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Fot. 1.

Sterowniki rodziny CPM2 s¹ jedny-
mi z†najmniejszych produkowanych
przez firmÍ Omron. ìNajmniej-
szychî nie oznacza jednak ìnaj-
s³abszychî, poniewaø proceso-
ry steruj¹ce prac¹ modu³Ûw
CPU (opracowane przez firmÍ
Omron) s¹ niemal rÛwne wy-
dajnoúci¹ z†procesorami stoso-
wanymi w†fizycznie wiÍkszych
modelach. CzÍstotliwoúÊ takto-
wania procesorÛw wynosi
16MHz, a†dziÍki ich jednotakto-
wej architekturze i†duøym zaso-
bom pamiÍci RAM (co najmniej
512kB) szybkoúÊ wykonywania
programu jest bardzo wysoka.

Typowy czas wykonywania in-
strukcji z†grupy podstawowych nie

przekracza 640ns. Wykorzystanie in-
strukcji z³oøonych (tzw. specjalnych) wi¹øe siÍ
ze spowolnieniem pracy sterownika, ponie-
waø wykonanie takiej instrukcji moøe
trwaÊ nawet ok. 7,8µs. JÍzyk programowa-
nia sterownika sk³ada siÍ z†14 instrukcji
podstawowych i†105 instrukcji specjal-
nych w†blisko 190 odmianach. Ze wzglÍ-
du na jednotaktow¹ architekturÍ rdzenia
procesora, w†jednym cyklu zegarowym od-
czytywane jest tylko jedno s³owo z†pamiÍ-
ci programu. Kompletne polecenie moøe
sk³adaÊ z†1..5 s³Ûw. Na pamiÍÊ programu
twÛrcy sterownika przeznaczyli 4kB pa-
miÍci RAM. W†zaleønoúci od wersji ste-
rownika program moøe byÊ przechowywa-
ny takøe w†nieulotnej pamiÍci Flash.
W†przypadku przechowywania programu
w†pamiÍci RAM jej zawartoúÊ moøe byÊ
podtrzymywana bateryjnie.

Podstawowym narzÍdziem do przygo-
towywania projektÛw dla sterownikÛw CPM

firmy Omron jest pakiet narzÍdziowy SysWin.
Pozwala on na przygotowania opisu projektu
w†jÍzyku drabinkowym (rys. 1), przy czym
oprogramowanie zapewnia ³atwy dostÍp do
wszystkich poleceÒ z†pomocnymi podczas pro-
jektowania komentarzami (rys. 2). SysWin wy-
posaøono ponadto w†doúÊ zaawansowane, do-
datkowe narzÍdzia do debuggowania i†weryfi-
kacji projektu (przyk³ad na rys. 3).

Podstawowym zajÍciem procesora podczas
wykonywania programu zadanego przez uøyt-
kownika jest skanowanie stanu wejúÊ i†- w†za-
leønoúci od nich - aktualizacja stanÛw blokÛw
wewnÍtrznych oraz wyjúÊ. Ponadto procesor
odpowiada za obs³ugÍ wewnÍtrznych liczni-
kÛw i†timerÛw programowych (moøe ich byÊ
aø 256!), wyjúÊ impulsowych, licznika mierz¹-
cego fazÍ sygna³Ûw wejúciowych, itp.

Istotnym zagadnieniem jest szybka obs³uga
przez procesor sterownika zewnÍt-

rznych przerwaÒ (2 lub 4, w†za-
leønoúci od wersji). Z†tego

wzglÍdu wejúcia przery-
waj¹ce maj¹ status

Sterowniki serii
CPM2

Kilka miesiÍcy temu

prezentowaliúmy w†dziale

ìAutomatykaî sterowniki PLC

z†rodziny CPM1 firmy Omron.

Do tej samej kategorii

funkcjonalnej zaliczane s¹

dwie rodziny sterownikÛw

z†serii CPM2, nosz¹ce

oznaczenia CMP2A i†CPM2C.

Przedstawiamy je w†artykule.

Rys. 1. Rys. 2.

Fot. 2.
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Tab. 2. Parametry sterowników serii CPM2C.
Parametr CPM2C−10 CPM2C−20

Liczba wejść 6 12

Liczba wyjść 4 8

100..240VAC lub
Zasilanie 20,4..26,4VDC

(w zależności od wersji)

Pobór mocy 20W

Pojemność
pamięci 4096 słów
programu

Maksymalna
liczba 256
liczników/
timerów

Maksymalna liczniki dwukierunkowe: 20kHz
częstotliwość miernik przesunięcia fazowego: 5kHz
impulsów standardowy: 20kHz
wejściowych zliczanie przerwań: 2kHz

Przerwania 2 4

Tab. 1. Parametry sterowników serii CPM2A.
Parametr CPM2A−20 CPM2A−30 CPM2A−40 CPM2A−60

Liczba wejść 12 18 24 36

Liczba wyjść 8 12 16 24

Zasilanie                                          100..240VAC lub 20,4..26,4VDC
(w zależności od wersji

Pobór mocy 60VA/20W

Pojemność
pamięci 4096 słów
programu

Maksymalna
liczba 256
liczników/
timerów

Maksymalna liczniki dwukierunkowe: 20kHz,
częstotliwość miernik przesunięcia fazowego: 5kHz,
impulsów standardowy: 20kHz,
wejściowych zliczanie przerwań: 2kHz,

Przerwania 4

Sterowniki CPM2A
Sterowniki rodziny CPM2A s¹ zin-

tegrowanymi w†jednej obudowie jednostka-
mi CPU wraz z†modu³ami peryferyjnymi,
w†tym 20..60 linii portÛw I/O. LiczbÍ dostÍp-
nych portÛw I/O moøna zwiÍkszyÊ do 120, za
pomoc¹ zewnÍtrznych ekspanderÛw (np.
CPM2A-20CDR-A/D, itp.). W†zaleønoúci od wy-
magaÒ uøytkownika elementami wykonawczy-
mi na wyjúciach modu³Ûw cyfrowych mog¹
byÊ tranzystory lub przekaüniki.

OprÛcz ekspanderÛw cyfrowych moøliwe
jest zastosowanie modu³Ûw z†analogowymi por-
tami dwukierunkowymi (CPM1A-MAD01) oraz
specjalizowanymi modu³ami do pomiaru tem-
peratury. WúrÛd nich s¹ dostÍpne wersje wspÛ³-
pracuj¹ce z†czujnikami Pt100 (CPM1A-TS101/
102) oraz z†termoparowymi czujnikami typÛw
J i†K (CPM1A-TS201/202). Sterownik moøe
wspÛ³pracowaÊ jednoczeúnie z†trzema rÛønymi
modu³ami ekspanderÛw.

Kolejnym interesuj¹cym modu³em zwiÍk-
szaj¹cym moøliwoúci aplikacyjne sterownikÛw
CPM1A jest CPM1A-SRT21, ktÛry spe³nia
rolÍ interfejsu sieciowego Compobus/S,
dziÍki ktÛremu sterownik moøe wspÛ³-
pracowaÊ z†innymi urz¹dzeniami w†bar-
dzo rozbudowanym systemie sterowania.

Sterowniki CPM2A wyposaøono
w†z³¹cze asynchroniczne szeregowe, ktÛ-
re nie jest napiÍciowo zgodne ze stan-
dardem RS232. Pod³¹czenie do tego z³¹-
cza modu³u wspÛ³pracuj¹cego poprzez
standardowy interfejs RS232 wymaga za-
stosowania specjalnego kabla zintegrowa-
nego z†konwerterem napiÍciowym. Z³¹cze
szeregowe s³uøy przede wszystkim do ³a-
dowania pamiÍci programu kodem wyniko-
wym. Moøna je takøe wykorzystaÊ do wy-

miany informacji z†dowolnym in-
nym urz¹dzeniem wyposaøonym
w†RS232, w†tym np. zdalnymi pa-
nelami operatorskimi.

W†tab. 1 zawarto zestawienie
podstawowych wersji sterowni-
kÛw wraz z†krÛtkim opisem ich
najwaøniejszych w³aúciwoúci.

Sterowniki CPM2C
Nieco inna filozofia przyúwie-

ca³a konstruktorom opracowuj¹-
cym sterowniki serii CPM2C. S¹
to bowiem modu³y w†miniaturo-
wych obudowach przystosowa-
nych do montaøu na szynie DIN
o†szerokoúci zaledwie 33mm, ale
o†takich samych moøliwoúciach,
jak wiÍksze CPM2A. Ze wzglÍdu
na miniaturowe rozmiary sterow-
niki CPM2C zosta³y pozbawioneRys. 3.

elementÛw wykonawczych mocy, zast¹piono je
z³¹czami IDC, do ktÛrych sygna³y steruj¹ce
dostarczaj¹ tranzystory. Do tych wyjúÊ moøna
do³¹czaÊ dodatkowe, zewnÍtrzne modu³y wy-
konawcze, np. przekaünikowe. Na fot. 1 po-
kazano wygl¹d ekspandera I/O ze standardo-

wymi z³¹czami IDC (do³¹czony do jed-
nostki centralnej - z†lewej strony

zdjÍcia), a†na fot. 2 rozwi¹za-
nie alternatywne - z³¹-

cza úrubowe.

Jednostka centralna systemu CPM2C moøe
wspÛ³pracowaÊ z†piÍcioma ekspanderami, dziÍ-
ki czemu maksymalna liczba wejúÊ wynosi aø
140. Mechaniczna konstrukcja modu³Ûw serii
CPM2C pozwala ³¹czyÊ je (przynajmniej wiÍk-
szoúÊ z†nich) ze sob¹ za pomoc¹ specjalnych
z³¹cz ukrytych pod klapkami obudowy. Wy-
starczy zdj¹Ê tak¹ os³onÍ i†zsun¹Ê ze sob¹ mo-
du³y, aby nast¹pi³o ich po³¹czenie elektryczne.
WúrÛd wielu rÛønorodnych modu³Ûw rozsze-
rzaj¹cych dostÍpny jest m.in. 12-bitowy prze-
twornik A/C i†C/A.

Na fot. 3 znajduje siÍ zdjÍcie jednostki
centralnej CPM2C-20. Pod klapk¹ znajduj¹c¹
siÍ na przednim panelu dostÍpne jest z³¹cze
szeregowego portu asynchronicznego, przy po-
mocy ktÛrego moøliwe jest programowanie ste-
rownika i†jego wspÛ³praca z†urz¹dzeniami ze-
wnÍtrznymi, w†tym np. z†prostym terminalem
(fot. 4), wyposaøonym w†ciek³okrystaliczny wy-
úwietlacz i†niewielk¹ klawiaturÍ.

Najwaøniejsze parametry sterownikÛw ro-
dziny CPM2C przedstawiamy w†tab. 2.
Tomasz Paszkiewicz

Artyku³ powsta³ w†oparciu o†materia³y
firmy Omron, tel. (0-22) 645-78-60.

Fot. 4.

Fot. 3.

wejúÊ szybkich, o†maksymalnej czÍstotliwoúci
impulsÛw 20kHz.

Sterowniki CPM2 wyposaøono w†niezaleø-
ny od procesora zegar czasu rzeczywistego
z†kalendarzem. Zlicza on bieø¹cy czas z†do-
k³adnoúci¹ do sekund, podaje takøe dzieÒ
z†uwzglÍdnieniem lat przestÍpnych, miesi¹c
i†rok. Zegar ma zasilanie niezaleøne od pozo-
sta³ych elementÛw sterownika, dziÍki czemu
niezawodnoúÊ jego pracy jest bardzo duøa.

Na tym najwaøniejsze podobieÒstwa po-
miÍdzy sterownikami CPM2A i†CPM2C siÍ koÒ-
cz¹, w†zwi¹zku z†czym przejdziemy do omÛ-
wienia rÛønic wystÍpuj¹cych pomiÍdzy nimi.


