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rycznych. Pozwalaj¹ takøe na pod³¹-
czenie takich urz¹dzeÒ, jak np. zawo-
ry, pompy, przekaüniki elektromagne-
tyczne, wentylatory, úwiat³a czy ste-
rowniki PLC. Wejúcia kart s¹ odizo-
lowane galwanicznie od interfejsu
PCI wejúcia i†wyjúcia. Zapewnia to
odseparowanie komputera od obiek-
tÛw i†sygna³Ûw zewnÍtrznych. Wej-
úciowe i†wyjúciowe sygna³y cyfrowe
s¹ przesy³ane przez optoizolatory.
Karty zabezpieczone s¹ teø przed
przepiÍciami, wy³adowaniami elektro-
statycznymi i†zak³Ûceniami elektro-
magnetycznymi wysokiej czÍstotli-
woúci (EMI). NiektÛre karty wyposa-
øono w†dodatkowe zabezpieczenia:
przed przekroczeniem dopuszczalnej
temperatury, przed nadmiernym
spadkiem napiÍcia zasilaj¹cego, wbu-
dowano w†nie takøe†modu³y watch-
dog i†timer. Poprzez odczyt stanu re-

Addinum to karty przeznaczone
dla magistrali PCI, ktÛre mog¹ byÊ
instalowane zarÛwno w†standardo-
wych obudowach PC z†p³ytami ATX,
jak i†w†przemys³owych obudowach
19î. Wejúcia kart s¹ przystosowane
do pracy w†przemys³owym standar-
dzie, w†ktÛrym napiÍcie +24 V†od-
powiada logicznej ì1î, dziÍki czemu
mog¹ one bezpoúrednio wspÛ³praco-
waÊ ze sterownikami PLC.

Ze wzglÍdu na uniwersalnoúÊ,
karty mog¹ byÊ stosowane szeroko
w†dowolnych aplikacjach automatyki
przemys³owej i†w†sterowaniu procesa-
mi, np. do sterowania i†monitorowa-
nia stanÛw wejúÊ i†wyjúÊ, do prze³¹-
czania sygna³Ûw, jako interfejs do au-
tomatycznego testowania instalacji
i†urz¹dzeÒ, do w³¹czania, wy³¹czania
i†monitorowania odbiornikÛw elekt-

Niemiecka firma Addi-Data
wprowadzi³a do sprzedaøy

karty wejúÊ i†wyjúÊ
cyfrowych, przystosowanych
do pracy w†systemach

zasilanych napiÍciem 24 V.
S¹ one przeznaczone przede

wszystkim do pracy
w†trudnych warunkach
przemys³owych. Ich

moøliwoúci przedstawiamy
w†artykule.

jestru statusu moøna prowadziÊ bie-
ø¹c¹ diagnostykÍ na wypadek zwar-
cia, przegrzania, spadku napiÍcia lub
jego nadmiernego wzrostu.

NapiÍcie nominalne dla logicznej
ì1î wynosi 24 VDC, ale dopuszczalny
zakres zmian napiÍcia mieúci siÍ w
przedziale 19...30†VDC, przy maksy-
malnym poborze pr¹du 6†mA. NapiÍ-
cie z†przedzia³u†0...17 VDC jest trakto-
wane jako logiczne ì0î (pr¹d wp³ywa-
j¹cy do wejúcia nie przekracza wtedy
0,6 mA). OpÛünienie sygna³u dla 24

Przemysłowe cyfrowe
karty wejść i wyjść

Tab. 1. Zestawienie podstawowych parametrów kart firmy Addi−Data
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Fot. 1. Karta APCI−1032 Fot. 2. Karta APCI−1500 Fot. 3. Karta APCI−1564
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V†wynosi 70 µs, a†maksymalna czÍs-
totliwoúÊ sygna³u wejúciowego 5†kHz.
NiektÛre z†wejúÊ mog¹ byÊ wykorzys-
tywane jako wejúcia przerywaj¹ce, co
poszerza moøliwoúci zastosowaÒ.

Wyjúcia o†napiÍciu nominalnym
24 VDC wymagaj¹ podania na kartÍ
zewnÍtrznego napiÍcia zasilaj¹cego
o†wartoúci 10...36 V. Wyjúcia moøna
obci¹øaÊ pr¹dem o†natÍøeniu do 0,5
A, przy dopuszczalnym sumarycz-
nym pr¹dzie dla wszystkich wyjúÊ
do 3†A (dla kart do 16 wyjúÊ) lub
6†A†(2x3 A†dla kart do 32 wyjúÊ).
Wyjúcia maj¹ zabezpieczenia przeciw-
zwarciowe, realizowane przez bez-
pieczniki polimerowe. Dodatkowo,
w†momencie w³¹czenia zasilania lub
restartu komputera wszystkie wyjúcia
ustawiane s¹ w†stanie logicznego ì0î.

UdostÍpniane przez producenta
oprogramowanie to sterowniki dla
systemÛw Windows 2000/NT/98,
w†tym sterowniki czasu rzeczywistego
dla Windows NT, sterowniki do Lab-
View, przyk³ady programowania w†Vi-
sual Basic, C, C++, Delphi. DostÍpne
s¹ rÛwnieø narzÍdzia dla Linuksa.

WiÍkszoúÊ kart obs³ugiwana jest
pod Windows przez nowe oprogra-
mowanie Addipack - sterownik
oparty na koncepcji karty wirtualnej.
Funkcje wszystkich zainstalowanych
jednoczeúnie w†komputerze kart in-
terpretowane s¹ jako funkcje jednej

Fot. 5. Karta APCI−2200

Opracowanie na podstawie materia³ów firmy
Addi-Data: Egmont Instruments, ul. Ch³odna 39,
pawilon 11, 00-867 Warszawa, tel. (22) 8506205,
fax (22) 6540248, http://www.egmont.com.pl, e-
mail: addidata@egmont.com.pl

Dodatkowe informacje

Fot. 4. Karta APCI−2032

(wirtualnej) karty. Pozwala to na na-
pisanie tylko jednej funkcji oprogra-
mowania dla wszystkich kart maj¹-
cych te same moøliwoúci sprzÍtowe,
bez koniecznoúci odwo³ywania siÍ
do adresÛw poszczegÛlnych kart.

W†serii Addinum dostÍpne s¹
obecnie nastÍpuj¹ce karty dla magis-
trali PCI:
- APCI-1016 - 16 wejúÊ,
- APCI-1032 - 32 wejúcia (fot. 1),
- APCI-1516 - 8†wejúÊ, 8†wyjúÊ,
- APCI-1500 - 16 wejúÊ, 16 wyjúÊ
(fot. 2),

- APCI-1564 - 32 wejúcia, 32 wyj-
úcia (fot. 3),

- APCI-2016 - 16 wyjúÊ,
- APCI-2032 - 32 wyjúcia (fot. 4).

Zestawienie ich najwaøniejszych
parametrÛw znajduje siÍ w†tab. 1.

Nie tylko wejúcia/wyjúcia
Warto tu wspomnieÊ jeszcze

o†dwÛch kartach z†serii Addinum,
ale o†nieco innych funkcjach. Pier-
wsza to APCI-2200 (fot. 5) - karta
wyjúÊ przekaünikowych. Zaleønie od
wykonania zawiera 8 lub 16 prze-
kaünikÛw. Za jej pomoc¹ moøna
prze³¹czaÊ napiÍcia o†wartoúci do 60
VDC lub 48 VAC, przy maksymal-
nym natÍøeniu pr¹du 1†A. Moc do-
starczana do obci¹øenia nie moøe
przekraczaÊ 30 W. Karta moøe byÊ
dodatkowo wyposaøona w†8†wejúÊ
cyfrowych 24 V.

Drugim interesuj¹cym rozwi¹za-
niem jest APCI-1024 - karta 24
wejúÊ cyfrowych rÛønicowych
0...60†V. Przeznaczona jest przede
wszystkim do pomiarÛw samochodo-
wych, w†ktÛrych coraz czÍúciej s¹
stosowane systemy zasilania 42 V.
W†przeciwieÒstwie do standardo-
wych kart cyfrowych, APCI-1024
moøe pracowaÊ z†dwoma poziomami
prze³¹czania, programowanymi nie-
zaleønie dla kaødego wejúcia. Karta
sprawdza, czy sygna³ jest poniøej,
pomiÍdzy lub powyøej poziomÛw
prze³¹czania. Pozwala to na wykry-
wanie wartoúci krytycznych i†ostrze-
ganie np. o†spadku napiÍcia lub
przekroczeniu zadanego napiÍcia.

Do wszystkich prezentowanych
w†artykule kart s¹ dostÍpne kable
przy³¹czeniowe i†rÛøne wygodne pa-
nele zaciskÛw úrubowych i†dodatko-
wych przekaünikÛw do mocowania
na szynie DIN.


