NJ
ÈTEÈKA ÈIPÙ PRO BEZKONTAKTNÍ
IDENTIFIKACI
Periferie umoòuje ètení jednoduchých
"read-only" èipù (transpondérù) pro bezkontaktní
identifikaci v pásmu 125 kHz. Doporuèený typ
transpondéru pro ètení touto èteèkou je napø. typ
EM-MARIN H4102-01, nebo jiné kompatibilní
typy. Transpondéry mohou mít rùznou formu
(ploché karty, pøívìsky ke klíèùm, náramky atd..).
Èteèka má jetì nìkolik výstupù, ovladatelných pomocí sdílené síové promìnné
(akustický výstup, indikaèní LED a výkonový výstup 30V/0.5A). Je tedy moné po provìøení
pøeèteného kódu nadøízeným PLC jednak signalizovat obsluze stav, jednak napø. otevøít
elektricky ovládaný zámek apod.
Celá periferie je (vèetnì pøenosové antény) na jedné desce ploného spoje a je
mechanicky uzpùsobena pro zástavbu do instalaèního rámeèku ABB-TANGO se zaslepovací
krytkou (je souèástí dodávky). Periferii lze vak jednodue umístit do jakékoliv vhodné
krabièky - je tøeba zajistit, aby se transpondéry pøikládané zvnìjku k zaøízení dostaly na
minimální ètecí vzdálenost 20-30 mm od desky ploného spoje EX06.
Jakékoliv elektricky nebo magneticky vodivé èásti mezi deskou EX06 a transpondérem
sniují ètecí vzdálenost a zhorují nebo znemoòují vyètení kódu !

POPIS FUNKCE
Po pøiloení transpondéru ke èteèce probìhne vyètení a kontrola správnosti dat.
Pøeètení dat je indikováno bliknutím indikaèní LED. Pro spolehlivé ètení je tøeba transpondér
pøiloit alespoò do vzdálenosti 20-30 mm od desky ploného spoje EX06 (tedy asi 10 mm
od krytu, pokud je EX06 instalována napø. v rámeèku ABB-TANGO s krycí záslepkou).
Transpondéry mají 40 významových bitù, kopírovaných do tøí registrù DATA0, DATA1 a
DATA2 takto:
bity 00-07 (kód typu a série)

do DATA0 (vyích 8 bitù je = 1)

bity 08-23 (jedineèný kód)

do DATA1

bity 24-39 (jedineèný kód)

do DATA2
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registr
11111111 (0xFF)

DATA0

ID-kód, bity 00....07

DATA1

ID-kód, bity 08....23

DATA2

ID-kód, bity 24....39

Registry DATA0-DATA2 lze namapovat na libovolné síové promìnné. V
klidovém stavu je do tìchto registrù vysílána hodnota 0. Po úspìném vyètení transpondéru
se promìnné odvysílají do sítì v poøadí DATA2, DATA1 a nakonec DATA0. Na tìchto
hodnotách zùstávají registry zhruba 800-1000 ms, poté se vrátí opìt do nulového stavu.

OBSLUHA PERIFERIE
Obsluný program v PLC by tedy mìl sledovat síový registr, kde je namapovaný
registr DATA0. Dojde-li ke zmìnì z nuly na libovolné èíslo, pak je tøeba neprodlenì
vyhodnotit registry DATA0, DATA1 a DATA2, provést pøísluné akce a pak u jen èekat, a
se v promìnné DATA0 opìt objeví hodnota 0.
Zjednoduené vyhodnocování
Není-li tøeba vyhodnocovat celou íøi dat (jednotlivé transpondéry z jedné série
se typicky lií jen v posledních bitech, tedy v registru DATA2), je moné napø. namapovat
registr DATA0 na síový bit a pouívat jej jen jako indikátor vyètení transpondéru,
vyhodnocovat jen registry DATA2 a DATA1, pøípadnì jenom DATA2. Je i moné pouít jen
DATA2, nesmí se vak pouít transpondér se 16-ti posledními bity nulovými (nerozpoznalo
by se jeho pøiloení). Je vak tøeba vybírat transpondéry tak, aby se na vyhodnocovaných
pozicích liily a zajistit, aby se v systému nepouívaly ádné jiné (nevybírané) transpondéry.
Tato zjednoduená varianta by nemìla být pouita pro jakékoliv zabezpeèení !

VÝSTUPY A VÝSTUPNÍ AKCE
Periferie EX06 má tyto uivatelsky ovladatelné výstupy:
LED
SIREN
Y0
EXT1
EXT2

indikaèní LED (vpøedu nahoøe na desce EX06)
akustická indikace (malá sirénka na desce EX06)
digitální výstup 30V/0.5A, vyvedený na svorkovnici
logický výstup 5V/5mA, interní, jen pro spec. pouití (viz dále)
logický výstup 5V/5mA, interní, jen pro spec. pouití (viz dále)

Výstupní akce
Je posloupnost osmi intervalù, dlouhých 300 ms. Pro kadý z nich mùe být
definován stav 0 (vypnuto) nebo 1 (zapnuto). Výstupní akce mùe tedy být od 300ms do
2.4s dlouhá a kombinací 8 bitù se definuje její "tvar". Tak lze generovat rùzná "znamení" na
indikaèních prvcích. Napø. dvì delí bliknutí nebo pípnutí (01110111) mohou znamenat
povolení vstupu, tøi kratí (00010101) naopak odmítnutí vstupu, pro ovládání dveøního
zámku je zase nejvhodnìjí souvislý dlouhý impuls (11111111) atd...
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Kombinace výstupù
Výstupní akce mùe být nasmìrována na libovolné výstupy (tedy i na více
výstupù najednou, napø. zároveò na LED, na SIREN a EXT1), pomocí kombinace 5 bitù.
Øídící registr OUTPUT
16-ti bitový registr OUTPUT typu word obsahuje v nií polovinì 8 bitù pro tvar
výstupní znaèky a ve vyí polovinì 5 bitù pro kombinaci výstupù. Tento registr mùe být
namapován na libovolnou síovou promìnnou D (mapovat jej na síový bit nemá smysl,
protoe hodnoty 0 nebo 1 nezaktivují výstupy). Èasová posloupnost se zpracovává vdy od
úseku T0 , èasový úsek T7 je poslední.
Registr OUTPUT :
bity 8-12 kombinace výstupù
15

14

13

12

11

EXT2 EXT1

10

Y0

9

bity 0-7 èasová posloupnost /tvar znaèky
8

SIREN LED

7

6

5

4

3

2

1

0

T7

T6

T5

T4

T3

T2

T1

T0

Výstupní akce je vyvolána jednorázovým zápisem (napø. v PLC) do pøísluné
síové promìnné. Akce konèí posledním stavem 1 ve znaèce. Je moné pøedávat pøíkazy i
"do fronty": Jetì pøed skonèením výstupní akce je moné zapsat do síové promìnné
OUTPUT dalí hodnotu. Ihned po skonèení výstupní akce na ni naváe akce nová.
Pøíklad: neustálým pøiøazováním èísla 1279 (0x04FF hexadecimálnì) do síového
registru OUTPUT se udruje stále sepnutý výstup Y0.

Datové registry pro komunikaci se sítí :
velièina

typ

rozsah

abs.adresa

OUTPUT - výstupní akce

vstup

WORD

0..65535

word 212

DATA0 - ID kód, bity 0-7

výstup

WORD

0..65535

word 208

DATA1 - ID kód, bity 8-23

výstup

WORD

0..65535

word 209

DATA2 - ID kód, bity 24-31

výstup

WORD

0..65535

word 210

Pozn.: blií vysvìtlení k mapování promìnných a pouití absolutních adres pøi
komunikaci je ve spoleèném popisu k periferiím.

NAPÁJENÍ
Rozsah napájecích napìtí je stejný jako u ostatních periferií PES-EX a PLC
MICROPEL, tedy 12 a 30 V stejnosmìrných.
Napájení:
12...30V DC
Max. pøíkon z napájení:
1W
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VÝSTUP Y0
Je tvoøen tranzistorem MOSFET typu P s nadproudovou ochranou. Není
galvanicky oddìlený a je napájen pøímo z napájení periferie. Zátì se na výstup pøipojuje
proti zemi (tedy tak, jak je obvyklé u digitálních výstupù na PLC K1,K10 a MPC300).
Max. pracovní napìtí výstupu: 30V DC
Max. proud výstupu do zátìe: 500 mA

PØIPOJOVACÍ SVORKOVNICE
pohled shora:
1

)
6

*
5

;
4

3

2

1

+PWR power

kladný pól napájení
zem napájení

2

GND

3

Y0

output

výstup Y0

4

GND

RS485

linka RS485 - zem

5

B

linka RS485 - B

6

A

linka RS485 - A

Roziøovací slot
Pouití tohoto slotu lze doporuèit jen ve speciálních pøípadech a jen pro zkuené
návrháøe elektronických zaøízení. Jedná se o øadu 7 neosazených pinù na desce, oznaèených
jako J3. Jsou zde vývody na pøenosovou anténu, výstupy EXT1 a EXT2, zem napájení a +5V
napájení z vnitøního zdroje. Výstupy EXT1 a EXT2 jdou pøímo z portù procesoru pøes
ochranné odpory 560R a jsou aktivní v nule (lze na nì tedy pøímo pøipojit napøíklad LED
diody proti +5V). Na piny ANT1 a ANT2 je mono pøipojit externí pøenosovou anténu a
pouít ji místo integrované antény na desce. K tomu je tøeba jetì rozpojit dvì cínové
propojky (odsát cín) vlevo od J3 (tím se odpojí vnitøní anténa). Indukènost externí antény je
tøeba doladit tak, aby kmitoèet na ní byl pøesnì 125 kHz (indukènost by mìla být asi
100-120 µH).
Roziøovací slot :
pin 1

pin 2

pin 3

pin 4

pin 5

pin 6

pin 7

ANT1

ANT2

GND

+5V

LED

EXT1

EXT2

EX06 inteligentní periferie pro systém PLC MICROPEL
Technický list, edice 12.2006, 2. verze dokumentu, © MICROPEL s.r.o. 2006
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