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Automatyka w przykładach
Komunikacja: zestaw Micro 
Automation Set 14 firmy Siemens

Zaczniemy od istotnego wyjaś-
nienia: zestawy, które przedstawi-
my w kolejnych EP niestety nie 
istnieją. Zaskoczeni? Na pewno, ale 
wbrew pozorom nie zaczęliśmy się 
zajmować prezentacją nieistnieją-
cych wyrobów. Po prostu Siemens 
przygotował propozycje zestawów 
ewaluacyjnych, w jej ramach także 

Najbardziej efektywnym sposobem 
uczenia się, zwłaszcza zagadnień 

tak złożonych, jakie występują 
we współczesnej automatyce, 

są ćwiczenia na przykładach. 
Dla jakości i tempa uczenia 

się jest istotna nie tylko jakość 
przykładów, ale także ich 

dokumentacja. Wagę edukacji 
doceniła firma Siemens, której 

inżynierowie opracowali zestawy 
edukacyjne Micro Automation Sets. 

Poświęcimy im kilka artykułów 
w kolejnych wydaniach EP.

doskonałą dokumentację i oprogra-
mowanie, ale kompletację zestawów 
pozostawił klientom. Tak więc, po-
mimo tego, że zestawów Micro 
Automation Sets kupić nie można, 
każdy fan automatyki może sobie 
samodzielnie skompletować do-
wolny z nich. Nie jest to zadanie 
przesadnie skomplikowane, bowiem 

producent przygotował dokładne 
specyfikacje zawierające wykazy 
standardowych urządzeń (można je 
kupić u dystrybutorów firmy Sie-
mens) wchodzących w skład każ-
dego zestawu (przykładową spe-
cyfikację z możliwymi wariantami 
urządzeń pokazano na rys. 1). 
Dostępna w Internecie dokumenta-
cja precyzyjnie objaśnia połączenia 
pomiędzy urządzeniami, dostępne 
jest także przygotowane przez fir-
mę Siemens oprogramowanie de-
monstracyjne, umożliwiające prze-
testowanie najważniejszych cech 
i możliwości urządzeń w określonej 
kategorii aplikacji. 

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

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
Rys. 1.



   137Elektronika Praktyczna 9/2007

A U T O M AT Y K A  P R A K T Y C Z N A

Automatyka w przykładach

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

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

Micro Automation Set 14 
– Networking Automation 
Systems via Industrial 
Ethernet

Zestaw, który wybraliśmy jako 
pierwszy do prezentacji, pokazu-
je możliwości komunikacyjne sy-
stemów automatyki budowanych 
na bazie urządzeń produkowanych 
przez firmę Siemens. Schemat 
funkcjonalny zestawu pokazano na 
rys. 2. Składa się on z prostego 
systemu z jednostką CPU222 (3), 
która współpracuje z procesorem 
sieciowym CP243–1 (spełnia on 
rolę interfejsu pomiędzy CPU i sie-
cią Ethernet), a całość jest zasila-
na z zasilacza sieciowego z rodziny 
LOGO!Power (2). Procesor siecio-
wy jest dołączony do przełącznika 
(switcha) X108 (z serii Scalance, 
10/100 Mb/s), dzięki czemu uzy-
skuje on dostęp – poprzez Ethernet 
– do dowolnych innych urządzeń 
dołączonych do sieci. W przykłado-
wym projekcie sterownik CPU222 
ma dostęp do komputera spełnia-
jącego rolę rejestratora–archiwizera 
danych (na rys. 2 oznaczony cy-
frą 1, gromadzi on wyniki symu-
lowanych przez CPU222 pomiarów, 
z nadanymi „stemplami” czasowy-
mi) oraz do dowolnego komputera 
w sieci dołączonej do przełącznika 
(5). Komputer PC gromadzący dane 
powinien być wyposażony w pakiet 
Win CC Flexible lub WinAC Sta-
tion. Dostępne są także przykłado-
we programy dla sterowników z ro-
dzin S7–200/S7–300 i S7–400 (tzw. 
startup codes), które mogą zastąpić 

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.
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Rys. 2.

Urządzenia tworzące zestaw MAS14

Procesor komunikacyjny CP243–1

Jednostka centralna z serii S7–200

Przełącznik ethernetowy X108 
z rodziny Scalance

Zasilacz sieciowy z rodziny 
LOGO!Power 24 V/1,3 A

Opcjonalny komputer przemysłowy 
Microbox PC420
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Dokumentacja to podstawa
Dokumentacja do zestawu MAS14 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!

w roli rejestratora–archiwizera kom-
puter PC.

Wszystkie elementy zestawu są 
przystosowane do montażu na szy-
nie DIN, co ułatwia ich wygod-
ny i stabilny samodzielny montaż. 
Można więc uniknąć konieczności 
stosowania obudowy.

Podsumowanie
Koncepcja „zestawów, których 

nie ma” jest bliska praktykom: 
dzięki udostępnionej dokumentacji, 
programom oraz oprogramowaniu 
narzędziowemu (w wersjach ewalu-
acyjnych, ograniczonych czasowo) 
można wiele prezentowanych kon-
cepcji zweryfikować bez koniecz-
ności zakupu urządzeń i – jeśli 
rozwiązanie się sprawdzi – wdra-
żać je w życie. Ponieważ programy 
demonstracyjne przygotowane przez 
inżynierów firmy Siemens są wię-
cej niż poprawne, można je wyko-
rzystać – po drobnych moderniza-
cjach – we własnych aplikacjach, 
co w wielu przypadkach radykalnie 
skróci proces wdrażania komplet-
nych systemów regulacji, sterowa-
nia 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. Kolejny 
przykład już za miesiąc.
Piotr Zbysinski, EP
piotr.zbysinski@ep.com.pl
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