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rowniki lokalnie obs³uguj¹ce frag-
menty zadaÒ odci¹øaj¹c CPU. Mak-
symalna liczba obs³ugiwanych
przez CPU linii I/O w†systemie CJ1
wynosi 2560 (w maksimum 40 rÛø-
nych modu³ach I/O), dodatkowo
uøytkownik moøe mieÊ do dyspo-
zycji 34 porty komunikacji szere-
gowej. DostÍpne s¹ takøe modu³y
szybkich licznikÛw (czÍstotliwoúÊ
zliczania do 500 kHz), pozycjono-
wania serwonapÍdÛw, lokalnych
regulatorÛw temperatury itp. Do
kaødego zestawu moøna do³¹czyÊ
(za pomoc¹ specjalnego modu³u
komunikacyjnego) do trzech dodat-
kowych zestawÛw†oddalonych od
siebie na odleg³oúÊ do 12 metrÛw.
Nie musz¹ byÊ one wyposaøane
w†CPU.

W†ramach prezentowanej rodzi-
ny urz¹dzeÒ, producent oferuje
8†rÛønych wersji jednostek central-
nych, w†tym takøe wyposaøonych
w†zintegrowane interfejsy I/O. Nie-
wielkie wymiary obudowy kontra-
stuj¹ z†duøymi moøliwoúciami
CPU. DostÍpna dla aplikacji uøyt-
kownika pamiÍÊ programu ma po-

Omron wprowadzi³ na rynek
now¹ rodzinÍ miniaturowych ste-
rownikÛw do systemÛw automaty-
ki - CJ1. Wydarzenie - co prawda
- niezbyt sensacyjne, ale istotne
dla projektantÛw systemÛw auto-
matyki: dziÍki tym sterownikom
znacznie ³atwiejsze niø dotychczas
sta³o siÍ budowanie optymalnych
(pod wzglÍdem kosztÛw, wymiarÛw
fizycznych i†sposobu programowa-
nia) systemÛw sterowania i†regula-
cji. Czemu tak?

W†sk³ad rodziny CJ1 wchodzi
ca³a gama rÛønorodnych modu³Ûw,
poúrÛd ktÛrych jednostki centralne
(CPU) s¹ tylko jednym  wielu ele-
mentÛw, z†ktÛrych moøna budowaÊ
system. DziÍki temu projektant mo-
øe bez wiÍkszego trudu dobraÊ do
wymogÛw aplikacji zarÛwno CPU
jak i†wszystkie peryferia, wúrÛd
ktÛrych s¹ dostÍpne zarÛwno sto-
sunkowo proste modu³y cyfrowych
i†analogowych wejúÊ/wyjúÊ, zasila-
cze, jak i†kompletne interfejsy sie-
ciowe (Ethernet, DeviceNet, Cont-
rollerLink, Profibus DP, Compo-
Bus), czy teø kompletne mini-ste-

jemnoúÊ 120 ks³Ûw, a†dla danych
udostÍpniono aø 256 ks³Ûw (z po-
dzia³em na banki). Takøe szybkoúÊ
wykonywania rozkazÛw jest zaska-
kuj¹co duøa. Dla przyk³adu, czas
wykonywania instrukcji LD wyno-
si 20 ns, a†bardziej z³oøonej, wie-

Nowe sterowniki modułowe
firmy Omron
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SzybkoúÊ automatyzacji naszego

otoczenia jest tak duøa, øe

coraz czÍúciej nie zdajemy

sobie sprawy z†dyskretnej

obecnoúci cichych ìs³uø¹cychî.

Rewolucja by³a moøliwa dziÍki

wprowadzeniu do sprzedaøy

przez producentÛw urz¹dzeÒ

automatyki miniaturowych

(najczÍúciej tylko rozmiarami)

sterownikÛw PLC, ktÛrych

³atwoúÊ obs³ugi i†niska cena

spowodowa³y, øe trafi³y one

ìpod strzechyî.
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Artyku³ powsta³ na podstawie materia³ów
udostêpnionych przez firmê Omron, tel. (22)
645-78-60, www.omron.com.pl.

Dodatkowe informacje

loargumentowej instrukcji MOV
180 ns. Duøa prÍdkoúÊ dzia³ania
CPU zapewnia czÍste skanowanie
stanu linii I/O - w†przypadku 64
linii†I/O aktualizacja stanu wyjúÊ
odbywa siÍ co 15 µs, a†stanu wejúÊ
co 12 µs.

W†zaleønoúci od potrzeb, uøyt-
kownik buduj¹cy aplikacjÍ moøe
wykorzystaÊ do 4096 timerÛw
i†do 4096 licznikÛw jednoczeúnie,
przy czym zasoby sterownika s¹

zajmowane wy³¹cznie przez time-
ry i† l iczniki wykorzystywane
w†programie. Tworzenie progra-
mÛw steruj¹cych prac¹ CPU jest
³atwiejsze niø w†przypadku wiÍk-
szoúci dotychczas dostÍpnych ste-
rownikÛw (takøe tych z†wyøszej
ìpÛ³kiî), poniewaø zestaw obs³u-
giwanych instrukcji jest bardzo
bogaty (jest ich aø 400). DostÍp-
ne s¹ m.in. instrukcje obs³ugi ko-
lejek FIFO i†LIFO, obliczeÒ sta³o-

i†zmiennoprzecinkowych, transfe-
rÛw blokowych (do 65535 s³Ûw)
a†takøe instrukcje umoøliwiaj¹ce
wygodn¹ obs³ugÍ tablic danych.
Programy moøna dzieliÊ na zada-
nia, ktÛre s¹ wykonywane sek-
wencyjnie w†sposÛb okreúlony
przez uøytkownika (pozwala to na
budowanie programÛw†wykonywa-
nych quasi rÛwnolegle). Programy
oraz dane wymagaj¹ce przenosze-
nia mog¹ byÊ przechowywane na
kartach pamiÍci nieulotnej Flash.
ZawartoúÊ wewnÍtrznej pamiÍci
danych jes t podt rzymywana
dziÍki wbudowanej baterii lito-
wej.

Producent dbaj¹c o†dotychczaso-
wych uøytkownikÛw produkowa-
nych przez siebie sterownikÛw
PLC, umoøliwi³ ³atwe przenoszenie
wczeúniej przygotowanych progra-
mÛw na sterowniki CJ1. W†wiÍk-
szoúci przypadkÛw konwersja od-
bywa siÍ†ca³kowicie automatycznie
- wykonuje j¹ program narzÍdzio-
wy CX-Programmer.

Budowanie systemÛw na urz¹-
dzeniach z†rodziny CJ1 jest wy-
godne takøe od strony mechanicz-
nej: wymiary modu³Ûw s¹ niewiel-
kie (úciany boczne modu³Ûw s¹
niewiele wiÍksze od karty kredy-
towej - 90 x†65 mm) i†s¹ one
przystosowane do bezpoúredniego
montaøu na szynie DIN. Po³¹cze-
nia pomiÍdzy modu³ami s¹ wyko-
nywane automatycznie podczas
ich instalacji na szynie - nie ma
wiÍc koniecznoúci kupowania spe-
cjalnych instalacyjnych p³yt bazo-
wych, a†ca³y system moøna wbu-
dowaÊ np. w†typow¹ skrzynkÍ
bezpiecznikow¹.

Prezentowane urz¹dzenia s¹ juø
dostÍpne takøe w†naszym kraju.
Wiele wskazuje na to, øe ich moø-
liwoúci i†ogromna elastycznoúÊ,
przyci¹gan¹ rzesze nowych uøyt-
kownikÛw, bo przecieø coraz
wiÍkszego znaczenia nabiera wy-
goda budowania systemÛw, moøli-
woúÊ optymal izac j i ich ceny
i†szybkoúÊ tworzenia aplikacji ste-
ruj¹cych. Te wszystkie zadania
moøna ³atwo wykonaÊ korzystaj¹c
z†CJ1.
Andrzej Gawryluk, AVT


