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Automatyka w przykładach
Komunikacja: zestaw Micro 
Automation Set 16 firmy Siemens
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Przedstawiamy ostatni z grupy 
Communication zestaw 

ewaluacyjny MAS firmy Siemens. 
Przykład opracowany przez 

inżynierów firmy Siemens 
umożliwia praktyczne poznanie 

możliwości przemysłowej 
magistrali komunikacyjnej 

AS–i w rozproszonych systemach 
sterowania.

Pod adresem http://www.automation.siemens.
com/microset/html_76/products/set16/tool.htm 
jest dostępny internetowy konfigurator zestawów 
MAS, wyposażony w możliwość zdalnego 
zamawiania elementów zestawów MAS. 

Internetowy konfigurator

standardowych urządzeń (można je 
kupić u dystrybutorów firmy Sie-
mens) wchodzących w skład każ-
dego zestawu (specyfikację zestawu 
opisanego w artykule z możliwymi 
wariantami urządzeń pokazano na 
rys. 1). Dostępna w Internecie do-
kumentacja precyzyjnie objaśnia 
sposób łączenia urządzeń, dostęp-
ne jest także przygotowane przez 
firmę Siemens oprogramowanie de-
monstracyjne, umożliwiające prze-
testowanie najważniejszych cech 
i możliwości urządzeń w określonej 
kategorii aplikacji. 

Obszary aplikacyjne, dla których 
są dostępne zestawy Micro Automa-
tion Sets, podzielono na pięć grup 
(http://www.siemens.com/microset):

– sterowanie napędami,
– automatyzacja budynków,
– zdalne zarządzanie i pomiary,
– komunikacja w automatyce,
– pomiary.

Każdej z grup przypisano po kil-
ka zestawów demonstracyjnych, co 

Stymulowani pytaniami od Czy-
telników przypominamy: zestawy, 
które przedstawiamy w artykułach 
niestety nie istnieją! Siemens przy-
gotował bowiem propozycje zesta-
wów ewaluacyjnych, w ich ramach 
także doskonałą dokumentację 
i oprogramowanie, ale kompletację 
zestawów pozostawił klientom. Tak 
więc, pomimo tego, że zestawów 
Micro Automation Sets kupić nie 
można, każdy fan automatyki może 
sobie samodzielnie skompletować 
dowolny z nich. Nie jest to zadanie 
przesadnie skomplikowane, bowiem 
producent przygotował dokładne 
specyfikacje zawierające wykazy 

pozwala użytkownikom szczegółowo 
poznać każde z prezentowanych za-
gadnień. Większość zestawów jest 
przygotowana wariantowo co ozna-
cza, że przykładowe rozwiązania 
różnych problemów aplikacyjnych 
można testować na sterownikach 
z różnych rodzin (w niektórych 
przypadkach począwszy od LOGO!) 
i przy różnych konfiguracjach mo-
dułów peryferyjnych.

Rys. 1.
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Planning Tool, czyli jak skompletować zestaw
Dla każdego zestawu producent przygotował ulotki, na końcu których jest strona Planning Tool, na której wymieniono niezbędne urządzenia oraz 

podano ich numery katalogowe.
Dzięki temu samodzielne skompletowanie zestawów nie jest narażone na błędy.

Dokumentacja to podstawa
Dokumentacja zestawu MAS16 przygotowana przez inżynierów firmy Siemens jest kompleksowa: pokazano w niej krok–po–kroku wszystkie etapy 

uruchamiania zestawu, począwszy od programowania sterowników aż po modyfikację parametrów mających wpływ na działanie zestawu. Całość jest 
bogato ilustrowana!

Rys. 2.
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Micro Automation Sets – zestawy których nie ma
Micro Automation Sets to opracowane przez firmę Siemens propozycje zestawów ewaluacyjnych, 

które są „składane” samodzielnie przez użytkowników z urządzeń dostępnych w sieci dystrybucyjnej 
Siemensa. Producent przygotował dla nich kompletną, przejrzyście napisaną dokumentację oraz 
przykładowe programy demonstracyjne. Są one dostępne bezpłatnie w Internecie pod adresem: 

www.siemens.com/microset

Micro Automation Set 16 
– Distributed Control with 
AS–Interface networks in 
industrial applications

Zestaw z serii MAS prezento-
wany w artykule pokazuje możli-
wość stosowania magistrali AS–
i w systemach rozproszonego stero-
wania i regulacji. Jedną z najważ-
niejszych jej cech jest elastyczność 
konfiguracji oraz dystrybucja zasila-
nia równolegle do kabla transmisyj-
nego. 

W przykładowej konfiguracji za-
stosowano sterownik PLC z rodziny 
S7–200 obsługujący podajnik ta-
śmowy składający się z kilku nieza-
leżnych sekcji oraz wielokolorową 
lampę sygnalizacyjną z interfejsem 
AS–i. Peryferia do PLC dołączono 
za pomocą magistrali AS–i. Za po-
mocą tej magistrali następuje tak-
że komunikacja pomiędzy innymi 
sterownikami tworzącymi system 
sterowania, a odpowiadającymi za 
inne etapy lub fragmenty nadzoro-
wanego procesu.

Schemat funkcjonalny zestawu 
MAS16 pokazano na rys. 2. Ste-
rownik PLC (3) jest zasilany z za-
silacza LOGO!Power (2) i obsługuje 
urządzenia dołączone do magistrali 
AS–i za pomocą interfejsu CP243–2 
(4). Sterownik PLC jest masterem 
systemu sieciowego, którego rolą 
jest także wyznaczanie lokalnych 
zadań innym sterownikom włą-
czonym w system (mogą to być 
moduły LOGO! z dodatkowym in-
terfejsem sieciowym – LOGO!CM). 

Sterowniki te pracują w konfiguracji 
inteligentnych slave’ów. Urządzenia 
dołączone do magistrali AS–i są za-
silane przez specjalistyczny zasilacz 
(1) o napięciu wyjściowym 30 V, 
którego obwody wyjściowe są zbu-
dowane w taki sposób, że nie unie-
możliwiają prowadzenia transmisji.

W ramach dokumentacji zesta-
wu MAS16, która jest dostępna na 
stronie internetowej firmy Siemens, 
jest dostępna aplikacja demonstra-
cyjna (przygotowany za pomocą 
STEP7 MicroWin), która obsługuje 
peryferia dołączone do PLC jak na 
rys. 2. 

Podsumowanie
Koncepcja „zestawów, których 

nie ma” jest bliska praktykom, któ-
rzy dzięki udostępnionej dokumen-
tacji, przykładowym programom 
oraz oprogramowaniu narzędzio-
wemu (w wersjach ewaluacyjnych) 
mogą zweryfikować prezentowane 
koncepcje bez konieczności zakupu 
urządzeń i – jeśli rozwiązanie się 
sprawdzi – wdrażać je w życie.

Programy demonstracyjne przy-
gotowane przez inżynierów firmy 
Siemens są przygotowane w prze-
myślany sposób, można je więc 
wykorzystać – po drobnych mo-
dernizacjach – we własnych apli-
kacjach. Takie rozwiązanie w wielu 
przypadkach radykalnie skróci pro-
ces wdrażania kompletnych syste-
mów regulacji, sterowania i obróbki 
wyników pomiarów.

Jest więc na czym i z czego 
się uczyć, wystarczy tylko chcieć. 
Świat  nowoczesnych aplikacj i 
w automatyce jest teraz dostępny 
praktycznie dla każdego.
Andrzej Gawryluk, EP

Sieć AS–i
Szczegółowy opis techniczny systemu sieciowego AS–i można znaleźć m.in. w dokumencie o tytule 

SYH_asi–grundlagen_76.pdf, który jest dostępny bezpłatnie na stronie http://www.automation.
siemens.com/microset/.

Jednostka centralna z serii S7–200 
(CPU221)

Jednostka centralna z serii S7–200 
(CPU222)

Jednostka centralna z serii S7–200 
(CPU226)

Zasilacz z serii LOGO!Power

Procesor komunikacyjny AS–i 
(CP243–2)

Zasilacz magistrali AS–i

Urządzenia tworzące zestaw MAS16
Uwaga! Jednostki CPU alternatywnie!




