časovnik, ki bo deloval 
točno tako kot časovnik (A). 

Uporaba: 
• lahko ga uporabimo za preklop večjih ele-

ktromotorjev iz delovanja »zvezda« v de-
lovanje »trikot« po nekem določenem za-
gonskem času,

• vklop črpalke šele po določenem času, ko je 
dosežen nek nivo vode. S tem zagotovimo, 
da se črpalka ne vklaplja vsakih nekaj se-
kund, ampak le enkrat ali dvakrat v minuti 
(zakasnitev 30 ali 60 sekund). Prepogosti 
vklopi namreč škodujejo pogonskemu mo-
torju črpalke

PROGRAMIRANJE

ji
m
re
p
la
d
M
p
te
v 
n
p
za
P

Č
v
Č
••

••

J

j

v

z

v

Slika 2: Zakasnjen vklop s prožilnim vhodom

Slika 3: Časovnik z delovanjem za določen čas ob priključitvi napajanja
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Slika 2: Zakasnjen vklop s prožilnim vhodom
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No, zdaj natančno vemo, kakšna je naša na-
loga, zato nam ne bo težko lestvičnega pro-
grama napisati tako, da bo deloval kot rele z 
zakasnjenim vklopom.

Časovnik z delovanjem 
za določen čas
Vklop za določen čas je prav tako mogoče 
izvesti na oba načina:
• (A) - ko časovnik dobi napajanje, se iz-

hod aktivira in začne teči določen čas, 
katerega dolžino lahko s potenciometrom 
nastavljamo (uporabimo AD-pretvornik), 
lahko pa je fiksno nastavljen na neko vred-
nost, na primer na 10 minut. Ko se čas t 
izteče, rele v časovnem releju odklopi, in 
ostane v tem stanju vse dotlej, dokler ga 
ne odklopimo in ponovno priključimo na 
napajanje. Če odklopimo napajanje pre-
den se časovnik izteče, bo čas trajanja se-
veda temu primerno krajši. Primer vidimo 
na sliki 3.

• B) - ko časovnik priključimo, se ne zgodi 
nič, dokler ne sklenemo kontakta za pro-
ženje. S sklenitvijo kontakta se rele časov-
nika aktivira za nastavljen čas t. Če se kon-
takt proženja vmes razklene, se že začeto 
odštevanje prekine, dele odklopi, števec 
pa se spet postavi na začetno vrednost. 
Ob naslednji sklenitvi kontakta se začne 
čas odštevati od začetka (slika 4 zgoraj). 
Prožilni kontakt mora torej ostati skle-
njen dlje časa, kot je trajanje časovnika. 
Je pa to odlična priložnost, da ustvarimo 
tudi takšno različico, ki bo ob proženju 
»odštela svoj čas« ne glede na to, koliko 
časa je trajal prožilni impulz! 
Ta oblika časovnika je predsta-
vljena na sliki 4 spodaj. Če vhod 
za proženje kratko povežemo s 
prevezavo, lahko dobimo časov-
nik, ki bo deloval točno tako kot 
časovnik (A) 

Uporaba: 
• lahko ga uporabimo za vklop 

obtočne črpalke centralnega 
ogrevanja le za določen čas, da 
nam »malo osveži« vodo v radi-
atorjih,

• vklop luči v hodniku ali stopni-
šču le za določen čas, s tipko.

Časovnik s periodičnim delovanjem

S to vrsto časovnega releja je mogoče narediti  utripal-
ke v kakršnikoli obliki! Ti časovniki imajo dve časovni 
polperiodi, ki sta po trajanju lahko enaki ali različni. 

Morda pa bo v nekaterih primerih 
pomembno tudi to, s katero pol-
periodo se delovanje začne, kar 
je pri našem krmilniku mogoče 
preprosto sprogramirati ali pre-
programirati. Obe polperiodi sku-
paj imenujemo cikel, trajanje cikla 
pa je t1 + t2.

Ko  časovnik dobi napajanje, se 
izhod aktivira in začne teči dolo-
čen čas, katerega dolžino bi lahko 
nastavljali tudi s potenciometrom, 
lahko pa ga fiksno določimo v 
lestvičnem programu na neko vred-
nost, na primer na eno sekundo. Ko 
se čas t1 izteče, rele v časovnem re-

leju odklopi in spet ostane v neaktivnem stanju določen čas 
t1, pa recimo, da je to enak čas kot t1. Ko se tudi ta čas izte-
če, se celoten cikel ponovi. Če odklopimo napajanje preden 
se časovnik izteče, bo čas tiste polperiode, ki se trenutno 
izvaja seveda temu primerno krajši. Primer vidimo na sliki 5.

PROGRAMIRANJE

a to, koliko 
z!
a-

od
s

v-
ot

op
ga
da
di-

ni-

j

M
po
pe
e

pr
pr
pa
pa

Ko
zh
če
na
a
e
no
se

l j dkl i i t t

!
-
d
s
-
t 

p
a
a
-

-

M
p
p
j
p
p
p
p

K
i
č
n
l
l
n
s

Slika 4: Vklop za določen čas s proženjem
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Uporaba: 
• lahko ga uporabimo za občasne vklope ven-

tilatorjev prezračevanja v kakšnih garažah,  
toaletnih prostorih, za občasno doziranje 
mazivnega olja in podobno,

• za odvajanje kondenzirane vode v pnevmat-
skih cevovodih,

• za periodičen zagon obtočnih črpalk s hla-
dilnimi tekočinami, pri ogrevanju, akvarijih, 
bazenih…,

• rumena utripajoča luč pri semaforjih, preho-
dih za pešce, delu na cesti.

Časovnik z zakasnjenim izklopom

Delovanje zakasnjenega izklopa bi lahko razložili 
kot delovanje še nek določen čas po tistem, ko 
smo se odločili za izklop. Tudi zakasnjen izklop 
pride včasih prav, čeprav morda v prvem trenut-
ku ne bomo našli takšne aplikacije, kjer bi ga lah-
ko kar uporabili. Vendar je uporabnost tega ča-
sovnega releja običajno nekoliko skrita za glavno 
funkcijo naprave. Delovanje je takšno, kot ga pri-
kazuje slika 6. Težko si je predstavljati delovanje 
takšnega časovnika brez priključka za proženje, 
zato bomo obravnavali le takšno izvedbo.

Ko  časovnik dobi napajanje, se toliko časa nič 
ne zgodi, dokler se na priključku za proženje ne 
pojavi  signal za proženje. Ko se pojavi,  se izhod 
časovnika aktivira in ostane v tem stanju najmanj 
do trenutka, ko signala na priključku za proženje 
ni več. Takrat začne teči določen čas do  zakasn-
jenega izklopa in ko se ta čas izteče, se izklopi 
tudi rele časovnika. Če se prožilni signal »vrne« 
preden se čas za zakasnjen izklop izteče, do izklo-
pa sploh ne bo prišlo ampak bo časovnik obdr-
žal aktivno stanje, čas pa se bo nastavil nazaj na 
začetno vrednost. Do resničnega izklopa lahko 
torej pride le takrat, ko se po izgubi signala na 
priključku za proženje čas do zakasnjenega izklo-
pa izteče do konca.

Uporaba: 
• zelo pogost primer uporabe je zakasnjen 

izklop obtočne črpalke za hladilno tekočino 
pri električnih varilnih aparatih, hlajenju la-
serskih žarnic in v podobnih primerih, ko bi 
takojšen izklop hlajenja lahko povzročil celo 
okvaro,

• prezračevanje v toaletnih prostorih še dolo-
čen čas po tistem, ko luč ugasne.

Zaključek
Iz opisanih primerov časovnikov smo videli, da 
je realizacija funkcij različnih časovnikov z našim 
malim programirljivim krmilnikom  MiniPLC celo 
bolj preprosta, kot izvedba njegovega ožičenja in 
se ga lahko loti vsak, ki zna priključiti napajanje 
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Slika 5: Časovnik s periodičnim delovanjem
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in USB kabel za povezavo z računalnikom. Povedati pa mo-
ram še to, da je za takojšnje izvajanje programa (brez dveh 
sekund čakanja bootloaderja) potrebno onemogočiti bit, 
ki je predpogoj za skok v bootloader (slika 7). Mi smo to 
naredili s priključitvijo programatorja Proggy II na vgrajen 
ISP priključek za programiranje. To je seveda potrebno le 
pri tistih časovnikih, ki nimajo priključkov za proženje, am-
pak naj bi se funkcija začela izvajati s samo priključitvijo 
časovnika na napajanje.

Programiranje časovnih funkcij na krmilniku MiniPLC s 
programom LDMicro je preprosto in ne zahteva nobene-
ga znanja v zvezi z elektroniko, mikrokontrolerji, niti v zvezi 
s programskimi jeziki, izbrati je treba le oznako uporabl-

jenega mikrokontrolerja (AVR ATMega32) in frekvenco 
takta (v našem primeru 12 MHz, pomembno za izvajanje 
časovnih funkcij in komunikacije). Z lestvičnim diagramom 
lahko programira vsak, da le natančno ve, kaj mora dolo-
čena naprava izvajati ali izvesti. V Sloveniji deluje množica 
spretnih posameznikov, ki jim morda manjka le »pika na 
i«, pa bi lahko svojo aplikacijo izvedli od A do Ž v svoji 
domači delavnici. Mi jim ponujamo preprosto rešitev za 
preproste naloge, vendar s tem zgodba še zdavnaj ni kon-
čana! Tisti, ki si upajo narisati svoje lastno tiskano vezje, 
prilagojeno njihovi aplikaciji in njihovemu uporabljenemu 
ohišju, lahko krmilnik nadgradijo v pravo »hudo mašino«, 
primerljivo z industrijskimi programirljivimi krmilniki (PLK) 
velikih, svetovno znanih proizvajalcev. Tudi pri teh bodo 
uporabljali enako programsko orodje, program LDMicro, 
seveda pa bodo pri prevajanju izbrali tisti mikrokontroler, 
ki so ga načrtovali in vgradili v svoj PLK! Ne pozabimo: 
izbira je res velika (slika 8).

www.svet-el.siwww.svet-el.si
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Slika 7: Izbrišemo kljukico pri BOOTRST

Slika 8: Podpora programiranju LDMicro s široko paleto mikrokontro-
lerjev

DVT 100 je univerzalni varnostni modul za dvoro ni vklop. Namenjen je 
vgradnji v krmilne omarice na napravah s premo rtnim gibanjem 
orodja. DVT 100 pove uje varnost delavca za orodjem.

www.svet-el.si
Šifra: 2IEL0001
DVT100/0-dvoro ni vklop

Tehni ni podatki modula DVT 100:
• napajanje: 24V AC/DC
• poraba: 4,5W
• izhodni kontakt: 6A/250V AC
• max. asovni razmik pritiska na tipki: 0,5s
• ohišje: plasti no, za montažo na letev
• izhodni rele je aktiviran dokler sta tipki sklenjeni

DVT 01000 j i

Atestiran pri zavodu
za varstvo pri delu!

VARNOSTNIVARNOSTNI  MODUL ZA DVORO NO PROŽENJE
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Povezave na krmilniku
Naša referenčna napetost je 5 V, zato se vse vrednosti 
na posameznih vhodih primerjajo z njo. Ker spremem-
ba vrednosti za en bit pomeni spremembo napetosti za 
Vref/1024/2048/4096 zaporedno za 10-bitno, 11-bitno  
ali 12-bitno ločljivost uporabljenega AD pretvornika. Pri 
lestvičnem programiranju LD Micro imajo vsi podprti mi-
krokontrolerji 10-bitno ločljivost. Kako se  pripravimo na 
merjenje na posameznem analognem vhodu?

Na sliki 1 imamo narisano shemo povezave za merjenje na-
petosti od 0 do 10 V. Napetost z uporovnim delilnikom raz-
delimo na dva enaka dela in pri priključeni najvišji dovolje-
ni napetosti 10 V na vhodu bomo imeli na AD pretvorniku 
mikrokontrolerja poln odčitek pri 10-bitni ločljivosti, kar 
pomeni vrednost 1024. V točki ADC0 je pri tej napetosti 
točno 5 V, ker na vsakem od uporov uporovnega delilnika 
na vhodu ostane polovico na vhod priključene napetosti. 
Če je ta napetost na primer le 3,00 V, bo na vsakem upo-
ru ostala točno polovica te napetosti, torej 1,50 V saj sta 
vrednosti obeh uporov popolnoma enaki. Pri delilniku z 
razmerjem 1:1 je veliko bolj kot Ohmska vrednost uporno-

Programiranje mikrokontrolerjev z 
lestvično logiko LDmicro (7)

AX elektronika d.o.o.AX elektronika d.o.o.
Avtor: Bojan KovačAvtor: Bojan Kovač

E-pošta: bojan@svet-el.siE-pošta: bojan@svet-el.si
Brez dvoma pri vsaki aplikaciji naletimo tudi na analogne veličine, ki jih moramo vzorčiti, prebrati, pretvoriti v 
digitalno vrednost in zapisati v spremenljivko ali pomnilnik. Kaj predstavlja neko 10-bitno binarno število, je 
odvisno od tega, s čim smo ga pri analogno-digitalni pretvorbi primerjali. V vsakem primeru pa so pri našem 
Mini PLC krmilniku na voljo analogni vhodi na vseh štirih priključkih in lahko izberemo vsakega posameznega 
ali pa vse štiri za branje analognih vrednosti napetosti.

sti pomembno to, da sta vrednosti upornosti vsakega po-
sameznega upora tega delilnika čim bolj enaki. Le to nam 
zagotavlja delitev napetosti na dva popolnoma enaka dela, 
kar je predpogoj za takšen način merjenja napetosti.

Kaj pa bi se zgodilo, če bi na vhod priključili višjo napetost 
od 10 V? V tem primeru bi začel prevajati “prenapetostni 
ventil”, v obliki hitre Schottky diode BAS40, ki ga imamo 
na vsakem posameznem vhodu. Če bi bila napetost višja, 
bi bila dioda polarizirana v prevodni smeri, kar bi povzroči-
lo, da bi proti + sponki napajanja Vcc 5V prek diode stekel 
nek tok. Velikost tega toka bi bila odvisna od potencialne 
razlike med obema točkama diode. Na njej bo med preva-
janjem ostal padec napetosti od 0,3 do 0,4 V, kar je za to 
vrsto diod običajna vrednost. Ostala napetost, ki presega 
dovoljenih 10 V, bo ostala na prvem uporu napetostnega 
delilnika. Ta bo v tem tokokrogu edini porabnik in bo hkra-
ti tudi omejil ta tok, ki bi lahko na celoten krmilnik deloval 
uničujoče: predstavljajte si, da želi zunanji vir napajanja 
notranjo napajalno napetost Vcc “zvleči” tako visoko, da 
potencialne razlike med njima ne bi bilo več. To bi mu sicer 
lahko uspelo, če bi med vhodno priključeno in notranjo 
napajalno napetostjo +Vcc naredili kratek stik, je pa veliko 

vprašanje, kako bi reagiral 
regulator stabilizirane na-
pajalne napetosti 5V, ko 
bi mu v regulacijo posegal 
“nekdo od zunaj”! Ker pa 
kratkega stika ne moremo 
narediti zaradi vhodnega 
uporovnega delilnika in 
morebitni tok vedno ome-
juje prvi od obeh uporov, 
se zgodi ravno obratno: 
dioda postane skoraj kra-
tek stik, vsa napetost, ki je 
višja od +5 V,  pa ostane 
na vhodnem uporu. 

Na vhodnem priključku 
za analogno-digitalni pre-
tvornik imamo tako lah-
ko v najslabšem primeru 
najvišjo napetost, ki je 
le za padec napetosti na Slika 1: Del sheme Mini PLC krmilnika z analognimi vhodi



52     SVET ELEKTRONIKE 05_2015

Schottky diode večja od napajalne napetosti. Običajno 
proizvajalec za vhodne priključke med električnimi karak-
teristikami navaja od 0,5 do 0,7 V višjo napetost od napa-
jalne, kar pomeni, da smo s takšno vezavo na varni strani, 
kar se tiče zanesljivosti delovanja in možnosti pojavljanja 
okvar.

AD pretvorba
Odčitavali bomo torej spodnjo polovico priključene nape-
tosti in pri točno desetih voltih bomo lahko prebrali naj-
večjo vrednost za 10-bitno binarno število, 1023, ki je od-
visna od referenčne napetosti, v našem primeru 5 V. Zakaj 
1023 in ne 1024? Tudi vrednost 0 predstavlja nek podatek 
in to pogosto spregledamo: skupaj z vrednostjo 0 je tako z 
desetimi biti mogoče predstaviti 1024 različnih vrednosti, 
sprememba prebrane vrednosti za en bit pa bo predstavlja-
la spremembo napetosti 

Vsak od teh 1024 “delcev” napetosti bo v skupnem izra-
čunu pripomogel k temu, da bomo dobili vrednost nape-
tosti na vhodnem priključku. Gre seveda za enosmerno 

PROGRAMIRANJE

napetost s skupno maso, ki je v našem primeru ista za di-
gitalni in analogni del mikrokontrolerja. To omenjam zato, 
ker je pri nekaterih mikrokontrolerjih mogoče ti dve masi 
tudi ločiti, v našem krmilniku pa sta povezani skupaj. Eno-
smerno napetost, ki jo želimo izmeriti, moramo priključiti 
med maso in vhodnim priključkom, nižji potencial (minus, 
maso) povežemo na maso, višji potencial vhodne nape-
tosti pa na merilni vhodni priključek. Neznano napetost 
bomo izračunali z enačbo:

Oznaka “N” predstavlja prebrano število iz AD pretvor-
nika, kar takoj pa ga tudi pomnožimo z 2, da bomo za-
radi uporovnega delilnika dobili res vrednost na vhodu, 
ne pa izmerjeno napetost na uporovnem delilniku. Če 
bi merili neposredno, bi množenje z 2 v enačbi seveda 
opustili! Imamo še eno zanimivo enačbo, s katero lahko 
izračunamo, kakšna bi bila prebrana vrednost AD pre-
tvornika (od 0 do 2023) pri neki določeni priključeni 
napetosti:

Uvh je napetost, za katero bi radi izračunali odčitek AD 
pretvornika, vzamemo dve referenčni napetosti (5+5 V), če 
pa ulomek krajšamo, pa se vse skupaj še poenostavi. Kar 
poskusimo izračunati en primer! Če želimo izvedeti, kakšen 
odčitek bomo dobili pri 3,05 V na nekem vhodu za branje 
analogne napetosti v razponu od 0 do 10 V, to preprosto 
vstavimo v enačbo: 

Slika 2: Povezave in namestitev kratkostičnika

www.svet-el.si

pou ne knjige
z naših policAX elektronika d.o.o.
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AD pretvornik seveda ne bo dajal vrednosti za decimalno 
vejico, ker teh vrednosti zanj preprosto ni! Prebrali bomo 
312 in na zaslonu bi to lahko prikazali kot 3,05 V. S prvo 
enačbo lahko še preverimo, če izračunana napetost drži:

Vstavimo še odčitek, ki smo ga prej izračunali:

Vidimo, da je izračun pravilen, vendar lahko pričakujemo 
odčitek, ki se bo od dejanske vrednosti napetosti razlikoval 
za 1 bit, sicer zadnji, najmanj pomemben, vendar dovolj, 
da nam povzroči določeno napako. Kakšna je napetost, ki 
jo predstavlja en delček, en bit prebrane vrednosti, če pri 
izračunu upoštevamo naš uporovni delilnik 1:1?

Takšno razliko med prebrano in dejansko nape-
tostjo lahko pričakujemo na celotnem območju 
med 0 in 10 V, Ker AD pretvornik decimalnih 
mest ne upošteva in jih preprosto odreže, je de-
janska napetost lahko samo višja. Če vzamemo 
prej izračunani primer, je ta napetost lahko med 
3,046 V in 3,0557 V, kolikor znaša interval raz-
ličnih vrednosti napetosti pri odčitku 313. In res, 
“naša” napetost 3,05 V je znotraj tega območja 
napetosti!

To je bilo malce teorije, da bomo razumeli 
merjenje, odčitavanje in velikost napake, s ka-
tero moramo računati že zato, ker pretvorba 
pač tako deluje! Dobro je tudi poznati kakšno 
enačbo, saj bomo znotraj programa delali bolj 

z binarnimi števili. Ne bi bilo smiselno 
nekega binarnega števila pretvarjati v 
napetost, ga primerjati z neko drugo 
vrednostjo in rezultat spet pretvoriti 
nazaj v binarno vrednost. Pri pretvorbi 
bomo vedno izgubili vse, kar se nahaja 
za decimalno vejico in večkrat to nare-
dimo, večjo napako si delamo! 

Lestvični diagram
Zdaj pa poskusimo narediti program 
z lestvičnim diagramom, s katerim 
bomo AD pretvorniku ukazali prebra-
ti vrednost in jo pretvoriti v dejansko 
napetost na vhodnih sponkah, ob 
upoštevanju uporovnega delilnika in 

enačbe 1.

Število »N« (0 – 1023) dobimo v spremenljivko AKanal1, 
ko se izvrši ukaz v prvem klinu, {READ ADC}. To vrednost 
uporabimo v naslednjem klinu, ko število »N« množimo z 
referenčno napetostjo, ki je v našem primeru 5 V. S tem 
imamo izračunan števec ulomka, ki ga moramo le še de-
liti s 512 in dobimo napetost v voltih. Presenečeni boste! 
Delovanje lahko takoj preizkusimo v simulatorju, ki je tako 
uporabno orodje, da na začetku ne potrebujemo ničesar 
drugega.

V simulatorju seveda vse deluje, vse se lepo izračuna, žal pa 
se pri izračunu izgubi vse, kar je za decimalno vejico. Nero-
dna reč, saj se nam 9 V prikazuje kar v razponu o 9,00 pa 
do 9,99 in kako naj potem uganemo, kolikšna je resnična 
vrednost napetosti, ki je priključena na vhod? In - ali bi bil 
rezultat lahko podan vsaj na desetinko Volta natančno? 

Lahko, vendar moramo računati z desetkrat višjimi 
vrednostmi! V števcu bomo zato namesto Uref 5 V zapisali 
50 V, kar nam bo pri izračunu dalo 10-krat večjo vrednost. 
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Slika 3: Oznake v enačbi in lestvičnem diagramu

Slika 4: Računamo z deset krat večjimi vrednostmi
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Naprej bo vse potekalo enako, le rezultat bo de-
setkrat večji, kar pomeni, da smo si »ustvarili« 
eno mesto za decimalno vejico in tako malce 
prelisičili običajno delovanje lestvičnih matema-
tičnih operacij. Rezultat (Napetost =  30) vidi-
mo na sliki 4. V desnem spodnjem kotu je druga 
vrednost, pri kateri bo izračunana napetost 31 V 
oziroma 3,1 V, če zdaj izračunano vrednost kar 
»na pamet« delimo z 10. Zdaj pa že malo bolj 
natančno vemo, kakšno napetost imamo pri-
ključeno na vhodne sponke!

Še ena malce bolj nerodna podrobnost pa se 
skriva v sami matematiki, oziroma v spremen-
ljivki tipa integer… Ko namreč dosežemo število 
32768 (1000 0000 0000 0000 binarno), se pos-
tavi šestnajsti bit, ki pomeni negativni predznak 
in naenkrat pri računanju dobimo negativne 
rezultate, ki seveda niso pravilni. To nevšečnost 
odpravimo tako, da vedno preverimo, če je re-
zultat »Zmnozek« manjši od 0 – negativen. Če 
je, izvedemo podprogram, ki ločeno obravnava 
spodnji in zgornji del rezultata in ju na koncu se-
šteje.

Število 32767 je zadnje pozitivno 16-bitno število, zato 
poglejmo, kakšno napetost predstavlja. Po enačbi ga deli-
mo  512 in dobimo 63,99. Poskusimo še naslednje število 
32768 (ki je v izračunu že negativno) deliti s 512 in rezultat 
bo točno 64, torej 6,4 V. S tem smo izračunali najmanjšo 
vrednost napetosti pri negativnem rezultatu. Vse enake ali 
višje napetosti bodo imele negativen predznak, ki ga bomo 
»nevtralizirali« tako, da bomo izračunanemu rezultatu 
prišteli 32767 in se spet znašli na pozitivni strani številske 
premice! Kadar spremenljivka »Zmnozek« ne bo negativno 
število, ga bomo obravnavali na običajen način.

Za simulacijo vhodnega signala imamo pri vsakem ana-
lognem vhodu drsnik (slika 4), s katerim nastavimo neko 
vrednost, ki bi jo dobili z branjem  AD pretvornika. Drsnik 

se nam pojavi, če dvokliknemo vrstico, v kateri se naha-
ja (adc input) in lahko ga premikamo od vrednosti 0 do 
1023. Vendar se vrednost ne osveži takoj, ampak šele ob 
naslednjem branju AD pretvornika. Če imamo program 
napisan tako, kot vidimo na naši sliki 4, se bo rezultat 
pretvorbe v začetku vsakega cikla zapisal v spremenljivko 
AKanal1 in v vsakem ciklu bomo tudi izračunali napetost, 
ki jo ta vrednost predstavlja. Pogostost vzorčenja nam to-
rej določa dolžina cikla lestvičnega programa, ki ga lahko 
skrajšamo ali podaljšamo. Pri nastavitvi cikla na 100 ms se 
bodo branje AD pretvornika in izračuni izvedli vsakih 100 
ms ali drugače povedano – desetkrat v sekundi! 

Tako pogostemu branju pa se v večini primerov lahko od-
povemo. Pri upravljanju s klimatskimi napravami in ogre-
vanjem se nam temperatura v prostoru najbrž ne spreminja 
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Slika 5: Manipulacija z negativnimi števili
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tako hitro, da bi ji bilo potrebno »sle-
diti« s tako pogostim odčitavanjem in 
enako hitro vplivati na krmiljenje hla-
jenja in ogrevanja v nekem prostoru, 
da bi zagotovili  stabilno temperaturo 
znotraj nekaj stopinj. En odčitek tem-
perature (napetost od 0 do 10 V!) v 
minuti bi bil najbrž čisto dovolj. Na sli-
ki 5 smo osnovno različico nadgradili 
tudi z odčitavanjem enkrat na trideset 
sekund. Zakaj je to potrebno?

Čas izvajanja posameznega cikla se 
lahko zelo podaljša, če se neprestano 
izvajajo neke naloge, ki so nepotrebne 
ali celo moteče. Poleg tega z nepres-
tanim branjem ves čas dobivamo neke 
podatke, ki jih moramo še obdelati in 
včasih tudi shraniti. Če tega ne stori-
mo, je branje brez smisla in čisto zap-
ravljanje procesorskega časa, ki bi ga 
lahko porabili za izvajanje bolj kritič-
nih operacij.

No, zdaj pa poglejmo, kako bi preb-
rane in izračunane vrednosti uporabili 
v praksi! Če bi napetost predstavljala 
napolnjenost neke cisterne, bi lahko 
zelo natančno vedeli, koliko tekočine 
je še v njej. Rezultat bi lahko pošiljali 
na prikazovalnik ali pa po UART-u na 
nek računalnik ali terminal. Poglejmo 
le pet nivojev (20, 40, 60, 80 in 100 
% napolnjeno), dodali pa bi jih seveda 
lahko do 100, saj dobimo z izračunom 
napetosti (in majhno zvijačo) ravno 
100 različnih vrednosti napetosti (od 
0,0 do 9,9 ). Naša zvijača nam bo 
omogočala celo neposredno uporabo 
izračunane vrednosti napetosti, ki že v 
tem stanju predstavlja odstotek nape-
tosti v intervalu od 0 do 100. Doda-
mo le še izpis natančne vrednosti in že 
imamo zelo priročen in poceni indika-
tor napolnjenosti cisterne! Dopolnjen 
program z lestvičnim diagramom je na 
sliki 6.

Poleg izpisa imamo tudi pet LED diod, 
ki nam tudi predstavljajo bolj grobo 
indikacijo napolnjenosti v razmakih 
po 20 %. Na sliki programa so le tri, 
vendar bi jih, kot smo že dejali,  lahko 
dodali do 100, prav toliko, kolikor raz-
ličnih vrednosti napetosti dobimo od 
čisto prazne do čisto polne cisterne. 
Programček ni dolg, zato vam pripo-
ročam, da ga preizkusite v simulator-
ju. Izhod RPostav je notranja zastavi-
ca, ki po preteku časa časovnika Tnew 
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Medtem, ko ProtoMat dela...

Več časa za pomembne stvari

www.lpkf.si

LPKF Laser & Electronics d.o.o.

Najnovejša generacija LPKF ProtoMatov omogoča še enostavnejšo 
in bolj avtomatizirano izdelavo tiskanih vezij. Naredi svoj 
prototip vezja v samo enem dnevu z LPKF ProtoMatom.
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za trenutek (en cikel) prekine napajanje časovniku, da lah-
ko ta spet začne šteti od začetka.

Zaključek
Takšen programirljivi logični krmilnik ni kar 
tako, saj med drugim omogoča branje nape-
tosti na analognih vhodih in različne matema-
tične operacije, s katerimi prebrano napetost v 
obliki 10-bitnega binarnega števila pretvorimo 
v neke vrednosti s katerimikoli drugimi enota-
mi, če poznamo njuno medsebojno razmerje, 
še bolj pa je ugodno, če gre za linearno funk-
cijo, premico, kjer je vprašanje le njen naklon. 
Verjemite, da niti slučajno ni preprosta naloga 
podobnega programa napisati v kakšnem dru-
gem programskem jeziku, v Bascomu ali C-ju 
in za vse »muhe« in registre posameznega pro-
cesorja skrbeti sam! Takšni programi se lah-
ko čisto neopazno razlezejo tudi na več deset 
kBytov, postanejo nepregledni in jih kasneje 
kljub nadpovprečni meri vloženega truda in 
časa praktično ni mogoče več niti slediti, kaj 
šele spreminjati ali popravljati. Naš lestvič-
ni program je kratek, pregleden in učinkovit, 
zato je izjemno primeren za uporabo povsod 
tam, kjer za programiranje ni potrebno vrhun-
sko znanje za povezovanje z vrhunsko opremo 

in lahko zato določene dele programa spremi-
njajo tudi tehnologi, orodjarji ali pa celo sami 

operaterji na teh strojih.
www.svet-el.siwww.svet-el.si
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Slika 6: Interval vsakih 30 sekund, izpis prek UART-a in prižiganje LED diod
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Tokovne zanke v osnovi spadajo na področje analogne teh-
nike in signalov, zato je razumevanje njihovega delovanja 
precej bolj preprosto, kot pri sodobnih digitalnih tokov-
nih vmesnikih FieldBus ali ProfiBus, katerima je čistokrvni 
prednik in jima je že »v davnih časih« pripravil osnovo ro-
bustnega tokovnega prenosa informacije na daljavo. Ker 
analogna tokovna zanka izvira še iz »davnih časov«, v večini 
primerov potrebujemo za razhroščevanje le prenosni meril-
ni instrument – multimeter, medtem ko na digitalnih vodi-
lih odpravljanje težav zahteva visoko usposobljen strokovni 
kader, saj lahko to postane zelo kompleksna naloga. 

In kaj je tako privlačnega v tej tokovni zanki, da nas kljub 
svoji starosti brez sramu sprem-
lja tudi v novem tisočletju? Naj-
brž dejstvo, da je tok manj ob-
čutljiv na različne motnje in da 
v celoti izkorišča Ohmov zakon 
(slika 1), ki pravi, da je padec 
napetosti na nekem uporu od-
visen od njegove upornosti in 
toka, ki teče skozenj. Če z ne-
kim posebnim vezjem krmilimo 
tok, bo na istem uporu z ena-
ko vrednostjo upornosti nastal 
takšen padec napetosti, ki bo 
sorazmeren temu krmiljenemu 
toku.

  

Slika 1: Osnovna formula Ohmovega zakona

Na sliki 2 imamo tabelo z nekaj izračunanimi vrednostmi 
napetosti pri različnih tokovih skozi upor z upornostjo 220 
Ω, kakršnega imamo vgrajenega tudi v našem krmilniku Mi-
niPLC, na sliki 3 pa graf s točkami, ki predstavljajo padce 
napetosti na uporu pri teh tokovih.

Tudi iz grafa je razvidno, da gre za linearno razmerje med to-
kom in napetostjo, kot je bilo pričakovati glede na osnovno 
formulo Ohmovega zakona. Naklon premice, na kateri ležijo 
točke, je odvisen od upornosti upora, na katerem merimo 
padce napetosti in bo bolj položen, če bo upornost nižja in 
bolj strm, če bo upornost višja. Tudi ta pojav je najbrž ra-

zumljiv, saj vemo, da je na primer padec napetosti pri serijski 
vezavi uporov večji na uporih z višjo vrednostjo upornosti. 
Linearnost razmerij med veličinami nam kasneje v programu 
zelo poenostavi morebitne izračune z vrednostmi, ki jih do-
bimo z AD pretvorbo izmerjenih napetosti. 

Prednosti tokovne zanke
Tokovne zanke so robustna oblika prenosa nekih vrednos-
ti, predvsem z različnimi tipali na oddaljenih lokacijah do 
krmilnika ali podobnih elektronskih naprav v industriji. 
Hkrati je to najpogostejši način prenosa informacije o me-
rilni veličini v industriji. 

Tokovno merilno zanko sestavljajo tipalo skupaj z merilnim 
pretvornikom kot »oddajnik«, upor kot pretvornik toka v 
napetost na »sprejemni« strani skupaj s prikazovalnikom 
trenutne vrednosti merjene veličine ter par bakrene preple-
tene žice kot dvožilna fizična povezava med »oddajnikom« 
in »sprejemnikom«. Namesto prikazovalnika lahko na 
sprejemni strani priključimo tudi  A/D pretvornik (kot na 
primer v našem krmilniku) za pretvorbo analogne vrednos-
ti v digitalno, če želimo vrednost, ki jo predstavlja signal 
tudi kakorkoli obdelovati, zapisovati in shranjevati. Odda-
ljene lokacije pomenijo razdalje tudi do več tisoč metrov, 
kar bi bilo za običajen prenos informacije v obliki nape-
tostnih nivojev povsem nemogoče že zaradi motenj, ki jih 
žice »naberejo« pri tolikšni dolžini žic oziroma kabla. Kabel 
omenjam zato, ker moramo že za prenos napetostnih ni-
vojev nad nekaj deset centimetri uporabiti oklopljen (koa-

Programiranje mikrokontrolerjev 
z lestvično logiko LDmicro (9)

AX elektronika d.o.o.AX elektronika d.o.o.
Avtor: Bojan KovačAvtor: Bojan Kovač

E-pošta: bojan@svet-el.siE-pošta: bojan@svet-el.si
Kadar je treba delovanje neke naprave spremljati ali jo daljinsko krmiliti prek para prepletenih vodnikov (pa-
rice), se za prenos električnih signalov uporabljajo analogne tokovne zanke. Značilnost tokovne zanke je, da 
lahko v nekem trenutku v nekem tokokrogu teče le ena vrednost toka. Naš mali industrijski krmilnik MiniPLC 
ima možnost priključitve različnih vhodnih naprav, ki svoje stanje ali vrednosti sporočajo krmilniku v obliki toka 
v območju od 4 do 20 mA.
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tok skozi
upor
[mA]

padec napetosti 
na uporu 220 Ω 

[V]

tok skozi
upor
[mA]

padec napetosti 
na uporu 220 Ω 

[V]

tok skozi
upor
[mA]

padec napetosti 
na uporu 220 Ω 

[V]
0 0 7 1,54 14 3,08
1 0,22 8 1,76 15 3,3
2 0,44 9 1,98 16 3,52
3 0,66 10 2,2 17 3,74
4 0,88 11 2,42 18 3,96
5 1,1 12 2,64 19 4,18
6 1,32 13 2,86 20 4,4

Slika 2: Tabela s padci napetosti na uporu pri različnih tokovih
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ksialni) kabel, ki ščiti žice v notranjosti 
kabla pred zunanjimi elektromagne-
tnimi vplivi, kamor spadajo tudi vse 
vrste motenj. Razmerje med nivojem 
pravega signala in motenj bi se sicer z 
vsakim metrom bolj prevesilo v korist 
motenj in po nekaj metrih bi bile kot 
signal lahko izmerjene le še motnje. 
Prenos informacije prek tokovne zan-
ke pa gre na drugi strani preprosto po 
bakreni parici, kar je najbrž najcenejša 
izvedba podatkovnega vodila, res pa 
je, da vsak signal zahteva svojo parico!

Največkrat se omenjata tokovni zanki 
s tokovi od 4 do 20 mA in od 0 do 20 
mA. Prva je v industriji najbolj razširje-
na, saj poleg informacije v obliki dolo-
čenega toka dobimo tudi informacijo 
o tem, ali je senzor sploh priključen in 
ali je žična povezava med sprejemnikom in oddajnikom ne-
prekinjena. Kako je to izvedeno?

Če je tok v zanki manjši od 4 mA (kar je tok najmanjše 
vrednosti, ki jo lahko daje senzor), lahko smatramo, da 
je tokokrog med oddajnikom in sprejemnikom prekinjen. 
Merilni pretvornik s svojo vgrajeno tokovno zaščito med 
drugim tudi poskrbi, da tok v merilni tokovni zanki ni nikoli 
večji od 20 mA.

Tipalo se sicer nahaja na oddajni strani tokovne zanke. 
Tipala so (vsaj v industriji) največkrat temperaturna, po-
leg pa imamo še celo vrsto senzorjev, senzorje tlaka, vlage, 
pretoka, nivoja, osvetljenosti, Ph vrednosti in podobno. 
Vendar tipala in senzorji sami po sebi največkrat ne dajejo 
nekih tokovnih vrednosti, ampak jih priključimo na ustre-
zne merilne pretvornike, ki izhodni signal z vsakega posa-
meznega senzorja glede na njegove karakteristike zvezno 
pretvarjajo v tok tokovne merilne zanke. Merilni pretvor-
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Slika 3: Graf odvisnosti napetosti od toka
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niki so običajno prirejeni za pretvarjanje nivojev z ene vrste 
senzorjev, na primer temperaturnih. Vendar pa kot vemo, 
imamo lahko za merjenje temperature uporovna tipala 
(PT100, PT1000) ali pa termočlene. Prvim se s temperatu-
ro spreminja upornost in so že zelo blizu tokovni zanki, ter-
močleni pa ustvarjajo neko zelo majhno (termo) napetost, 
ki je ni tako preprosto natančno izmeriti! Pred merjenjem 
je to majhno napetost priporočljivo ojačiti z nekim znanim 
faktorjem ojačenja, recimo 100. Namesto milivoltov bi 
potem brali desetinke voltov, kar je veliko bolj praktično, 
poleg tega pa signala ne bomo merili neposredno pri izvo-
ru (merilni instrument predstavlja breme). Temu pravimo 
kondicioniranje signala ali priprava signala za merjenje. 

Merilni pretvornik
V tabeli na slik 2 je lepo prikazana izmerjena napetost za 
vsak posamezni tok, zato bomo takoj po končani AD pre-
tvorbi preverili, če je napetost večja od 0,88 V. Če ne teče 
vsaj tolikšen tok, je to znak, da je  tokovna merilna zan-
ka prekinjena. Najvišji padec napetosti, ki ga bo na uporu 
pustil tok 20 mA bo po tabeli na sliki 2 znašal 4,40 V.

Zdaj smo nekako določili zgornjo in spodnjo mejo nape-
tosti. Naslednji korak je izračun izmerjene napetosti iz do-
bljenega podatka iz AD pretvorbe. Ta podatek bo sedaj že 
imel binarno obliko in bo že primeren za izvajanje raznih 
računskih operacij, prikaz in shranjevanje. Referenčna na-
petost našega AD pretvornika je še vedno 5,00 V, prav tako 
gre spet za 10-bitno pretvorbo, ki na koncu daje v intervalu 
med 0,00 in 5,00 V 1024 različnih vrednosti. Zdaj bo sicer 
prvih 0,8799 V in zadnjih 0,59 V neuporabnih, zato je naj-
bolje, da izračunamo, koliko vrednosti nam ostane! Upo-
rabili bomo že znano enačbo, s katero lahko izračunamo, 
kakšna bi bila prebrana vrednost AD pretvornika (od 0 do 
2023) pri neki določeni priključeni napetosti, glej sliko 4.

Spodnja meja pri 4 mA:

  

Zgornja meja pri 20 mA:

  

Slika 4: Enačba za izračun binarne vrednosti

Kot smo že spoznali v prejšnjem prispevku, se vse za de-
cimalno vejico briše in tako smo izračunali, da bodo vse 
vrednosti nad 180 in do 901 spadale v »delovno območje« 
tokovne zanke. 

Zdaj moramo le še izračunati, koliko je teh vrednosti! Prep-
rost izračun 901 – 180 = 721!

Če na primer izberemo neko temperaturno tipalo za tempe-
raturno območje od -30 do +300 °C, imamo 330 različnih 
vrednosti temperature, ki jih bomo v obliki padca napetosti 
na uporu zaradi določenega toka v  tokovni zanki. Recimo, 
da je na stopinjo natančen odčitek povsem dovolj za naše 
potrebe. Merilni pretvornik nam bo za to območje izmerjenih 
temperatur napetost s tipala pretvoril v tok od 4 do 20 mA. 
Kolikšno spremembo napetosti lahko torej pričakujemo? 

Izračunali smo že, da je en delec, en bit 12-bitnega AD pre-
tvornika pri referenčni napetosti 5 V:

   = 0,004882 V 

S koliko najmanjšimi delci napetosti lahko v tem našem 
primeru prestavimo spremembo temperature za 1 °C? 
Število vseh vrednosti (721) delimo z delci, ki jih moramo 
predstaviti (330 vrednosti temperature):

 

ali približno 2,2 na desetinko natančno. Program prikazuje 
slika 6. 

Če bi vrednost tokovne zanke od 4 do 20 mA namenili mer-
jenju temperature od -30 °C do 110 °C, bi bilo to 140 raz-
ličnih vrednosti temperature: 

 

ali približno 5,2 na desetinko natančno. Ta program pri-
kazuje slika 7.
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Slika 5: Merjenje temperature s tokovni zankoSlik 5 M j j t t t k i k
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Program najprej prepiše prebrano vrednost AD pretvorni-
ka v spremenljivko APrebr1, naredimo pa še kopijo v spre-
menljivko Kez1. Potem preverimo kakšna je vrednost. Če je 
manjša od 180, gre za prekinitev tokovne zanke in to javi-
mo s signalno lučko na digitalnem izhodu LEDPrekin1. 

Če je vrednost enaka ali večja od 180, ugasnemo LED za pre-
kinitev in postavimo notranjo zastavico, da naprej v progra-
mu vemo, da je prebrani rezultat veljaven. Od prebrane vred-
nosti potem odštejemo 180, da se rešimo stalnega odmika 
(offseta) 180, tako da postane odčitek 180 vrednost 0, 181 je 
vrednost 1 in tako naprej. To, kar nam ostane, je prava vred-
nost, ki jo za bolj natančno računanje še pomnožimo z 10, 
prav tako pa z 10 pomnožimo delitelj (2,2 ali 5,2).  Ker smo 
števec in imenovalec množili z istim številom, to nič ne vpliva 
na rezultat izračuna. Zdaj že imamo stopinje, vendar moramo 
tudi njim prestaviti izhodišče (ničlo) za 30 mest navzgor in 
tako je prebrana ničla (AD pretvornik je prebral 180, mi smo 
od tega 180 odšteli in dobili 0) pravzaprav  – 30 °C! To nare-
dimo v čisto zadnji vrstici pri operaciji SUB. Če boste program 
pognali v simulatorju in spreminjali vrednost na analognem 
vhodu z drsnikom, se boste prepričali, da lepo deluje. Spet 
moram nekoliko potarnati zaradi nenatančnosti pri izra-
čunih s 16- bitnim množenjem in deljenjem, ki ne upošteva 
mest za decimalno vejico, vendar je  program LDMicro pač 
takšen in takšnega moramo sprejeti…

PROGRAMIRANJE

Slika 6: Program za 330 vrednosti na intervalu prebranih vrednosti AD 
pretvornika od 180 do 901

takšen in takšnega moramo sprejeti…

Slika 6: Program za 330 vrednosti na intervalu prebranih vrednosti AD
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Slika 7: Program za 140 vrednosti na intervalu prebranih vrednosti AD 
pretvornika od 180 do 901

Zaključek
Obravnavali smo primer temperature, lahko pa bi bila to 
sila, tlak, vlaga ali kaj podobnega. Vedeti moramo, kakšno 
območje različnih vrednosti neke veličine predstavljajo to-
kovi od 4 do 20 mA in potem odčitke AD pretvornika od 
180 do 901 (721 različnih vrednosti z AD pretvornika) raz-
deliti na enako število posameznih delcev te veličine, kot 
jih pokriva to območje. Vsakega posameznega primera to-
kovne zanke bi se lahko lotili takole ali še na kakšen boljši 
način, priznati pa moramo, da programsko ta rešitev ne 
zahteva veliko prostora in da tudi ne vpliva znatno na dol-
žino izvajanja cikla.

www.svet-el.si

ADAD

www.svet el.siwww.svet el.si
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V dokaz, kako preprosta je uporaba MiniPLC, programi-
ranega z lestvičnim diagramom MicroLD (ki je poleg tega 
tudi brezplačno programsko orodje!), sem za zaključek se-
rije člankov na to temo pripravil nekakšen »zaključni pro-
jekt«, kjer bomo  s krmilnikom Mini PLC krmilili delovanje 
preproste stiskalnice. Stiskalnice so sicer v industriji zelo 
pogoste naprave, s katerimi izvajamo določene tehnološke 
faze, recimo kovičenje, zatiskanje, krivljenje, kalibriranje, 
pa tudi določene faze preverjanja kakovosti, posebno v pri-
merih 100% kontrole izdelkov, oziroma ločevanja dobro - 
izmet. Če takšne faze preverjanja izvajajo delavci, postane 
to zelo drag postopek, ki ga cena končnega izdelka največ-
krat ne prenese. Lahko pa to preverjanje ustreznosti opravi 
neka naprava samodejno, »mimogrede«, med dvema teh-
nološkima fazama.

Z našo stiskalnico, ki jo vidimo na sliki 1, bomo zatiskali 
po dve kontaktni kovici na nek medeninast nosilec, ki bo 
potem del nekega stikala, končnega izdelka, s katerim bo 
mogoče vklopiti ali izklopiti nek po-
rabnik. Primer takšnega medeninaste-
ga kontakta z dvema kovicama lahko 
vidimo na sliki 2 desno.

Še to: takšne kovice imajo uvaljano 
tanko plast posebne kontaktne sre-
brove zlitine, ki omogoča boljši kon-
takt, večjo tokovno zmogljivost kon-
takta, manjšo kontaktno upornost in 
posledično manj segrevanja kontakta, 
ki po eni strani pomeni izgubo energi-
je, po drugi strani pa pospešuje sta-
ranje kontakta in zmanjšuje njegove 
prvotne zmogljivosti.

Za boljšo predstavo je primer takšne 
kontaktne kovice prikazan na sliki 2. 
Prav tako so na sliki 2 primeri različ-
nih  kontaktov z zakovičeno kovico, ki 
jih lahko v eni izmed podobnih oblik 
najdemo v vsakem stikalu boljših pro-
izvajalcev.

S stiskalnicami že pri zelo majhnih 

Programiranje mikrokontrolerjev 
z lestvično logiko LDmicro (10)

 
AX elektronika d.o.o.AX elektronika d.o.o.

Avtor: Bojan KovačAvtor: Bojan Kovač
E-pošta: bojan@svet-el.siE-pošta: bojan@svet-el.si

Doslej smo spoznali vse možnosti, ki jih na eni strani ponuja strojna oprema našega malega programirljivega in-
dustrijskega krmilnika Mini PLC, na drugi strani pa nabor ukazov lestvičnega programskega »jezika« MicroLD, 
ki omogoča njegovo programiranje s standardnim lestvičnim diagramom. Takšno programiranje je primerno za 
elektronike, električarje, orodjarje, tehnologe, vzdrževalce, razvijalce in konstruktorje, skratka za bolj tehnično 
usmerjene strokovnjake, vendar sploh ni pogoj, da so elektroniki ali programerji. Vse potrebno znanje o pro-
gramiranju in strojni opremi je »skrito« za ukazi, ki jih ponuja MicroLD.

dimenzijah v točki stiskanja dosežemo silo, ki izražena v 
tonah hitro doseže celo 10 ton in več, zato so stiskalnice 
lahko zelo nevarne in razne poškodbe pri delu bi bile se-
veda zelo pogoste, če ne bi obstajal predpis, da morajo 
imeti takšne naprave dvoročni vklop, s katerim so roke 
delavca v času stiskanja dovolj oddaljene od točke, kjer 
bi se delavec lahko poškodoval. Tudi na sliki 1 vidimo, 
da sta na stiskalnici spodaj dve zeleni tipki, ki omogo-
čata njeno delovanje oziroma gib le takrat, ko sta obe 
pritisnjeni. S tem je zagotovljeno, da sta obe roki med 
stiskanjem izven nevarnega območja. Za dvoročni vklop 
je pomembno, da deluje po predpisih in da ima za svojo 
ustreznost tudi potrdilo. V našem podjetju imamo med 
lastnimi izdelki tudi modul dvoročnega vklopa z opra-
vljenim atestom pri Zavodu za varstvo pri delu, kar po-
meni, da je potrjen kot ustrezen za uporabo v strojih in 
napravah kot zaščitni modul za dvoročni vklop. Njegov 
zunanji videz vidimo na sliki 3, poenostavljena električna 
shema pa je na sliki 4.

Delovanje na kratko: obe tipki, S1 
in S2 morata biti pritisnjeni v ča-
sovnem razmaku največ pol sekunde 
(0,5 s), da rele v modulu pritegne 
(postane aktiven). Če je čas med 
pritiskoma daljši, se rele ne aktivira, 
ampak moramo najprej spustiti obe 
tipki potem pa znova obe pritisniti. 
Če je spuščena le ena tipka, se rele ne 
aktivira. Vsakič po končanem stiska-
nju moramo torej obe tipki spustiti, 
sicer ne bo pogoja za začetek izvaja-
nja naslednjega cikla.

Naša napravica za zatiskanje kontak-
tnih kovic na nosilce bo kombinacija 
obeh, dvoročnega vklopa, s katerim 
bomo zagotovili varno delovanje, kot 
je določeno s predpisi in programir-
ljivega krmilnika Mini PLC, ki bo up-
ravljal z delovanjem stiskalnice. Poleg 
upravljanja s cilindrom za zatiskanje 
bomo upravljali tudi s pomožnim ci-
lindrom, s katerim bomo kontakt z za-
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 Slika 1: Pnevmatska stiskalnica
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Šifra: 1ELU0008
MiniPLC - krmilnik

MiniPLC krmilnik ima naslednje zna ilnosti:MiniPLC krmilnik ima naslednje zna ilnosti:
• 5A relejski izhod (NO) 2x
• Opti no lo en vhod 4x*
• 0 - 10 V analogni vhod 4x*
• 4 - 20 mA analogni vhod 4x*

Dodano:Dodano:
• Opcijski RS485 vmesnik 1x
• Opcijsko tri tipke
• Napajanje 24V DC www.svet-el.si

Programiranje preko USB Boot-
loader programa (brez doatnega 

programatorja) v lestvi nem 
programu ali katerem drugem 

programu

kovičenimi kovicami izvrgli iz ležišča. To je tudi pomemben 
del kovičenja, saj se pri tolikšni sili kovičenja kovinski deli, 
obe kovici in nosilec zaradi deformacije oprimejo sten leži-
šča in je odstranjevanje kontakta z zakovičenima kovicama 
iz ležišča običajno oteženo.

Kovičenje bo potekalo takole:

• V ležišče s pinceto položimo obe kovici in nanju pove-
znemo kontakt

• Z dvoročnim vklopom začnemo cikel
• Če cilinder še ni v zgornjem položaju, počakamo, da 

pride v zgornji položaj
• Če je cilinder v zgornjem položaju, ga pošljemo v spo-

dnji položaj
• Ko pride v spodnji položaj stiskamo določen čas TStisk 

(1 sekunda)
• Ko čas stiskanja poteče, vrnemo cilinder v zgornji po-

ložaj
• Ko se cilinder za stiskanje vrne v zgornji položaj, vklopi-

mo cilinder za izmetavanje izdelka iz ležišča
• Ko preteče čas za potiskanje izdelka iz ležišča TIzmet 

(0,5 sekunde), izklopimo tudi ta cilinder

Oglejmo si na sliki 5, kako bi vse to povezali! V celotni oži-
čeni vezavi je očitno najpomembnejši dvoročni vklop, saj v 
aktivnem stanju dovaja napajanje do kontaktov (v točko 
»B«), s katerimi vklapljamo oba omenjena cilindra.

Dokler je dvoročni vklop aktiven, je prižgana rdeča luč, ki 
označuje, da je vsako poseganje v delovno območje stiskal-

Slika 2: Kontaktna kovica, ki jo bomo kovičili in primeri zakovičenih 
kontaktov

Slika 3: Modul za izvedbo dvoročnega vklopa

Slika 2: Kontaktna kovica ki jo bomo kovičili in primeri zakovičeni
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nice lahko nevarno. Ko spustimo vsaj eno od tipk, bo rele 
DVT 100 modula preklopil v neaktivno stanje, v mirovni 
položaj in napetost se bo pojavila v točki »A«. S tem dobi-
mo napajanje za zeleno luč, ki označuje, da lahko v delov-
no območje stroja tudi posegamo.

Kakorkoli že, če želimo začeti nov cikel, moramo vsaj za 
trenutek spustiti obe tipki, sicer se rele dvoročnega vklopa 
ne bo »pustil« aktivirati!

Poleg obeh relejev bomo na vhod krmilnika Mini PLC pri-
peljali tudi digitalna optično ločena vhoda za opazovanje 
obeh končnih položajev cilindra za stiskanje (kar je zelo 
pomembno!) in en optično ločen digitalni vhod, s katerim 
bomo opazovali, če je v točki »B« že prisotna napetost in 
lahko začnemo nov cikel. Končna položaja bomo zaznavali 
z dvema Reed kontaktoma, spodnjim in zgornjim, ki imata 
svoja druga priključka povezana neposredno na napajalno 
napetost +24 V, napetost v točki »B« pa bomo priključili 
neposredno na vhod krmilnika. Tako imamo zasedene tri 
digitalne optične vhode in oba relejska izhoda, kar se vse 
lepo vidi s sheme na sliki 5.
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Program
Kaj pa program? Nič lažjega! Opis 
programa ilustrira slika 6.

Klin 2
Začnemo z vhodnim pogojem, v 
točki »B« namreč mora biti nape-
tost in če je, to pomeni, da se je pra-
vilno izvedel dvoročni vklop.  To je 
glavni pogoj za začetek in nadaljnje 
izvajanje programa in  označimo s 
postavljanjem zastavice RDeluje. 
Obenem postavimo tudi zastavico 
RFaza01, ki je predpogoj za zače-
tek izvajanja ukazov prve faze pro-
grama, ki se nahaja v tretjem klinu 
lestvičnega diagrama in ima oznako 
6. Ko je v točki »B« napetost, gori 
rdeča signalna luč, ki opozarja, da 
je vsako poseganje v delovno območje stiskalnice lahko ne-
varno.

Klin 4
Če napetosti v točki »B« ni, pomeni, da dvoročni vklop še 
ni zaznal pritiska na obe tipki s časovnim razmakom največ 
0,5 sekunde ali pa je bila ena od tipk že spuščena. Kakor-
koli že – v drugem klinu z oznako 4 imamo del programa, 
ki se izvede takoj, ko v točki »B« ni več napetosti. Poleg 

brisanja vseh zastavic, ki prekinejo izvajanje programa v 
katerikoli fazi, postavimo v izhodiščni položaj tudi oba ci-
lindra, glavnega za zatiskanje kovic in tudi tistega za izmet 
zakovičenega kontakta v zadnji fazi. To je naš programski 
dodatek k varnemu delovanju naprave: če dvoročni vklop 
z aktiviranim relejem ne omogoča delovanja, naj se vsi ci-
lindri vrnejo v svoj mirovni položaj! Tudi če bi se cilinder že 
začel premikati proti kovicam, bi ga spust ene ali obeh tipk 
takoj vrnil v zgornji, mirovni položaj. Ob predpisanem na-

Slika 4: Poenostavljena shema dvoročnega vklopa
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www.tzs.si
narocila@tzs.si

Ob vsakem nakupu knjig iz poletnega branja, vam eno* podarimo.

Za celoten seznam odklikajte na www.tzs.si, pod rubriko POLETNO BRANJE.

*Knjižno darilo po naši izbiri.
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činu uporabe in pravilnem delovanju naprave je možnost 
poškodbe izključena.

Klin 6
V klinu z oznako 6 so ukazi za izvajanje prve faze stiskanja, 
aktiviranje glavnega cilindra za kovičenje kovic ob izpolnje-
nih vseh vhodnih pogojih: cilinder mora biti v zgornjem 
in ne v spodnjem položaju. Če omenim še enkrat: polo-
žaj glavnega cilindra lahko ocenimo glede na stanje Reed 
kontaktov za zgornji (mirovni - XIN3) in spodnji (delovni 
- XIN2) položaj cilindra. Ko so vsi pogoji izpolnjeni, aktivi-
ramo cilinder in omogočimo izvajanje druge faze

Klin 8
V klinu 8 se izvaja druga faza programa. Spremljamo stanje 
Reed stikal in ko je cilinder v spodnjem položaju, začnemo 
odštevati nastavljen čas. To je faza stiskanja, oziroma ko-
vičenja kovic. Zakaj časovnik? Čeprav je cilinder že dosegel 
spodnjo končno lego, tlak v cilindru še ni dovolj visok, da bi 

na kovicah dosegli pritisk nekaj ton, zato moramo počakati, 
da se notranji tlak v cilindru izenači s tistim, ki je nastavljen 
kot delovni tlak (na primer 6 Barov). S cilindri, ki imajo večji 
premer bata, je mogoče doseči večje sile stiskanja, vendar je 
potreben daljši tudi čas, da znotraj cilindra dosežemo delov-
ni tlak. Ko se čas stiskanja izteče, ugasnemo cilinder, da se 
vrne v mirovni položaj, zaključimo drugo fazo programa in 
postavimo pogoj za izvajanje tretje faze z zastavico RFaza03.

Klin 10
V tretji fazi spremljamo stanje Reed stikal in ko se glavni 
cilinder vrne v zgornjo lego (svoj mirovni položaj), aktivi-
ramo cilinder za izmetavanje izdelka iz ležišča. Zaključimo 
tretjo in omogočimo četrto fazo.

Klin 12
V zadnji, četrti fazi programa poženemo časovnik in ko se 
ta izteče, ugasnemo cilinder in zaključimo tudi to fazo. Iz-
delek, kontakt s zakovičenima dvema kovicama (kot na sli-

Slika 5: Vezalna shema ožičenja

1 2 3

S1

Rdeca zarnica
DVT 100 dvorocni vklop

S2

Zelena zarnica

1 2 3

S1

Rdeca zarnica
DVT 100 dvorocni vklop

S2

Zelena zarnica

Atestiran pri zavodu
za varstvo pri delu!

DVT 100 je univerzalni varnostni modul za dvoroèni vklop. Namenjen 
je vgradnji v krmilne omarice na napravah s premoèrtnim gibanjem orodja. 
DVT 100 poveèuje varnost delavca za orodjem.

www.svet-el.si

Tehnièni podatki modula DVT 100:
• napajanje: 24V AC/DC
• poraba: 4,5W
• izhodni kontakt: 6A/250V AC
• max. èasovni razmik pritiska na tipki: 0,5s
• ohišje: plastièno, za montažo na letev
• izhodni rele je aktiviran dokler sta tipki sklenjeni

VARNOSTNIVARNOSTNI  MODUL ZA DVOROÈNO PROŽENJE

Šifra: 2IEL0001
DVT100/0-dvoro ni vklop
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Slika 6: Celoten program za kovičenje kovic

ki 2) lahko le delno dvignemo iz 
ležišča, da ga lahko primemo z 
rokami ali pinceto, lahko pa ga 
s cilindrom »sunemo«, da sam 
pade iz ležišča, zdrsi po drči in 
pade v zaboj.

Vidimo, da se naslednji cikel 
lahko začne le, če izbrišemo 
zastavico RDeluje, kar pa se v 
celotnem programu zgodi le 
v klinu z oznako 4: ko v točki 
»B« ni več napetosti. Vsekakor 
bomo morali za začetek novega 
cikla spustiti vsaj eno tipko, da 
se bo to zgodilo! To seveda ni 
nobena težava, prej prednost: 
kovici in kontakt moramo v vsa-
kem primeru namestiti v ležišče 
za stiskanje, ko pa spustimo 
vsaj eno od tipk, se nam prižge 
zelena signalna luč, ki označuje,  
da lahko varno posegamo v de-
lovno območje stiskalnice.

Zaključek
Mini PLC, krmilnik za majhne 
naloge, nam lahko krmili delova-
nje preprostih strojev in naprav, 
v kombinaciji z dodatnimi mo-
duli za industrijsko avtomatiza-
cijo pa lahko zagotavlja še do-
datne funkcije, v našem primeru 
zelo pomembno, varnostno 
funkcijo. Dokaz, da zmore vse 
to, je opisani primer naprave za 
zatiskanje kovic. Majhna nalo-
ga, ki zahteva minimalni vložek 
truda v programsko opremo, v 
izobraževanje in usposabljanje, 
saj lahko takšen krmilnik pove-
že, sprogramira in nadgrajuje 
prav vsak, ki ima vsaj nekaj teh-
ničnega znanja. V seriji člankov 
o lestvičnem programiranju 
MicroLD, ki je podprt z brez-
plačno programsko opremo, 
sem želel prikazati možnost, da 
si delovanje preprostih napravic 
sprogramirate sami, vendar vam 
zato ni potrebno v podrobnosti 
raziskovati ne elektronike, ne 
mikrokontrolerjev, ne »hudega« 
programiranja! Vse je preprosto 
in kot na dlani, vse je tam, med 
tistimi klini in vse lahko kadar-
koli popravimo, dopolnimo ali 
spremenimo. Meni je cool! 

www.svet-el.siwww.svet-el.si
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