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Na pierwszy rzut oka, koncep-
cja zastosowana przez konstrukto-
rÛw sterownikÛw rodziny MicroS-
MART jest doúÊ banalna: podzia³
systemu sterowania na elastycznie
zestawiane bloki funkcjonalne sto-
suj¹ w†swoich opracowaniach takøe
inni producenci. Jest to rozwi¹za-
nie spotykane takøe w†prostych ste-
rownikach logicznych. Tajemnica
sukcesu leøy gdzie indziej.

Sterownik na miarÍ: CPU
i†jego najbliøsze otoczenie

W†ramach rodziny MicroSMART
s¹ oferowane dwa rodzaje jednostek
centralnych CPU, ktÛre w†istotny spo-
sÛb rÛøni¹ siÍ miÍdzy sob¹ budow¹:

JapoÒska firma IDEC jest

producentem m.in.

interesuj¹cych sterownikÛw

PLC, ktÛrych popularnoúÊ

w†naszym kraju stopniowo

roúnie. SzczegÛlnymi z†punktu

widzenia uøytkownikÛw s¹

sterowniki PLC rodziny

MicroSmart, ktÛre wyrÛøniaj¹

siÍ modu³ow¹ budow¹, dziÍki

czemu kaødy uøytkownik

moøe zbudowaÊ optymalny

dla siebie system steruj¹cy.

Ponadto nie przep³aca siÍ

za nie.

- CPU typu Slim, w†ktÛrych produ-
cent zastosowa³ prosty panel opera-
torski ograniczony do diod LED syg-
nalizuj¹cych stan pracy jednostki
centralnej. Na fot. 1 przedstawiono
widok standardowego modu³u Slim
wraz z†dodatkowym wyposaøeniem,
ktÛre moøna stosowaÊ opcjonalnie.

- CPU typu All-in-One, ktÛrych wy-
posaøenie jest nieco bogatsze, bo-
wiem obok sygnalizatorÛw optycz-
nych LED przewidziano miejsce na
dodatkowy modu³ alfanumeryczny
LCD z†4-przyciskow¹ klawiatur¹,
ktÛry spe³nia rolÍ demontowanego
na øyczenie panelu operatorskiego
(ang. HMI - Human-Machine Inter-
face). DziÍki wbudowanemu zasi-
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Rys. 4.

Rys. 3.

laczowi sterowniki w†tej wersji
mog¹ spe³niaÊ takøe rolÍ zasilacza
o†napiÍciu wyjúciowym 24VDC, za-
pewniaj¹cym zasilanie czujnikÛw
lub innych modu³Ûw dodatkowych
wykorzystywanych w†systemie. Na
fot. 2 przedstawiono widok sterow-
nika All-in-One wraz z†opcjonal-
nym wyposaøeniem dodatkowym.
Niezaleønie od wersji, jednostki

centralne wyposaøono w†interfejs
szeregowy RS232 oraz nastawnik,
a†w†niektÛrych wariantach, dwa na-
stawniki analogowe. Przewidziano
takøe miejsce (w wersji Slim zasto-
sowano dwa z³¹cza) na dodatkowe
modu³y pamiÍci (programu/danych)
lub modu³y zegara czasu rzeczywis-
tego z†kalendarzem.

Moøliwoúci komunikacyjne ste-
rownikÛw moøna powiÍkszyÊ wypo-
saøaj¹c je w†adaptery napiÍciowe
TTL/RS232 lub TTL/RS485, ktÛre
s¹ dostÍpne w†dwÛch wariantach
rÛøni¹cych siÍ z³¹czami.

Poniewaø liczba wejúÊ i†wyjúÊ
w†sterownikach jest ograniczona,
a†niektÛre aplikacje s¹ ìI/O-øerneî,
Idec przewidzia³ moøliwoúÊ ³¹czenia
jednostek centralnych z†dodatkowy-
mi modu³ami, wskutek czego mak-
symalna liczba I/O moøe wynosiÊ aø
264. Po³¹czenia pomiÍdzy poszcze-
gÛlnymi modu³ami montowanymi na
szynie DIN35 zapewniaj¹ z³¹cza ulo-
kowane na bocznych úciankach mo-
du³Ûw. DziÍki takiemu umieszczeniu
jedyn¹ czynnoúci¹, wymagan¹ pod-
czas montowania modu³Ûw w†poø¹-
dane konfiguracje, jest ich dosuniÍ-
cie do siebie na szynie.

Podstawowe możliwości sterowników
MicroSMART:

Wyposażenie standardowe:
✗ liczba linii I/O: 10..264 (po zastosowaniu

dodatkowych modułów),
✗ wbudowane 4 liczniki (nawet do 20kHz),
✗ wejście analogowe 0..10V,
✗ obsługa dwufazowych enkoderów (do 20kHz),
✗ 4 wejścia przerwaniowe z możliwością

wykorzystania jako sprzętowe pułapki,
✗ 2 wyjścia PWM lub częstotliwościowe,
✗ port RS232 z możliwością definiowania

protokołu (z wbudowanymi protokołami obsługi
modemu),

✗ możliwość pracy w sieci lokalnej Data Link
z innymi sterownikami firmy Idec,

✗ wbudowane zadajniki analogowe,
✗ sterowanie RAMP z programowanym czasami

zboczy,
✗ algorytm regulacji PID (do 14 niezależnych pętli),
✗ rejestry sterownika ulokowano w obszarze

pamięci nieulotnej.
Wyposażenie opcjonalne:

✗ moduł interfejsu operatorskiego (HMI),
✗ zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem,
✗ dodatkowy moduł pamięci EEPROM,
✗ drugi port RS232/RS485,
✗ dodatkowe moduły I/O.

Na rys. 3 pokazano moøliwe
konfiguracje jednostek CPU w†wer-
sji Slim oraz modu³Ûw I/O, ktÛrych
moøna do³¹czyÊ maksymalnie 7.
Podczas korzystania z†takiej konfigu-
racji naleøy pamiÍtaÊ, øe maksymal-
na liczba jednoczeúnie w³¹czonych
przekaünikÛw nie moøe przekraczaÊ
54 (w tym s¹ przekaüniki wbudo-
wane w†CPU). Nie ma natomiast
ograniczenia liczby jednoczeúnie
w³¹czonych wyjúÊ tranzystorowych
dostÍpnych w†niektÛrych wariantach
ekspanderÛw I/O, ktÛre mog¹ stero-
waÊ przekaünikami zewnÍtrznymi
mechanicznymi lub kluczami pÛ³-
przewodnikowymi duøej mocy.

Na rys. 4 przedstawiono moøli-
we konfiguracje modu³Ûw I/O ze
sterownikami w†wersji All-in-One.
Jak widaÊ, w†tej grupie CPU moø-
liwoúci rozbudowany ma tylko je-
den z†nich - FC4A-C24R2. Moøna
do niego do³¹czyÊ maksymalnie
4†modu³y rozszerzaj¹ce, za pomoc¹
ktÛrych liczba I/O powiÍksza siÍ do
88. Maksymalna liczba jednoczeúnie
w³¹czonych przekaünikÛw nie po-
winna przekraczaÊ 33 sztuk.
Andrzej Jakubik, AVT

Materia³y wykorzystane do przy-
gotowania artyku³u udostÍpni³a fir-
ma Compart Automation, tel.: (22)
610-85-49, tel./fax: (22) 610-63-92,
http://compart.zajdel.pl/.

SzczegÛ³owe informacje dotycz¹-
ce sterownikÛw MicroSMART s¹ do-
stÍpne w†Internecie pod adresami:
- http://Smart.idec.com/english/me-
nu/menu_english.html,

- http://Smart.idec.com/english/me-
nu/down/downtop.html,

oraz na p³ycie CD-EP9/2001B.


