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noúci od potrzeb kaødy moøe dobraÊ
odpowiedni¹ konfiguracjÍ we/wy dla
potzreb realizowanej aplikacji.

NastÍpnym krokiem w†realizacji
projektu jest konfiguracja panelu ope-
ratorskiego. Na pasku narzÍdziowym
naleøy wybraÊ ikonkÍ z†polem wy-

úwietlacza. W†polu ekran moøna wpi-
saÊ nazwÍ np. Pomiar temperatury
i†zatwierdziÊ wciskaj¹c klawisz Enter.
W†polu wyúwietlacza naleøy wpisaÊ
tekst ktÛry ma byÊ wyúwietlany np.
temp.1=. W†tym momencie tworzymy
komunikat, natomiast brakuje jeszcze
zmiennej ekranowej, ktÛra bÍdzie od-
nosi³a siÍ do wartoúci temperatury.
W†polu wyúwietlacza naleøy zazna-
czyÊ myszk¹ (klikaj¹c i†przeci¹gaj¹c)
segmenty, w†polach ktÛrych bÍdzie
wyúwietlana wartoúÊ temperatury
(podúwietlenie w†kolorze czerwonym).
NastÍpnie naleøy klikn¹Ê prawym

Pomoc do konkursu: obs³uga
programu do konfiguracji
sterownika

Pierwszym krokiem podczas przy-
gotowywania programu dla sterowni-
kÛw M90 za pomoc¹ oprogramowania
U90 Ladder jest wybÛr konfiguracji
sterownika (dostÍpnych jest
dziewiÍÊ modeli sterownika
rÛøni¹cych siÍ iloúci¹ wejúÊ
i†wyjúÊ - rys. 1). Sterowniki
te oprÛcz wejúÊ/wyjúÊ wbu-
dowanych maj¹ moøliwoúÊ
rozbudowy (oprÛcz M90-19-
B1A) o†kolejne wejúcia/wyj-
úcia: dwustanowe, analogowe i†rezys-
tancyjne Pt100. DziÍki temu w†zaleø-

klawiszem myszki i†pojawi¹ siÍ znaki
specjalne, z†ktÛrych naleøy wybraÊ
stopieÒ Celsjusza (pojawia siÍ w†pro-
gramie jako ì~î, a†w†sterowniku jako
ìoî†- rys. 2). Teraz trzeba sformato-
waÊ zmienn¹ ekranow¹. Po klikniÍciu
na zmienn¹ pojawi siÍ okienko w†ktÛ-

rym naleøy skojarzyÊ z†MI
np. 2. W†informacj i
o†zmiennych naleøy zazna-
czyÊ w†jakim formacie ma
byÊ wyúwietlana tempera-
tura (tzn. z†iloma miejsca-
mi po przecinku - rys. 3).

Analogicznie dodaje siÍ
dodatkowe zmienne ekranowe, ktÛre
mog¹ byÊ do³¹czone cztery do jedne-
go ekranu. Moøna rÛwnieø stworzyÊ
skoki warunkowe. Stworzymy np.
skok z†ekranu z†wyúwietlan¹ tempera-
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tur¹ do drugiego po naciúniÍciu kla-
wisza Enter (skoki mog¹ zachodziÊ
rÛwnieø po spe³nieniu innych warun-
kÛw powi¹zanych z†wejúciami, wyj-
úciami, zegarami, zmiennymi bitowy-
mi MB i†rejestrami bitowymi SB - rys.
4). NastÍpnie podaje siÍ numer i†na-
zwÍ wyúwietlacza (w tym wypadku
jest to pomiar ciúnienia), do ktÛrego
ma nast¹piÊ skok. Analogicznie postÍ-
puje przy pozosta³ych trzech warun-
kach skoku przypisanych do jednego
wyúwietlenia wartoúci i†tekstu na ek-
ranie oraz przy pozosta³ych wyúwiet-
laczach. NastÍpnie moøemy zacz¹Ê bu-
dowaÊ program w†jÍzyku drabinko-
wym, o†ktÛrym w†nastÍpnym odcinku.

Nowoúci firmy Unitronics
Firma Unitronics po udanych se-

riach sterownikÛw M90/M91 i†Vision
230/260 wprowadzi³a na polski rynek
now¹ gamÍ sterownikÛw zintegrowa-
nych z†panelem operatorskim - Vison
120. Charakteryzuj¹ siÍ one zwarta
budow¹ (wymiary 96 x†96 x†64 mm -
identyczne jak sterownikÛw M90/
M91) i†moøliwoúci¹ montaøu na szy-
nie DIN (stopieÒ ochrony IP20) lub

Regulamin konkursu:
1. Œci¹gnij dokumentacjê i program narzêdziowy, wymyœl aplikacjê do której mo¿na

wykorzystaæ sterownik rodziny M90 a nastêpnie napisz program realizuj¹cy przed-
stawione za³o¿enia.

2. Projekt powinien zawieraæ:
- Opis aplikacji (charakterystyka obiektu, typ zastosowanego sterownika i ideê po-

³¹czeñ sprzêtowych).
- Program zapewniaj¹cy sterowanie obiektem oraz interfejs z operatorem.

3. Termin nap³ywania zg³oszeñ 10/03/2003.
4. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w dniu 20/03/2003. Laureaci zostan¹ umieszcze-

ni na stronie www.elmark.com.pl/unitronics oraz powiadomieni telefonicznie.
5. Rozdanie nagród 1/04/2003 na targach Automaticon o godz. 12.00 na stoisku El-

mark Automatyka.
6. Nagroda: trzy pierwsze miejsca s¹ premiowane sterownikiem serii M90.
7. Informacje o dostêpnoœci oprogramowania (na stronie WWW: http://sup-

port.elmark.com.pl/unitronics/literatura.htm) lub wysy³ka drog¹ tradycyjn¹ (wys³aæ
adres na e-mail: sterowniki@elmark.com.pl)

8. Projekty nale¿y kierowaæ do Elmark Automatyka Sp. z o.o. ul. Radna 12/5, 00-341
Warszawa z dopiskiem „Konkurs” lub e-mailem: sterowniki@elmark.com.pl.

9. Elmark Automatyka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystania nades³a-
nych prac w materia³ach techniczno-handlowych.

na panelu (IP65). DziÍki wbudowane-
mu panelowi operatorskiemu (roz-
dzielczoúÊ wyúwietlacza wynosi 128
x†64 pixele) sterownik ten moøna wy-
korzystaÊ w†uk³adach sterowania pro-
cesami technologicznymi, zarÛwno
pojedynczej maszyny produkcyjnej jak
i†ca³ego ci¹gu technologicznego. Re-
alizacja tego zadania jest u³at-
wiona dziÍki dwÛm portom ko-
munikacyjnym RS232/485 i†wy-
korzystaniu protoko³u MODBUS
RTU, do po³¹czenia z†innymi urz¹-
dzeniami. Sterowniki te zosta³y wy-
posaøone w†interfejsy dla urz¹dzeÒ
zewnÍtrznych takich jak drukarki
i†czytniki kodÛw kreskowych. Panel
operatorski z†szesnastoma programo-
walnymi przyciskami klawiatury i†ek-
ranem (graficznym i†tekstowym z†pol-
sk¹ czcionk¹), na ktÛrym mieúci siÍ
8†linii na 22 znaki, pozwala stworzyÊ
ma³¹ wizualizacjÍ procesu jakim ste-
ruje sterownik. Kilka pÍtli regulatora
PID umoøliwia pracÍ sterownika
w†zamkniÍtej pÍtli regulacji, niezbÍd-
nej tam, gdzie jest wymagane utrzy-
mywanie parametrÛw procesu (tempe-
ratury, przep³ywu, ciúnienia) na zada-
nym poziomie. MoøliwoúÊ pod³¹cze-
nia modemu GSM sprawia, iø mamy
dostÍp do sterownika i†procesu pro-
dukcyjnego z†kaødego miejsca na zie-
mi. Umoøliwia nam to nie tylko pod-
gl¹d zachodz¹cego procesu, ale rÛw-

Wiêcej informacji dotycz¹cych konkursu na
stronie: http://www.elmark.com.pl/unitronics/
konkurs.htm, a tak¿e w firmie Elmark Automatyka
Sp. z o.o., tel. (22) 828-29-11, www.elmark.-
com.pl/unitronics/, sterowniki@elmark.com.pl.

Dodatkowe informacje

nieø stwarza moøliwoúÊ zmian w†za-
chodz¹cym procesie on-line.

Sterownik ten posiada kilka wersji
rÛøni¹cych siÍ liczb¹ wejúÊ/wyjúÊ dwu-
stanowych, a†takøe analogowych, ter-
moparowych i†rezystancyjnych (dla
Pt100). DostÍpna jest rÛwnieø wersja
sterownika z†wejúciami uniwersalnymi,
w†ktÛrym w†zaleønoúci od potrzeb wej-
úcia te mog¹ pracowaÊ jako standardo-
we wejúcia dwustanowe, analogowe,
termoparowe lub Pt100. Sterownik jest
w†stanie zliczaÊ impulsy o†czÍstotli-
woúci do 10 kHz, co pozwala miÍdzy
innymi na do³¹czenie do niego prze-
twornika prÍdkoúci obrotowej mierz¹ce-
go drogÍ, prÍdkoúÊ obrotow¹, szybkie-
go licznika i†czujnika. Vision120 posia-
da rÛwnieø port rozszerzeÒ, dziÍki ktÛ-
remu jest moøliwa rozbudowa kaødego
sterownika o†128 we/wy (dwustano-
wych, analogowych i†rezystancyjnych
Pt100). DziÍki serwerowi OPC dostar-
czanemu razem z†oprogramowaniem
(bezp³atnie), moøliwa jest integracja
sterownikÛw Unitronics z†systemami
nadrzÍdnymi typu SCADA (np. Dasy
Lab), oraz aplikacjami systemu opera-
cyjnego Windows (np. Excel).

Firma Unitronics posiada w†swo-
jej ofercie rÛwnieø sterowniki M90/
M91 z†szesnastoznakowym wyúwietla-
czem i†piÍtnastoma programowalnymi
przyciskami klawiatury.

Kolejnymi nowymi na rynku seria-
mi sterownikÛw s¹: Vision 230 z†pa-
nelem operatorskim o†rozdzielczoúci
128 x†64 pixele i†dwudziestoma czte-
rema programowalnymi przyciskami
klawiatury, Vision 260 z†wyúwietla-
czem o†rozdzielczoúci 240 x†64 pixe-
le i†trzydziestoma trzema przyciskami
klawiatury oraz - pierwszy sterownik
z†wbudowanym dotykowym panelem
operatorskim - Vision 280 z†wyúwiet-
laczem o†rozdzielczoúci 320 x†240 (22
linie na 60 znakÛw).
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