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LCN od úrodka
Wbrew sugestywnej nazwie Light

Control Network moøe s³uøyÊ nie tyl-
ko do sterowania oúwietleniem, cho-
ciaø jego najbardziej spektakularne ap-
likacje zosta³y wykonane w†tym w³aú-
nie obszarze zastosowaÒ.
Atutem systemu Light Control Net-

work jest przesy³anie danych t¹ sam¹
par¹ przewodÛw, ktÛr¹ jest rozprowa-
dzane zasilanie do urz¹dzeÒ. Pozwa-
la to na istotne ograniczenie inwes-
tycji w†niezbÍdn¹ infrastrukturÍ,
oczywiúcie pod warunkiem, øe do za-
silania urz¹dzeÒ wykonawczych (øa-
rÛwek, przekaünikÛw itp.) wystarczy
napiÍcie 24 V.
Fizyczna struktura sieci opracowa-

nej przez Linet jest bardzo prosta,
sk³ada siÍ bowiem z†pary przewo-
dÛw, ktÛrymi oprÛcz danych jest
przesy³ane zasilanie do interfejsÛw
wÍz³Ûw sieciowych (rys. 1). Na ry-
sunku nie pokazaliúmy kontrolera,
ktÛry oprÛcz synchronizacji transmi-
sji danych z†wÍz³ami spe³nia takøe

rolÍ ich zasilacza. Ze wzglÍdu na ko-
niecznoúÊ zapewnienia w†miarÍ rÛw-
nomiernych warunkÛw zasilania dla
wszystkich wÍz³Ûw sieci, kontroler
powinien byÊ umieszczony w†central-
nym miejscu sieci, jak to widaÊ na
rys. 2a.
Maksymalna dopuszczalna d³ugoúÊ

kabla w†jednej sekcji sieci wynosi
200 m, a†maksymalna dopuszczalna
liczba wÍz³Ûw 200. Ani polaryzacja
linii do³¹czonych do wejúÊ wÍz³Ûw,
ani topologia sieci (poza warunka-
mi zasilania) nie ma øadnego zna-
czenia dla jej funkcjonowania. DziÍ-
ki wykorzystaniu transmisji cyfrowej
z †wykorzys taniem ìanalogowegoî
medium (sinusoida o†czÍstotliwoúci
20 kHz i†amplitudzie 40 Vpp) nie
ma koniecznoúci zamykania koÒcÛw
linii transmisyjnych terminatorami.
Niska czÍstotliwoúÊ noúna w†znacz-
nym stopniu determinuje maksymal-
n¹ szybkoúÊ przesy³ania danych,
ktÛra wynosi 80 b/s dla kaødego
z†wÍz³Ûw sieci (dla liczby wÍz³Ûw
powyøe j 50) lub 320 b/s dla
kaødego wÍz³a sieci w przypadku
ograniczenia ich maksymalnej liczby
do 50.

Kontroler sieci Linet
Poniewaø dane ze wszystkich wÍz-

³Ûw s¹ przesy³ane jedn¹ par¹ przewo-
dÛw, producent opracowa³ bezkolizyj-
ny protokÛ³ wymiany danych, ktÛry
wykorzystuje ideÍ dostÍpu z†podzia³em
czasu. W†253 bitowej ramce kaødy wÍ-
ze³ ma swoje sta³e miejsce i†przesy³a
tylko jeden bit danych. Takich ramek
w†ci¹gu sekundy kontroler inicjuje 80.
Obs³uga transmisji i†jej ìotoczeniaî jest
dziÍki kontrolerowi sieci przeüroczysta
dla uøytkownika, ktÛry dostÍp do niej
ìwidziî jako standardowy interfejs
RS232/485.
Linet produkuje zintegrowany modu³

kontrolera sieci, ktÛry oznaczono sym-
bolem LIN03-1. Dostarcza on do wÍz-
³Ûw napiÍcia zasilaj¹cego 24VDC,
a†maksymalny pobierany przez nie
pr¹d nie moøe przekroczyÊ 1A.

O†systemie sieciowym firmy
Linet pisaliúmy juø na ³amach
EP (9/2000), ale do tematu

wracamy poniewaø pojawi³ siÍ
krajowy dystrybutor
podzespo³Ûw tej firmy.

Kilkanaúcie lat temu zaczÍ³o byÊ jas-
ne, øe nie jest moøliwy dalszy rozwÛj
systemÛw informatycznych bez zapew-
nienia ³atwej i†szybkiej komunikacji
pomiÍdzy oddalonymi od siebie kom-
puterami. Jak z†pewnoúci¹ zauwaøyli
Czytelnicy EP, teraz nasta³y takie cza-
sy, øe nawet najtaÒsze mikrokontrole-
ry musz¹ potrafiÊ komunikowaÊ siÍ
z†innymi urz¹dzeniami. Typowe syste-
my sieciowe (jak np. Ethernet i†jego
pochodne) doskonale nadaj¹ siÍ do ³¹-
czenia ze sob¹ odleg³ych komputerÛw,
nie zawsze ich zastosowanie daje op-
tymalne wyniki w†przypadku prostych
systemÛw nadzoru i†sterowania, w†ktÛ-
rych szybkoúÊ wymiany danych gra
drugorzÍdn¹ rolÍ, a†istotna jest wygo-
da aplikowania. Takim w³aúnie syste-
mem jest Light Control Network fiÒs-
kiej firmy Linet.

Linet Network

Rys. 1

Nowa sieć na nowy wiek
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Dystrybutorem uk³adów firmy Linet jest: Vicom, tel.
(71) 345-54-16, (0) 601-78-62-78, fax: (71) 344-
07-13, www.vicom.pl.

Dodatkowe informacje o systemie LSC oraz
uk³adach produkowanych przez firmê Linet mo¿na
znaleŸæ w Internecie pod adresem: http://
www.linet.fi/.

Dodatkowe informacje

WÍz³y sieci Linet
Prosty w†wykonaniu jest modu³ spe³-

niaj¹cy rolÍ wykonawczego wÍz³a sie-
ci, poniewaø Linet produkuje specjali-
zowane uk³ady scalone do tego celu.
Obecnie dostÍpne s¹ dwie wersje: wy-
cofywana z†produkcji LIN02-1 oraz
kompatybilny z†ni¹ nastÍpca, oznaczo-
ny symbolem LIN03-1 (z uk³adem
LN1003). Najpowaøniejszymi widocz-
nymi dla uøytkownika modyfikacjami
wprowadzonymi do LN1003 w†stosun-
ku do LN02 jest:
- wbudowanie stabilizatora o†napiÍciu
wyjúciowym 3,3 V, ktÛry moøna wy-
korzystaÊ jako ürÛd³o zasilania uk³a-
dÛw wspÛ³pracuj¹cych z†tym uk³adem,

- moøliwoúÊ ³¹czenia podczas trans-
misji danych wolnych ramek da-
nych, dziÍki czemu prÍdkoúÊ trans-
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misji moøe wynosiÊ stan-
dardowe 80 b/s, jak
i†160/320 b/s.
Na rys. 3 pokazano

schemat elektryczny kom-
pletnego modu³u wykona-
nego na uk³adzie
LN1003. Kaødy wÍze³
moøna wykorzystaÊ jako

lokalny sterownik lub interfejs w†pros-
tych systemach sterowania, a†to dziÍki
wbudowaniu w†jego strukturÍ 12-bito-
wego przetwornika A/C (zakres napiÍ-
cia wejúciowego wynosi 0...+1,25 V)
i†przetwornika C/A wykorzystuj¹cego
zdalnie programowane wyjúcie PWM.
Wykorzystuj¹c taki uk³ad moøna takøe
dwukierunkowo przesy³aÊ przez wÍze³
dane przy pomocy szeregowego inter-
fejsu SPI. Na rys. 4 przedstawiono do-
stÍpne w†modu³ach LIN03-1 (komplet-
ny, hybrydowy wÍze³ sieci, z†uk³adem
LN1003) interfejsy do komunikacji
z†otoczeniem i†sterowania.

Plusy i†minusy
Prezentowany w†artykule system sie-

ciowy jest niezwykle ³atwy w†stosowa-
niu i†to zarÛwno od strony instalacyj-

nej, jak i†dla projektantÛw modu³Ûw
wspÛ³pracuj¹cych z†sieci¹. Jedyn¹ -
i†to nie we wszystkich aplikacjach -
wad¹ tego rozwi¹zania jest stosunkowo
ma³a szybkoúÊ transmisji danych, przy
czym naleøy pamiÍtaÊ, øe w†planowa-
nych aplikacjach jest ona co najmniej
wystarczaj¹ca. Z†kolei ³atwoúÊ stosowa-
nia i†modyfikacji konfiguracji sieci
LCN powoduj¹, øe moøe ona byÊ kon-
kurencyjna w†stosunku do rozwi¹zaÒ
klasycznych (rys. 5).
Andrzej Gawryluk, AVT
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