
   135Elektronika Praktyczna 6/2003

A  U  T  O  M  A  T  Y  K  A

na do³¹czyÊ j¹ do dowolnej sieci pra-
cuj¹cej z†prÍdkoúci¹ 10 lub 100 Mb/s
z†zapewnion¹ obs³ug¹ protoko³u SRTP
lub EGD (Ethernet Global Data).

Jednostki centralne umoøliwiaj¹ wy-
konywanie operacji zmiennoprzecinko-
wych oraz wykorzystanie procedur i†re-
gulatorÛw PID o†konfigurowanych para-
metrach w†programach steruj¹cych ich
prac¹. Zestawienie najwaøniejszych para-
metrÛw sterownikÛw VersaMax znajduje
siÍ w†tab. 1.

Sterowniki VersaMax wyposaøono
w†moøliwoúÊ wymiany programu steru-
j¹cego podczas pracy (np. za poprzez
interfejs sieciowy). Standardowo ste-
rowniki VersaMax s¹ wyposaøone
w†pamiÍÊ typu Flash, a opcjonalnie w
podtrzymywan¹ bateryjnie pamiÍÊ
RAM umoøliwiaj¹c¹ przechowanie pro-
gramu steruj¹cego, danych oraz
predefiniowanych stanÛw rejestrÛw.
OprÛcz typowych wejúÊ i†wyjúÊ (cyfro-
wych i†analogowych), jednostki central-
ne obs³uguj¹ liczniki impulsÛw wyso-
kiej czÍstotliwoúci oraz wyjúcia impul-
sowe PTO i†PWM.

RolÍ interfejsu uøytkownika w†ste-
rownikach VersaMax spe³nia 7†diod
LED, sygnalizuj¹cych m.in. obecnoúÊ
napiÍcia zasilaj¹cego 5†V, poprawne

System VersaMax jest systemem
modu³owym, w†sk³ad ktÛrego wchodzi
- oprÛcz jednostek centralnych - sze-
reg dodatkowych modu³Ûw†funkcjonal-
nych (rozszerzenia I/O w†tym analo-
gowe, interfejsy komunikacyjne - m.in.
DeviceNet, Genius, Profibus/Profibus
DP, ASi (Master), Ethernet, zasilacze
itp.).

Jednostki centralne VersaMax
Jednostki centralne VersaMax

umoøliwiaj¹ obs³ugÍ do 8†modu-
³Ûw i†7†kaset rozszerzaj¹cych,
z†kolei do kaødej z†kaset moøna
do³¹czyÊ rÛwnieø do 8†modu³Ûw
(maksymalna odleg³oúÊ, na jak¹
moøna oddaliÊ kasety rozszerzaj¹-
ce od jednostki centralnej, wyno-
si 750 m). Kaøda jednostka CPU
jest standardowo wyposaøona
w†zegar czasu rzeczywistego oraz
dwa porty komunikacyjne: RS232
i†RS485 (z zaimplementowan¹ obs³ug¹
protoko³Ûw†SNP/SNP-X, Modbus RTU
(Master/Slave) i†Custom ASCII Read/
Write). JednostkÍ centraln¹ CPUE05
(tab. 1) wyposaøono w†interfejs siecio-
wy Ethernet, za pomoc¹ ktÛrego moø-
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sterownikÛw PLC VersaMax.

lub b³Ídne zakoÒczenie procedury au-
todiagnostycznej, pracÍ lub zatrzyma-
nie sterownika.

Co nieco o†peryferiach
W†sk³ad systemu VersaMax wcho-

dz¹ m.in. modu³y rozszerzaj¹ce, ktÛ-
rych s¹ dwa rodzaje: nadawcze i†od-
biorcze. Modu³ IC200ETM001 jest mo-
du³em nadawczym pozwalaj¹cym na
do³¹czenie do jednostki centralnej
VersaMax do 7†kaset rozszerzaj¹cych.

Modu³ wyposaøony jest w†port
do pod³¹czania kaset rozszerzaj¹-
cych na odleg³oúÊ do 750 m.
Maksymalna d³ugoúÊ kabla do
kaset rozszerzaj¹cych uzaleøniona
jest od uøytego modu³u odbior-
czego oraz wymaganej prÍdkoúci
transmisji i†wynosi:
- do 15 m†- dla IC200ERM002,
- do 250 m†- dla IC200ERM001
i†prÍdkoúci transmisji 1†Mb/s,

- od 250.. .750 m†- 250 kb/s dla
IC200ERM001.
Modu³ oznaczony symbolem

IC200ERM001 jest z†kolei galwanicznie
izolowanym odbiornikiem dla kaset
rozszerzaj¹cych sterownika lub modu-
³Ûw wejúÊ/wyjúÊ. Moøna zastosowaÊ
maksymalnie 7†kaset rozszerzaj¹cych,
zawieraj¹cych po 8†modu³Ûw wejúÊ/
wyjúÊ lub modu³Ûw specjalnych. Ostat-
nim modu³em rozszerzaj¹cym jest
IC200ERM002, ktÛry zapewnia komuni-
kacjÍ na odleg³oúÊ do 15 metrÛw. Moø-
na zastosowaÊ maksymalnie 7†kaset
rozszerzaj¹cych, zawieraj¹cych po
8†modu³Ûw wejúÊ/wyjúÊ lub modu³Ûw
specjalnych. Modu³ ERM200 moøe byÊ
pod³¹czany bezpoúrednio do jednostki
centralnej (interfejsu komunikacyjnego)

Nowoczesne sterowniki PLC

Co to jest VersaMax?
Sterowniki VersaMax to nowa rodzina

uniwersalnych, modułowych sterowników
PLC, które mogą pracować jako

sterowniki niezależne, a także jako
część większego, rozproszonego

systemu sterowania.
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w†wypadku, gdy do³¹czana jest tylko
jedna kaseta rozszerzaj¹ca i†jej odleg-
³oúÊ od modu³u nie przekracza 1†m.

W†ramach systemu VersaMax ofero-
wane s¹ rÛønorodne modu³y wejúciowo-
wyjúciowe, ktÛrych nie bÍdziemy
szczegÛ³owo omawiaÊ ze wzglÍ-
du na ich duø¹ liczbÍ i†relatyw-
nie prost¹ funkcjÍ spe³nian¹
w†systemie. Dla orientacji warto
wiedzieÊ, øe dostÍpnych jest 22
wersji wejúÊ-wyjúÊ dyskretnych
oraz 18 wersji wejúÊ-wyjúÊ ana-
logowych i†mieszanych.

Atutem systemu VersaMax
jest rÛønorodnoúÊ dostÍpnych w†nim
sieciowych interfejsÛw komunikacyj-
nych. Na przyk³ad modu³
IC200DBI001 jest interfejsem komuni-
kacyjnym sieci DeviceNet, umoøliwia-
j¹cym pod³¹czenie do systemu grupy
lokalnych modu³Ûw wejúÊ/wyjúÊ. Wy-
miana danych z†jednostk¹ centraln¹
moøe obejmowaÊ maksymalnie 128
bajtÛw danych wejúciowych i†128 baj-
tÛw danych wyjúciowych oraz 2-bajto-
we s³owo stanu i†2-bajtowe s³owo ste-
ruj¹ce. Takøe modu³ IC200PBI001 jest
interfejsem komunikacyjnym - tym ra-
zem sieci Profibus-DP - umoøliwiaj¹-
cym pod³¹czenie lokalnych modu³Ûw
wejúÊ/wyjúÊ. Pracuje on jako urz¹dze-
nie podrzÍdne (Slave). Z†urz¹dzeniem
nadrzÍdnym (Master) moøe wymieniaÊ
kaødorazowo 375 bajtÛw danych wej-
úciowych i†wyjúciowych. Interesuj¹-
cym modu³em komunikacyjnym jest
IC200EBI001, spe³niaj¹cy rolÍ interfej-
su Ethernet. Umoøliwia on pod³¹cze-
nie modu³Ûw systemu VersaMax do
sieci Ethernet i†wymianÍ 1024 bajtÛw
danych (na ktÛre sk³ada siÍ po 256
bajtÛw na kaødy z†typÛw danych: wej-
úciowych dyskretnych, wyjúciowych
dyskretnych, wejúciowych analogo-
wych, wyjúciowych analogowych).
Czwartym interfejsem komunikacyj-
nym jest IC200GBI001, za pomoc¹
ktÛrego moøna pod³¹czyÊ do systemu
sieciowego Genius (natywny system
sterownikÛw VersaMax) grupÍ lokal-
nych modu³Ûw wejúÊ/wyjúÊ. Wymiana
danych z†jednostk¹ centraln¹ moøe
obejmowaÊ maksymalnie 128 bajtÛw

danych wejúciowych i†128 bajtÛw†da-
nych wyjúciowych (w†tym maksymal-
nie 64 kana³y analogowe). Z†kolei
IC200BEM002 spe³nia rolÍ modu³u
komunikacyjnego do sieci Profibus
DP. Pozwala on na wys³anie 384 baj-
tÛw danych w†tym maksymalnie 244
bajtÛw danych wejúciowych i†tyleø
samo wyjúciowych. IC200BEM104 jest
to modu³ komunikacyjny AS-i Master.
Moøe on spe³niaÊ rolÍ interfejsu po-
miÍdzy jednostk¹ centraln¹ VersaMax
lub modu³em NIU a†sieci¹ AS-i.
Umoøliwia wymianÍ danych dyskret-
nych (20 bajtÛw z†wejúÊ i†20 bajtÛw
z†wyjúÊ dyskretnych) z†31 urz¹dzenia-
mi podrzÍdnymi (Slave). W†przypadku

wspÛ³pracy z†sieci¹ DeviceNet nie-
zbÍdny bÍdzie modu³ IC200BEM103.
Moøe on pracowaÊ w†sieci jako Mas-
ter lub Slave, a†takøe spe³niaÊ obie te
role jednoczeúnie. Za jego poúrednic-
twem moøna nadawaÊ 512 bajtÛw da-
nych (przesy³ane jako bity lub jako
s³owa) i†tyle samo odbieraÊ. W†sumie
w†ramach systemu VersaMax oferowa-
nych jest siedem rÛønych modu³Ûw
komunikacji sieciowej, dziÍki czemu
urz¹dzenia VersaMax mog¹ wspÛ³pra-

Przemyślana konstrukcja
Moduły VersaMax montowane są
w podstawkach, spełniających rolę
części magistrali i wyposażonych

w terminale przyłączeniowe. Podstawki
montowane są na szynie DIN i łączone

ze sobą zatrzaskowo.

Zestaw uruchomieniowy VersaMax udostêp-
ni³a redakcji firma Astor, tel. (12) 428-63-00,
fax: (12) 428-63-09, www.astor.com.pl.

Dodatkowe informacje i oprogramowanie dla
sterowników VersaMax s¹ dostêpne w Interne-
cie pod adresami:
- h t t p : / / w w w . a s t o r . c o m . p l / G e f a n u c /

VersaMax.htm.
- http://www.astor.com.pl/Gefanuc/Serwis/

software.asp.

Dodatkowe informacje

Tab. 1. Zestawienie podstawowych parametrów modułów CPU VersaMax
Parametry jednostek centralnychParametry jednostek centralnychParametry jednostek centralnychParametry jednostek centralnychParametry jednostek centralnych CPU001CPU001CPU001CPU001CPU001 CPU002CPU002CPU002CPU002CPU002 CPU005CPU005CPU005CPU005CPU005 CPUE05CPUE05CPUE05CPUE05CPUE05
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cowaÊ z†praktycznie dowolnymi inny-
mi sterownikami w†ramach jednego
systemu sterowania.

Podsumowanie
Z†tej krÛtkiej prezentacji widaÊ,

øe VersaMax jest uniwersalnym
systemem steruj¹cym, w†ktÛrym
sterownik PLC moøe spe³niaÊ rolÍ
lokalnej ìcentraliî zarz¹dzaj¹cej
prac¹ wielu modu³Ûw†interfejso-
wych. Modu³owoúÊ konstrukcji
jest zalet¹ systemu VersaMax, po-
niewaø dziÍki niej ³atwo jest do-

stosowaÊ budowÍ systemu steruj¹cego
do wymagaÒ aplikacji, co wi¹øe siÍ
z†optymalizacj¹ kosztÛw†jego wykona-
nia. MoøliwoúÊ zintegrowania w†ra-
mach systemu praktycznie dowolnego
interfejsu sieciowego znakomicie u³at-
wia wspÛ³pracÍ systemu VersaMax
z†urz¹dzeniami dostarczanymi przez
innych producentÛw, znacznie
zwiÍksza to elastycznoúÊ budowanych
systemÛw.
Andrzej Gawryluk, AVT


