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su instalacji, korzystaj¹c z†montowa-
nych na urz¹dzeniach ArmorBlock
i†MaXum ArmorBlock I/O,

- pojemnoúÊ do 128 urz¹dzeÒ binar-
nych lub 64 analogowe kana³y
w†systemie FLEX I/O, oraz FLEX IN-
TEGRA I/O, 1734 POINT I/O, 1734D
POINTBlock I/O,  1738 ArmorPoint
I/O, 1794 FLEX I/O, 1797 FLEX Ex
I/O, 1798 FLEX Armor I/O, 1769
Compact I/O,

- umoøliwia skonfigurowanie w†trakcje
pracy do 200 parametrÛw w†systemie
AC Drive.
Podobnie jak ControlNet, DN jest

oparty na modelu producent/konsu-
ment. DziÍki temu umoøliwia:
- Efektywniejsze wykorzystanie sieci
dziÍki moøliwoúci przekazywania da-
nych tylko jeúli siÍ zmieni¹ (chan-
ge-of-state). Jest to szczegÛlnie istot-
na moøliwoúÊ przy binarnym stero-
waniu pojedynczych urz¹dzeÒ w†roz-
proszonym systemie.

- Precyzyjn¹ cyklicznoúÊ wysy³ania
danych przez urz¹dzenia w†sieci,
ustawiana w†milisekundach.

- Jednoczesne przesy³anie danych do
wielu urz¹dzeÒ jednoczeúnie.

Podczas omÛwienia podzia³u sieci
przemys³owych na warstwy okaza³o siÍ,
øe sieci¹ im najbliøsz¹ jest DeviceNet.
Bazuje on na technologii CAN (Control-
ler Area Network). Technologia ta jest
bardzo popularna a†scalony kontroler
realizuj¹cy jej funkcje zosta³ juø wyko-
rzystany kilkadziesi¹t milionÛw razy,
dziÍki czemu koszt wykonania sieci DN
spad³ do minimum. W†systemie sieci
A-B DN integruje wszystkie dostÍpne
sieci i†urz¹dzenia. Zosta³ on zapropono-
wany w†1993 roku przez firmÍ Rock-
well Automation. Standard zosta³ opub-
likowany i†rozpowszechniony przez
Open DeviceNet Vendor Associations
(http://www.odva.org).

Device Net potrafi po³¹czyÊ wszyst-
kie urz¹dzenia stosowane w†systemie,
m.in.:
- fotoelektryczne czujniki Serii 9000,
DeviceNet RightSight Photoelectric
Sensor, Series 9000 Photoelectric
Sensor for DeviceNet , Bulle t in
871TM DeviceNet Proximity Sensor,
Bulletin 802DN DeviceNet Limit
Switch, Bulletin 842D DeviceNet Ab-
solute Encoder,

- system monitorowania silnikÛw ich
pr¹dÛw, zabezpieczenia fazowe i†ter-
miczne zgodne z†SMP-3,

- system po³¹czeÒ KwikLink, zmniej-
szaj¹cy iloúÊ po³¹czeÒ i†czas wyko-
nania po³¹czeÒ sieciowych,

- system eliminacji dodatkowych wy-
dzielonych stref i†zmniejszania cza-

W†tej czÍúci cyklu przedstawimy sieÊ DeviceNet,

ktÛrej jedn¹ z†cech charakterystycznych jest silna

orientacja na urz¹dzenia do niej do³¹czane.

- Tradycyjne przesy³anie w†modelu
master/slave ³¹cz¹cym pojedyncze
urz¹dzenia.
Sposoby wp³ywania na konfiguracjÍ

sieci s¹ bardzo elastyczne. Moøliwa
jest modyfikacja konfiguracji sieci
w†trakcie jej pracy. KonfiguracjÍ urz¹-
dzeÒ dokonuje siÍ za pomoc¹ kompu-
tera PC z†poziomu ladera programu
oraz za pomoc¹ programu RSNetworks
for DeviceNet.

Topologia sieci Device Net jest po-
dobna do sieci ControlNet. Opiera siÍ
na technologii trunk-drop. RozrÛønia
siÍ tutaj dwa rodzaje po³¹czeÒ:
- Przewodem okr¹g³ym  - stosowany
w†przypadkach gdy odleg³oúci miÍdzy
urz¹dzeniami s¹ znane i†zarazem
duøe†oraz w†przypadku gdy jest prefe-
rowana sieÊ typu trunk w†sieci daisy.

- Przewodem p³askim - w†przypadku
ma³ych odleg³oúci miÍdzy urz¹dze-
niami lub jeúli  mog¹ one siÍ zmie-
niaÊ, zastosowana technologia wyma-
ga zastosowania z³¹czy z†jednej stro-
ny szczegÛlnie jeúli planowana jest
rozbudowa sieci w†przysz³oúci.
Istotne jest przestrzeganie dopusz-

czalnych odleg³oúci jak i†prÍdkoúci
w†rozpatrywanej sieci. Dla Device Net
zaleønoúci te zestawiono w†tab. 1.
£¹czna dostÍpna d³ugoúÊ sieci wynosi
3†km przy zastosowaniu repeaterÛw.
Odga³Ízienia przy tym mog¹ mieÊ do
6†m kaødy.

Ponadto w†zaleønoúci od dostÍp-
nych úrodkÛw dostÍpne s¹ rÛøne meto-
dy po³¹czeÒ sieci. Najwaøniejsze z†nich
to: open-style w†przypadku prostych
systemÛw, sealed-style dla sieci dyna-
micznie konfigurowanych. Pierwsz¹
z†nich najlepiej zastosowaÊ jeúli:
- urz¹dzenia s¹ wystawione na dzia³a-
nie warunkÛw zewnÍtrznych,

- czas wykonywania instalacji jest
krÛtki,

- zachodzi eliminacja z³ych po³¹czeÒ.
Drug¹ z†nich naleøy zastosowaÊ jeúli:

- koniecznoúÊ obniøenia kosztÛw jest
bardzo istotna,

- urz¹dzenia s¹ instalowane w†chro-
nionych pomieszczeniach,

- wymagane s¹ po³¹czenia typu daisy-
chaining z†wieloma urz¹dzeniami.
W†praktyce moøna stosowaÊ dowol-

n¹ kombinacjÍ powyøszych metod.

Sieci przemys³owe w praktyce, czêœæ 4
Warstwa kontroli i sterowania

Rys. 1. Sieć DeviceNet łączy w siec wszystkie potrzebne urządzenia

Tab. 1. Przepustowość sieci DeviceNet a jej maksymalna długość
Szybkoœæ sieci Gruby kabel Cienki kabel Kabel p³aski D³ugoœæ ³¹czna odga³êzieñ

125 kb/s 500 m 100 m 420 m 156 m
250 kb/s 250 m 100 m 200 m 78 m


