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Niemiecka firma Hirschmann Elec-
tronics GmbH (dawniej Richard Hirs-
chmann) znana jest m.in. z†szerokiej
oferty komponentÛw do zastosowaÒ
w†komunikacyjnych sieciach przemys-
³owych, w†tym rÛwnieø z†rewelacyj-
nych przetwornikÛw úwiat³owodowych.
Przetworniki te zamieniaj¹ sygna³
elektryczny na optyczny oraz odwrot-
nie, umoøliwiaj¹c uøytkownikowi wy-
korzystanie zalet optycznej techniki
przesy³ania danych. Do zalet tych na-
leøy przede wszystkim duøa odpornoúÊ
na zak³Ûcenia elektromagnetyczne, du-
øy zasiÍg, zintegrowana ochrona od-
gromowa, separacja galwaniczna, ³at-
we projektowanie i†obs³uga, jak rÛw-
nieø duøa elastycznoúÊ okablowania
nie wymagaj¹ca zmian w†przypadku
dalszego rozwoju sieci.

Firma Hirschmann oferuje na ryn-
ku zarÛwno przetworniki analogowe
do przesy³ania sygna³Ûw audio oraz
video (FBAS, S-VHS, RGB), przetwor-
niki cyfrowe dla transmisji RS-232/
422/485, jak i†specjalistyczne prze-
tworniki dla sieci typu Fieldbus .
WiÍkszoúÊ przetwornikÛw jest dostÍp-
na w†kilku wariantach wykonania: mo-
du³y wtykowe, modu³y wolnostoj¹ce,
karty do systemu typu Rack oraz jako
uk³ady hybrydowe.

Uniwersalne modu³y RS-485
Interfejs szeregowy RS-485 jest od

dawna szeroko rozpowszechniony
w†technice automatyzacji. Jako medium
transmisji najczÍúciej stosowany jest
przewÛd elektryczny. W†takim wykona-
niu sieci maksymalna liczba uczestni-
kÛw wynosi 32, a†d³ugoúÊ kabla jest
úciúle powi¹zana z†szybkoúci¹ transmi-
sji (np. 300m przy 375kb/s, 1200m przy
62,5kb/s). Topografia sieci jest mocno
ograniczona i†dozwolona jest praktycz-
nie tylko magistrala z†krÛtkimi odga³Í-
zieniami.

Przy zastosowaniu úwiat³owodÛw zo-
staj¹ wyeliminowane niemal wszystkie
wady przesy³ania elektrycznego, tj. licz-
ba uczestnikÛw ograniczona jest tylko
liczb¹ logicznych adresÛw w†wykorzys-
tywanym protokole, prÍdkoúÊ transmisji
jest niezaleøna od d³ugoúci úwiat³owo-
du, a†topografia sieci nie stawia øad-
nych ograniczeÒ.

Do budowania sieci w†standardzie
RS-485 przeznaczony jes t modu³
OZD485. Modu³ ten moøe byÊ stosowa-
ny w†niemal wszystkich systemach sie-
ci miejscowych opartych na standardzie

RS-485 (RS-422): PROFIBUS, MOD-
BUS+, INTERBUS-C, SINEC L1/L2, BIT-
BUS, MELSECNET, UNI-TELWAY, Sat-
tBus, Local Talk, Party-Line itp.

Wszystkie ustawienia konieczne do
wyboru protoko³u moøe wykonaÊ uøyt-
kownik za pomoc¹ umieszczonych na
przedniej úciance modu³u mikroprze-
³¹cznikÛw. Modu³y OZD485 wyposaøo-
no w†jeden port elektryczny (9-pinowe
gniazdo Sub-D i†listwÍ zaciskow¹), do
ktÛrego moøna pod³¹czyÊ urz¹dzenie
koÒcowe lub segment sieci z†kolejnymi
31 uczestnikami. Port optyczny ze z³¹-
czem ST/BFOC lub FSMA umoøliwia
pod³¹czenie w†zaleønoúci od wykonania:
úwiat³owodu z†tworzywa, úwiat³owodu
szklanego wielomodowego lub jednomo-
dowego. Modu³y moøna zasilaÊ napiÍ-
ciem 5V lub 18..32VDC. W†przypadku
zasilania modu³u napiÍciem 18..32VDC,
na gnieüdzie SUB-D mamy do dyspozy-
cji napiÍcie +5V. Maksymalna d³ugoúÊ
odcinka optycznego pomiÍdzy dwoma
modu³ami waha siÍ od 80m do 22000
metrÛw, w†zaleønoúci od zastosowanego
modelu modu³u oraz úwiat³owodu.

ZarÛwno przy rozruchu sieci, jak
i†w†trakcie pracy nastÍpuje samoczyn-
na kontrola odcinka transmisyjnego.
Modu³ wyposaøony jest w†2 diody
diagnostyczne LED s³uø¹ce do sygnali-
zowania transmisji i†odbioru danych
oraz informowania o†stanie odcinka op-
tycznego. Sygnalizacja s³uøy do szyb-
kiego rozruchu i†nadzorowania odcinka
úwiat³owodowego bez koniecznoúci sto-
sowania kosztownych urz¹dzeÒ pomia-
rowych, dziÍki czemu moøna obniøyÊ
koszty serwisowania sieci. Modu³y
OZD485 pozwalaj¹ na kaskadowe ³¹cze-
nie wielu odcinkÛw w†celu zwiÍksze-
nia zasiÍgu.

Przedstawimy przetworniki úwiat³owodowe z rodziny Industrial

Line, przeznaczone do zastosowania w†sieciach przemys³owych.

Wszystkie elementy wykonane s¹ w†postaci kompaktowych

modu³Ûw montowanych na standardowych szynach DIN.

Masywna aluminiowa obudowa, wykonana jako odlew

ciúnieniowy chroni je przed zak³Ûceniami, zabrudzeniem

i wahaniami temperatury w†zakresie od 0oC do 60oC

(wykonania specjalne od -20oC do 60oC), jak rÛwnieø przed

uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie modu³y mog¹ byÊ

zasilane z†wielu ürÛde³, co gwarantuje wiÍksz¹ niezawodnoúÊ

pracy sieci.

Przetworniki úwiat³owodowe
dla sieci Profibus

Profibus (ang. PROcess Field BUS)
jes t znormal izowanym, otwartym
interfejsem komunikacyjnym, ktÛry mo-
øe byÊ stosowany w†rÛønych aplika-
cjach. Profibus opisuje norma DIN
19245 czÍúÊ 1†i†2†oraz norma europejs-
ka EN 50170. Od pocz¹tku znacz¹cy
udzia³ w†opracowaniu normy Profibus
mieli inøynierowie i†technicy firmy Hir-
schmann. Elementy sieci Profibus firmy
Hirschmann znalaz³y zastosowanie m.in.
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kroczenie maksymalnego czasu nadawa-
nia przez uczestnika, uszkodzenie od-
cinka elektrycznego lub optycznego.

Sieci FIP i†GENIUS
OZD FIP i†OZD Genius to stosunko-

wo nowe, specjalistyczne modu³y opra-
cowane g³Ûwnie na potrzeby systemÛw
sieciowych oferowanych przez firmy
Schneider Electric i†GE Fanuc. Modu³
dla sieci FIP umoøliwia transmisjÍ da-
nych z†prÍdkoúci¹ 1Mb/s, natomiast mo-
du³y dla sieci Genius z†prÍdkoúci¹
153,6kb/s. Modu³y moøna ³¹czyÊ ze so-
b¹ kaskadowo, przy czym maksymalna
odleg³oúÊ pomiÍdzy dwoma modu³ami
wynosi ok. 2500 metrÛw. W†przygoto-
waniu s¹ rÛwnieø modu³y w wersji do
wspÛ³pracy z†úwiat³owodem jednomodo-
wym, gdzie maksymalna odleg³oúÊ po-
miÍdzy dwoma modu³ami bÍdzie mog³a
wynosiÊ ok. 15km.

Przetworniki posiadaj¹ po jednym
porcie elektrycznym, do ktÛrego moøna
pod³¹czyÊ do 5 urz¹dzeÒ koÒcowych
w†sieci GENIUS lub 2 w†sieci FIP oraz
po 2 porty optyczne ST/BFOC. Ponad-
to, dwa porty optyczne pozwalaj¹ na
budowÍ rÛwnieø sieci o topografii po-
dwÛjnego pierúcienia optycznego. Modu-
³y moøna ³¹czyÊ ze sob¹ kaskadowo
z†wykorzystaniem maks. 32 takich urz¹-
dzeÒ w†sieci GENIUS lub 20 w†sieci
FIP. Podobnie jak inne modu³y, rÛwnieø
te s¹ wyposaøone w†diody LED oraz
styk informacyjny s³uø¹cy do diagnos-
tyki poszczegÛlnych portÛw oraz same-
go modu³u.

Ethernet w wykonaniu
przemys³owym

Firma Hirschmann jako pierwsza
wprowadzi³a do swojej oferty rodzinÍ
elementÛw typu ìRailî do zastosowaÒ
w†ciÍøkich warunkach przemys³owych.
Nowa linia przemys³owa pozwala na
wykorzystanie zalet Ethernetu przy au-
tomatyzacji produkcji, zarz¹dzaniu ru-
chem i†kontroli procesÛw technologicz-
nych. Wykonanie modu³Ûw w†technice

w urz¹dzeniach steruj¹cych znakami
úwietlnymi wzd³uø autostrad, sterowa-
niu odcinkami gazoci¹gÛw i†ruroci¹gÛw
ropy naftowej, sterowaniu w†przemyúle
samochodowym, spoøywczym i†wielu
innych aplikacjach.

Oferowane od kilku lat przetworniki
do sieci Profibus mog³y pracowaÊ
z†maksymaln¹ prÍdkoúci¹ przesy³ania
danych 1,5Mb/s. Coraz wiÍksze i†ci¹gle
rosn¹ce wymagania uøytkownikÛw przy-
czyni³y siÍ do powstania nowej wersji
przetwornikÛw mog¹cych pracowaÊ
z†maksymaln¹ prÍdkoúci¹ 12Mb/s.
Wszystkie pozosta³e, korzystne cechy
poprzednich modu³Ûw zosta³y zachowa-
ne. Uøytkownik moøe nadal budowaÊ
sieci oparte na dowolnie wybranej to-
pografii: magistrali, gwiazdy, pierúcienia
lub podwÛjnego pierúcienia optycznego.

Kaødy modu³ wyposaøony jest w†1
port elektryczny i†w†zaleønoúci od wy-
konania 1 lub 2 porty optyczne ze z³¹-
czem ST/BFOC. DostÍpne s¹ wersje dla
úwiat ³owodÛw z†tworzywa (zasiÍg
400m), úwiat³owodÛw szklanych wielo-
modowych (zasiÍg do 3km) i†úwiat³owo-
dÛw szklanych jednomodowych (zasiÍg
do 15km). Modu³y dziÍki funkcji reti-
ming regeneruj¹ odbierane sygna³y
(kszta³t, po³oøenie czasowe i†amplitudÍ).
Umoøliwia to instalacjÍ 144 odcinkÛw
úwiat³owodowych, a†maksymalna roz-
piÍtoúÊ sieci moøe wynosiÊ nawet
100km, co ma ogromne znaczenie przy
budowie np. gazoci¹gÛw. MoøliwoúÊ re-
alizacji sieci o topografii podwÛjnego
pierúcienia optycznego w†po³¹czeniu
z†redundantnym zasilaniem 24VDC/
48VDC gwarantuje wysokie bezpieczeÒ-
stwo przekazu i†niezawodnoúÊ sieci. Na
przedniej czÍúci modu³u znajduj¹ siÍ
cztery diody LED s³uø¹ce do diagnos-
tyki poszczegÛlnych portÛw oraz same-
go modu³u. OprÛcz sygnalizacji optycz-
nej modu³y posiadaj¹ styk informacyj-
ny, ktÛry sygnalizuje pojawienie siÍ
ewentualnych b³ÍdÛw typu: b³Ídny stan
modu³u, niew³aúciwe po³¹czenie odcin-
ka elektrycznego lub optycznego, prze-

ìplug and playî umoøliwia ich prost¹
i†szybk¹ instalacjÍ. Wystarczy zamoco-
waÊ modu³ na szynie, do³¹czyÊ urz¹-
dzenia i/lub segmenty sieci, za³¹czyÊ
zasilanie i†sieÊ moøe pracowaÊ.

Komponenty wyposaøone s¹ w†za-
awansowane mechanizmy redundancyj-
ne (zarÛwno danych, jak i†zasilania),
posiadaj¹ moøliwoúÊ zarz¹dzania sieci¹
poprzez protokÛ³ SNMP, jak rÛwnieø
przez Internet. TÍ ostatni¹ moøliwoúÊ
posiadaj¹ switche serii RS2 przeznaczo-
ne do pracy w†sieci Fast Ethernet. Prze-
³¹cznikom tym moøna nadaÊ numer IP,
dziÍki czemu moøna je kontrolowaÊ
oraz sterowaÊ ich prac¹ z†dowolnego
oddalonego miejsca.

Rodzina komponentÛw dla sieci Et-
hernet obejmuje transceivery, koncent-
ratory oraz switche. DostÍpne s¹ one
w†wielu wykonaniach rÛøni¹cych siÍ
liczb¹ portÛw, rodzajem przy³¹czy oraz
rodzajem medium transmisyjnego. Urz¹-
dzenia typu ìRailî by³y juø szczegÛ³o-
wo opisywane w†EP5/2000. Ich opis
moøna rÛwnieø znaleüÊ na stronie au-
toryzowanego dystrybutora firmy Hirs-
chmann pod adresem www.jbc.com.pl.
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