
Programiranje z lestvično logiko

PROGRAMIRANJE
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Avtor: Bojan Kovač

;*** Pošiljanje vrednosti stevca vsako sekundo ***

    ROddaja        TZakasnitev                            {ADD Stevec :=}
------]/[---------[TON 1.000 s]------+------+------+------{ Stevec + 1  }------
                                                │
                                                │                 RZastavica
                                                +--------------------( )-------

   RZastavica       Stevec                                         ROddaja
------]/[---------{UART SEND}----------------------------------------( )-------

-----[END]---------------------------------------------------------------------
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Programiranje mikrokontrolerjev 
z lestvično logiko LDmicro

Že izbira mikrokontrolerja, s katerim bi želeli izvajati krmiljenje nekega procesa, je za ljubiteljske elektronike 
in programerje kar velik zalogaj! Na odločitev običajno vplivajo lastne izkušnje, če pa teh morda še ni ravno 
veliko, pa izkušnje tistih, ki jim je kakšna aplikacija s tega področja že uspešno »vzletela«. Če res nimamo 
nikogar, da bi nam svetoval, se v skrajnem primeru lahko zatečemo po pomoč na forume, kjer obravnavajo 
to tematiko in prijazno povprašamo za nasvet - vedno se bo našel kdo, ki se je s podobnim izzivom že srečal. 
Ampak – to je šele prva stopnica! 

Ko se med pestro izbiro po nekem ključu 
končno odločimo za nekega proizvajalca 
»svojega« izbranega mikrokontrolerja, mora-
mo običajno takoj izbirati tudi med različnimi 
družinami, ki jih ponuja, procesnih zmogljivo-
stih in vgrajenih pomnilnikih, da ne omenjam 
periferije..! Po izbiri ohišja, v katerem bo vgra-
jen, je na vrsti izbira programskega jezika, v 
katerem bomo pisali program za krmiljenje 
načrtovanega procesa. Tudi tu se lahko znaj-
demo v precejšnji zagati, saj je programskih 
jezikov veliko, vsak mikrokontroler zase pa 
nekoliko specifičen, kar moramo upošteva-
ti že od vsega začetka. Dejstvo je, da nihče 
med nami nima tako raznolikih izkušenj, da 
bi bil ob vseh naštetih primerih in njihovih  
kombinacijah pri svojem delu lahko enako 
uspešen. Predlagamo programiranje s po-
močjo lestvične logike, ki podpira mikrokon-
trolerje različnih proizvajalcev. To je obenem 
tudi najhitrejši način, da vaše tiskano vezje z 
vgrajenim mikrokontrolerjem postane pravi 
programirljivi logični krmilnik!

Za programiranje programirljivih logičnih kr-
milnikov proizvajalci običajno ponujajo celo 
vrsto programskih jezikov, s katerimi jih je 
mogoče programirati. Obstaja mednarodni 
standard z oznako IEC 61131-3, namenjen 
uporabi programskih jezikov v programirljivih 
logičnih krmilnikih, ki naj bi jih upoštevali vsi 
proizvajalci.  Programski jeziki, ki jih ta stan-
dard obravnava, so lahko pisani v grafični obliki, na primer  lestvični diagram (Ladder diagram - LD), funkcijski blok diagram  (Fun-
ction 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 (Instruction List - IL). Ena izmed najpo-
membnejših prednosti tega standarda je, da omogoča izbiro in uporabo več različnih programskih jezikov v istem programirljivem 
krmilniku. To razvijalcem 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 logičnih 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 vsekakor strateška, saj se je z njeno izbiro kot glavnega načina programiranja drastično 
zmanjšala potreba po neprestanem usposabljanju inženirjev za delo s PLK in ljudi, ki sodelujejo 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 raz-

Slika 1: Tudi Mini Pin 2 lahko postane zmogljiv PLK

1. poglavje
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Gradniki lestvičnega programiranja
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 (prav-
zaprav + napajanju) v neki prečki uspe, prek vseh vhodnih pogojev, priti na izhod, na gradnik z značajem 
izhoda. 

Osnovni pojmi
V zvezi z gradniki lestvičnega programiranja se mora-
mo seznaniti vsaj z najpogosteje uporabljenimi izrazi, 
za katere moramo vsi natančno vedeti kaj pomenijo.

Gradnik je lahko vhodni ali izhodni element, ki ga je 
mogoče vključiti v programsko logiko lestvičnega di-
agrama. Vsak gradnik ima vsaj en vhod in en izhod. 
Vhod je lahko priključen 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 potencial kot desna, zato tok teče od leve 
tirnice proti desni in tudi programski tok obravnava-
mo enako.

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

Aktivnost lahko na primer pripišemo tistim gradni-
kom, na katere lahko vplivamo s stanjem na izhodu. 
Tipični predstavniki te skupine gradnikov so recimo žarnica, rele, kontaktor, 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 katerega smo ga v neko napravo vgradili (pogon traku, črpalka). Prav tako lahko neko aktivnost 
pripišemo tudi elementom, pri katerih mora spremembo stanja povzročiti nek zunanji dogodek, na primer da na končno stikalo deluje 
neka sila, operater preklopi iz ročnega v avtomatsko delovanje, 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 aktivnega 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. normally 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 narisane s stikali v neaktivnem stanju.

Preklopni kontakt, ima skupni kontakt (COM, angl. common), ki je neaktivnem stanju povezan prek normalno sklenjenega (NC) 
mirovnega kontakta na mirovni priključek,  v aktivnem stanju pa prek normalno odprtega (NO) delovnega kontakta na delovni pri-
ključek. 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.

Slika 1: Vezalne sheme z delovnim in mirovnim kontaktom

2. poglavje
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Elementi, spremenljivke 
in posebne funkcije

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

Privzeto se pred ime, ki ga določimo nekemu elementu,  vhodu ali izhodu,  doda začetna črka, ki označuje, za kakšen element prav-
zaprav 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 mikrokontrolerja 
• Y(ime) – kontakt, povezan na izhodni priključek mikrokontrolerja
• 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 pretvornika 
• 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 predstavlja v 
samem programu in seveda tudi v resničnem vezju neke na-
prave. Ne moremo imeti na primer dveh različnih vhodov z ime-
nom  X_vhod_01, saj se lahko eno ime nanaša le na en element 
lestvičnega diagrama, lahko pa se seveda vprašamo po njem 
večkrat v programu, v različnih prečkah, kadarkoli.

Imena spremenljivk so lahko sestavljena iz črk, številk in pod-
črtaja (_). Imena spremenljivk se ne smejo začeti s številko, pi-
sana pa so lahko z velikimi in malimi črkami. Skupno lahko ime 
sestavlja največ šestnajst (16) znakov, torej lahko poleg zače-
tne črke, ki se imenu »pridruži« samodejno, za ime uporabimo 
še 15 znakov, kar je v večini primerov povsem dovolj. Morda je pri imenovanju posameznih elementov 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 lastnosti 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 programu LDmicro. Prva možnost je resnični zunanji kontakt, lahko je stikalo, tipka ali preklo-
pnik. 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 lah-
ko med normalno odprtim in normalno skle-
njenim kontaktom.

Druga možnost je, da kontakt označimo kot 
kontakt nekega navideznega notranjega rele-
ja. Takšen rele v resnici ne obstaja, saj gre le 
za zastavico, pomnilno celico, s katero si lahko 
na primer označimo, da se je nek proces zak-
ljučil. Postavljena zastavica je lahko pogoj za 
začetek naslednjega procesa in dokler pred-
hodni proces ni končan, ne moremo začeti z 

Slika 1: Kaj vse lahko določimo nekemu kontaktu

Slika 2: Različni viri kontaktov

KONTAKTI

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

3. poglavje
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Prvi program
Zdaj poznamo teorijo, na kateri temelji programiranje z lestvično logiko in poznamo ukaze, s katerimi lahko 
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.

Za tiste bralce, ki se doslej še niso sre-
čali s pnevmatskimi hidravličnimi ali elek-
tričnimi cilindri, manipulatorji, naj na hitro 
pojasnim njihovo delovanje, ki je dobro 
prikazano na sliki 1.

Njihov glavni namen je ustvariti nek line-
arni premik z neko določeno silo. Običaj-
no ima dva končna položaja, obstajajo pa 
tudi kombinacije dveh ali več cilindrov, ki 
omogočajo tudi točno določene vmesne 
položaje. S kombinacijo 3 in 5 cm dolgih 
cilindrov imamo lahko na primer 0, 3, 5 in 
8 cm linearnega hoda, torej oba končna 
in dva vmesna položaja. 

Sam cilinder je cilindrične oblike, že zato, 
ker ima v notranjosti bat s tesnili, ki potu-
je po cilindru. Na bat je pritrjena os, ki se 
premika po zatesnjeni puši in ki zunanji 
svet povezuje z gibljivim delom cilindra, 
to je z batom. Stisnjen zrak (recimo 10 
Barov) ali tekočino spustimo pod viso-
kim tlakom na eno ali drugo stran bata, 
istočasno pa omogočimo, da ima zrak ali 
tekočina na drugi strani bata prosto pot, 
da lahko med gibanjem 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 ce-
novno manj ugodni, saj je njihova kon-
strukcija veliko bolj zahtevna. To je v glav-
nem vsa umetnost cilindrov, ki so lahko 
različnih oblik in velikosti.

Imamo tudi rotacijske »cilindre«, ki so 
običajno kombinacija dveh običajnih ci-
lindrov, ki potiskata dve zobati letvi, ki li-
nearni premik obeh cilindrov prenese na 
zobnik, ki je neposredno ali prek doda-
tnega prenosa povezan z neko osjo.

Na sliki 3 je tipični primer pretvorbe line-
arnega gibanja v vrtenje, kjer je ozoblje-
na os nameščena med dvema zobatima 
letvama. Cilindra sta povezana tako, da 
se zobati letvi  vedno  gibljeta v nasprotni 
smeri, zato zrak z velikim tlakom dovaja-

Slika 1: Notranja zgradba in delovanje cilindra

Slika 2: Dve izvedbi cilindrov z elektromotorjem

4. poglavje
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Nadaljujemo s peko palačink
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. Obi-
čajno rešujemo le tiste, ki se pojavijo najpogosteje in ki očitno prevečkrat zmotijo celoten proces. Če bomo 
na primer pri tridesetih začetih ciklih dejansko spekli le deset palačink, to ni ravno uspeh, zato bomo morali 
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 mehan-
skim dodatkom. Nič nenavadnega ni, da opisi »dišijo« po mehatroniki, 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 običaj pri »ročni« peki palačink, pred vsakim 
vlivanjem mase v ponev, maso dobro premešati, saj se sicer počasi dela vse de-
belejša 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. Mešalnik je 
na začetku izklopljen in v pokončnem položaju. V tem položaju 
so metlice umaknjene izven območja posode z maso za pala-
činke. Ta položaj bomo označili kot izhodiščni položaj. Z rotacij-
skim cilindrom začnemo vrteti mešalnik za skupni kot 90°. Ko 
smo na pol poti, torej na 45°, že lahko vklopimo motor mešalni-
ka, saj bo mešanje potekalo veliko »mehkeje«, če se bo v maso 
potopila vrteča se metlica mešalnika. Ko dosežemo spodnjo 
končno točko, začnemo odštevati čas, ki ga določimo s posku-
som. 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 »otrese«. To je lahko spet izvedeno 
s časovnikom, bolj natančno pa bi bilo, če bi točko izklopa do-
ločili 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 izpisan na sliki 2.

Posamezna prečka se začne izvajati, če je bila prej izvedena 
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 izvajati. V našem primeru je 
pogoj za začetek izvajanja tretje operacije postavljena zastavi-
ca ROp_03_1 (na sliki 2 v prečki 11).

5. poglavje

Slika 1: Mešanje mase z mešalnikom
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Praktični preizkus programa v 
PLK in simulacija programa

V uredništvu revije Svet elektronike smo sestavili in preizkusili nekaj različic krmilnika, v katerega lahko 
naložimo in izvajamo programsko kodo, ki jo ustvari prevajalnik  programa LDMicro. Programsko kodo »pre-
točimo« v PLK krmilnik kar prek USB kabla, zato trdimo, 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 omogočajo. Za programiranje ne potrebujemo programa-
torja, vendar za priključitev na USB vodilo računalnika vseeno priporočamo galvansko ločitev, tako napaja-
nja kot tudi podatkov. Mi smo to naredili z vmesnikom PoUSBiso.

Izbirali in uporabili bi lahko kateregakoli iz nabora AVR mikrokontrolerjev, ki jih podpira LDmico, vendar smo se odločili ATMega 
32 v TQFP ohišju s 44 priključki. Napajalna napetost v digital-
nem 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 nizko-
napetostnih vhodno-izhodnih elementov in industrijskih progra-
mirljivih logičnih krmilnikov (PLK). Tako je nastal naš krmilnik, ki 
smo ga imenovali MiniPLC.

MiniPLC lahko pri nekaterih manjših nalogah nadomešča indu-
strijsko izdelani PLK krmilnik. Vgrajene ima štiri optično ločene 
digitalne vhode in kot izhoda dva releja, vsakega s po enim de-
lovnim kontaktom. Kontakta sta seveda galvansko 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 povezavo z USB vodilom računalnika in RS485 priključ-
kom 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 mogoče 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 dostopne za montažo ožičenja 
brez odpiranja ohišja. V zgornji vrstici imamo štiri vhode na štirih sponkah s po dvema 
priključkoma, funkcijo posamezne vhodne sponke pa izberemo s 
kratkostičnikom glede na naše potrebe. 

Posamezna sponka (CON5, CON6, CON7, CON8)  je lahko optič-
no ločeni digitalni vhod, analogni vhod za merjenje napetosti to-
kovne zanke 4-20 mA ali pa analogni vhod za merjenje napetosti 
od 0 do 10 V.

Digitalni vhodi so optično ločeni od krmilnega dela krmilnika. S tem 
se izognemo različnim napetostnim potencialom v različnih vezjih 
in različnih tokokrogih, ki jih utegnemo priključiti na vhodne spon-
ke. Poleg ločitve potencialov optično povezani vhodi »prestrežejo« 
napetostne konice motenj, ki se pojavijo bodisi kot inducirana na-
petost na priključnih kablih, bodisi kot motnje v napajanju naprave, 
ki je priključena na vhod. Poskusil bom to razložiti 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 optič-
no povezan vhod hkrati tudi vezje za odpravljanje motenj in na-
petostnih konic. Ker pa so povezovalni kabli v industriji lahko tudi 

6. poglavje

Slika 1: Napajanje vezja

Slika 2: Napajanje in izhodi na krmilniku

Slika 3: Ploščica TIV s prispajkanimi elementi
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Praktični projekti z MiniPLC
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, ob tem pa smo prepričani, da jih bo zanesljivo in 
z lahkoto opravljal!  

MiniPLC kot časovni rele
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! 
Poleg tega imamo vanj vgrajena dva releja, kar pomeni, da lah-
ko 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 prosto-
ra, da se začne razraščati, pa nam bodo novi primeri praktične 
uporabe tega krmilnika začeli prihajati kar sami…

Različni časovni releji spadajo v industrijski avtomatizaciji pa 
tudi pri avtomatizaciji doma oziroma hiše med glavne gradnike, 
ki jih uporabimo skoraj v vseh primerih. V bolj obsežnih aplikaci-
jah so seveda izvedeni v obliki notranjih programskih blokov ne-
koliko večjih PLK krmilnikov, ki s svojimi izhodi nato krmilijo de-
lovanje fizičnih relejev, ki so nameščeni znotraj krmilne omarice. 
V bolj skromnih primerih avtomatizacije pa je uporaba pravega 
industrijskega PLK krmilnika neracionalna, tako glede zmoglji-
vosti 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 uporabljamo, 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 prože-
nja! Pri opisu delovanja vsak opis pripada časovnemu releju z 
označenim načinom proženja.

Nekaterih časovnih funkcij sploh ni mogoče izvesti, če nimamo 
krmilnega (trigger) vhoda, saj mora biti časovni rele za pravilno 
izvajanje takšnih funkcij ves čas priključen na napetost. Časov-
ni releji so po eni strani zelo pogosto uporabljani, po drugi strani 
pa imajo zaradi svojih lastnosti, vgrajenih komponent in različ-
nega nabora časovnih funkcij tudi razmeroma visoko ceno. V 
nekaterih primerih cena enega samega časovnega releja celo 
presega ceno našega MiniPLC krmilnika, ki pa poleg funkcij ča-
sovnih relejev 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 jim lahko de-
lovanje kadarkoli preprogramiramo, če se za to pojavi potreba. 
Če pa časovnih relejev ne potrebujemo več, pa nam v vsakem 

7. poglavje

Slika 1: Zakasnjen vklop ob priključitvi napajanja
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Praktični projekti z MiniPLC 
– analogne veličine

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 MiniPLC krmilniku na voljo analogni vhodi na vseh štirih priključkih in lahko izberemo vsakega posa-
meznega ali pa vse štiri za branje analognih vrednosti napetosti.

Povezave na krmilniku
Naša referenčna napetost je 5 V, zato se 
vse vrednosti na posameznih vhodih pri-
merjajo z njo. Ker sprememba vrednosti 
za en bit pomeni spremembo napetosti 
za Vref/1024/2048/4096 zaporedno 
za 10-bitno, 11-bitno  ali 12-bitno ločlji-
vost uporabljenega A/D pretvornika. Pri 
lestvičnem programiranju LD Micro imajo 
vsi podprti mikrokontrolerji 10-bitno lo-
čljivost. Kako se  pripravimo za merjenje 
napetosti na posameznem analognem 
vhodu?

Na sliki 1 imamo narisano shemo pove-
zave za merjenje napetosti od 0 do 10 V. 
Napetost z uporovnim delilnikom razde-
limo na dva enaka dela in pri priključeni 
najvišji dovoljeni napetosti 10 V na vhodu 
bomo imeli na A/D pretvorniku mikro-
kontrolerja poln odčitek pri 10-bitni ločlji-
vosti, 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 uporu 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 upornosti pomembno to, da sta vred-
nosti upornosti vsakega posameznega 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 po-
larizirana v prevodni smeri, kar bi povzročilo, da bi proti + sponki 
napajanja Vcc 5V prek diode stekel nek tok. Velikost tega toka 
bi bila odvisna od potencialne razlike med obema točkama di-
ode. Na njej bo med prevajanjem ostal padec napetosti od 0,3 
do 0,4 V, kar je za to vrsto diod običajna vrednost. Ostala na-
petost, ki presega dovoljenih 10 V, bo ostala na prvem uporu 
napetostnega delilnika. Ta bo v tem tokokrogu edini porabnik 
in bo hkrati 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 poten-
cialne razlike med njima ne bi bilo več. To bi mu sicer lahko 
uspelo, če bi med vhodno priključeno in notranjo napajalno na-
petostjo +Vcc naredili kratek stik, je pa veliko vprašanje, kako 

8. poglavje

Slika 1: Del sheme MiniPLC krmilnika z analognimi vhodi

Slika 2: Povezave in namestitev kratkostičnika

 V
O

D
N

I 
T
IS

K
 Z

 V
A

Š
IM

 I
M

E
N

O
M

 



75    

Praktični projekti z MiniPLC, 
uporaba tokovne zanke

Kadar je treba delovanje neke naprave spremljati ali jo daljinsko krmiliti prek para prepletenih vodnikov 
(bakrene parice), se za prenos električnih signalov uporabljajo analogne tokovne zanke. Značilnost tokov-
ne 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.

 
Tokovne zanke v osnovi spadajo na področje analogne tehnike in signalov, zato je razumevanje 
njihovega delovanja precej bolj preprosto, kot pri sodobnih digitalnih tokovnih vmesnikih FieldBus 
ali ProfiBus, katerima je čistokrvni prednik in jima je že »v davnih časih« pripravil osnovo robustnega 
tokovnega prenosa informacije na daljavo. Ker analogna tokovna zanka izvira še iz »davnih časov«, 
v večini primerov potrebujemo za razhroščevanje le prenosni merilni instrument – multimeter, med-
tem ko na digitalnih vodilih 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 spremlja tudi v novem tisočletju? Najbrž dejstvo, 
da je tok manj občutljiv na različne motnje in da v celoti izkorišča Ohmov zakon (slika 1), ki pravi, da je padec napetosti na nekem 
uporu odvisen od njegove upornosti in toka, ki teče skozenj. Če z nekim posebnim vezjem krmilimo tok, bo na istem uporu z enako 
vrednostjo upornosti nastal takšen padec napetosti, ki bo sorazmeren temu krmiljenemu toku.

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 MiniPLC, na sliki 3 pa graf s točkami, ki predstavljajo padce napetosti na uporu pri teh 
tokovih.

Tudi iz grafa je razvidno, da gre za line-
arno razmerje med tokom in napetostjo, 
kot je bilo pričakovati glede na osnovno 
formulo Ohmovega zakona. Naklon pre-
mice, 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 razumljiv, 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 iz-
račune z vrednostmi, ki jih dobimo z A/D pretvorbo izmerjenih napetosti. 

Prednosti tokovne zanke
Tokovne zanke so robustna oblika prenosa nekih vrednosti, predvsem z različnimi tipali na oddaljenih lokacijah do krmilnika ali po-
dobnih elektronskih naprav v industriji. Hkrati je to najpogostejši način prenosa informacije o merjeni 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 prepletene 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 vrednosti v digitalno, če želimo vrednost, ki jo predstavlja signal tudi kakor-
koli obdelovati, zapisovati in shranjevati. Oddaljene lokacije pomenijo razdalje tudi do več tisoč metrov, kar bi bilo za običajen prenos 
informacije v obliki napetostnih 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 nivojev nad nekaj deset centimetri uporabiti oklopljen (koaksialni) kabel, 
ki ščiti žice v notranjosti kabla pred zunanjimi elektromagnetnimi vplivi, kamor spadajo tudi vse vrste motenj. Razmerje med nivo-

9. poglavje

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

Slika 1: Osnovna formula 
Ohmovega zakona
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Praktični projekti z MiniPLC, 
zaključni projekt

Doslej smo spoznali vse možnosti, ki jih na eni strani ponuja strojna oprema našega malega programirljive-
ga industrijskega krmilnika MiniPLC, 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 pot-
rebno znanje o programiranju in strojni opremi je »skrito« za ukazi, ki jih ponuja MicroLD.

V dokaz, kako preprosta je uporaba MiniPLC, programiranega z lestvičnim diagramom 
MicroLD (ki je poleg tega tudi brezplačno programsko orodje!), smo za zaključek te 
knjige pripravili nekakšen »zaključni projekt«, kjer bomo s krmilnikom MiniPLC 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 primerih 100% 
kontrole izdelkov, oziroma ločevanja dobro - izmet. Če takšne faze preverjanja izvajajo 
delavci, postane to zelo drag postopek, ki ga cena končnega izdelka največkrat ne 
prenese. Lahko pa to preverjanje ustreznosti opravi neka naprava samodejno, »mimo-
grede«, med dvema tehnološkima 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 porabnik. Primer takšnega medeninastega kontakta z 
dvema kovicama lahko vidimo na sliki 2 desno.

Še to: takšne kovice imajo uvaljano tanko plast neke kontaktne srebrove zlitine, ki 
omogoča boljši kontakt, večjo tokovno zmogljivost kontakta, manjšo kontaktno upor-
nost in posledično manj segrevanja kontakta, ki po eni strani pomeni izgubo energije, 
po drugi strani pa pospešuje staranje kontakta in zmanjšuje njegove prvotne zmoglji-
vosti.

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

S stiskalnicami že pri zelo majhnih dimenzijah v točki stiskanja dosežemo silo, ki iz-
ražena v tonah hitro doseže celo 10 ton in več, zato so stiskalnice lahko zelo nevarne in razne poškodbe pri delu bi bile seveda 
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 poškodo-
val. Tudi na sliki 1 vidimo, da sta na stiskalnici spodaj dve zeleni 
tipki, ki omogočata 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 po-
membno, da deluje po predpisih in da ima za svojo ustreznost 
tudi potrdilo. V našem podjetju imamo med lastnimi izdelki tudi 
modul dvoročnega vklopa z opravljenim atestom pri Zavodu za 
varstvo pri delu, kar pomeni, da je potrjen kot ustrezen za upo-
rabo v strojih in napravah kot zaščitni modul za dvoročni vklop. 
Njegov zunanji videz vidimo na sliki 3, poenostavljena električ-
na shema pa je na sliki 4.

Delovanje na kratko: obe tipki, S1 in S2 morata biti pritisnje-
ni v časovnem razmaku največ pol sekunde (0,5 s), da rele v 
modulu pritegne (postane aktiven). Če je čas med pritiskoma 

10. poglavje

Slika 1: Pnevmatska stiskalnica

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

MiniPLC, majhen krmilnik 
za drobne naloge

Imate projekt, v katerem potrebujete le en relejski izhod in en optično ločen vhod? Mogoče imate vhodni 
signal v razponu od 0-10 V, ali pa senzor, katerega izhod je predviden za tokovno zanko 0 – 20 mA? Ali celo 
kombinacijo vseh treh vhodnih možnosti: optično ločen vhod, 0 – 10 V in 0 – 20 mA? 

Če lahko vse to povežete še na RS485 vodilo, bo »kapa polna«. Za piko na i poskrbi programiranje v lestvičnem (Ladder) programu, 
ki ga poznate vsi, ki ste doma v svetu avtomatizacije. Vse to vsebuje MiniPLC, ki smo ga razvili v podjetju AX elektronika.

MiniPLC je odgovor na klice v uredništvo, ko ste nas spraševali po takšnem drobnem in poceni krmilniku. Vodilo pri načrtovanju Mi-
niPLC krmilnika je bilo: »enostavno in poceni«. 

Sprva smo imeli v mislih to in ono, pri pogovoru s strankami smo prišli do optimalnega zaključka. MiniPLC krmilnik tako zmore nas-
lednje:
• 5A relejski izhod (NO  2x
• optično ločen vhod   4x*
• 0 – 10 V analogni vhod  4x*
• 0 – 20 mA analogni vhod 4x*

programiranje preko USB Bootloader programa v lestvičnem programu ali katerem drugem programu
• opcijski RS485 vmesnik 1x
• opcijsko tri tipke
• napajanje 24V DC

*možno je uporabiti samo eno od naštetih konfiguracij na enem vhodu.

Slika 1: Fotografija MiniPLC krmilnika
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