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Sterownik OpenNet ma
budowÍ zbliøon¹ do innych
spotykanych na rynku.
Sk³ada siÍ z†jednostki cen-
tralnej oraz szeregu modu-
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Rys. 1.

Po raz pierwszy
w†dziale ìAutomatykaî

prezentujemy
urz¹dzenie opracowane
przez japoÒsk¹ firmÍ
Idec. Postanowiliúmy

poúwiÍciÊ nieco uwagi
sterownikowi OpenNet,

ktÛrego niezwyk³oúÊ
wynika z†moøliwoúci
wspÛ³pracy w†prak-
tycznie dowolnym

systemie sieci
otwartych.

Co to oznacza
w†praktyce wyjaúnimy

w†artykule.

³Ûw I/O (fot. 1), poprzez
ktÛre moøe obs³ugiwaÊ do
480 rÛønych punktÛw. Do-
stÍpne s¹ takøe modu³y
wejúÊ-wyjúÊ analogowych,

za pomoc¹ ktÛrych sterow-
nik ma dwukierunkowy do-
stÍp do standardowych syg-
na³Ûw napiÍciowych 0..5V,
0..10V, ±5V, ±10V oraz pr¹-

dowego 4..20mA. Standar-
dowym wyposaøeniem ste-
rownika s¹ takøe porty ko-
munikacyjne RS485 i†RS232
(2 szt.), szybki 3-wejúciowy,
16-bitowy licznik, zegar
RTC z†kalendarzem i†inter-
fejs PCMCIA (niektÛre mo-
dele). Dodaj¹c do tego bo-
gat¹ listÍ rozkazÛw, wúrÛd
ktÛrych dostÍpne s¹ opera-
cje arytmetyczne i†logiczne
na s³owach 16 i†32-bito-
wych (w tym pierwiastko-
wanie i†liczenie úrednich),
aproksymacja funkcji, pro-
gramowanie regulatora PID,
tygodniowy programator,
konwersja liczb pomiÍdzy
rÛønymi systemami oraz ob-
s³uga komunikacji modemo-
wej (rozkazy Hayesa AT)
otrzymujemy sterownik
o†moøliwoúciach wiÍkszych
niø przeciÍtne, ale nadal
niezbyt szokuj¹cych.

Tajemnica sukcesu ste-
rownika OpenNet ukryta
jest w†jego moøliwoúciach
komunikacyjnych, ktÛre...

...przewyøszaj¹ dostÍpne
na rynku standardy

Jak wczeúnie j wspo-
mnia³em, jednostka centra-
la OpenNet jest wyposaøo-
na w†interfejs komunika-
cyjny RS485, ktÛry moøna
wykorzystaÊ do transmisji
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Fot. 1.

danych w†lokalnej sieci
DataLink, za pomoc¹ ktÛ-
rej moøna do³¹czyÊ do ste-
rownika szereg wspÛ³pra-
cuj¹cych urz¹dzeÒ (np.
terminali, paneli operator-
sk ich , inne s te rownik i
Idec). Ze wzglÍdu na moø-
liwoúÊ do³¹czenie do poje-
dynczej linii RS485 wielu
nadajnikÛw, przewidziano
moøliwoúÊ transmisji po-
miÍdzy komputerem spe³-
n i a j ¹ cym ro lÍ mas te ra
i†wieloma (do 32) sterow-
nikami OpenNet.

NajwiÍksze moøliwoúci
komunikacyjne zapewniaj¹
jednak dodatkowe modu³y
komunikacyjne (fot. 1), za
pomoc¹ ktÛrych moøna do-
³¹czyÊ system sterowania
w†dowolny zestaw sieci ot-
wartych, np. LonWorks, De-
viceNet lub Interbus (rys.
1). W†przypadku w³¹czenia
systemu OpenNet w†system
sieci LonWorks, sterownik
pracuje jako wÍze³ sieci.

W†przypadku systemu Devi-
ceNet sterownik pracuje ja-
ko urz¹dzenie podrzÍdne,
a†w†przypadku do³¹czenia
sterownika do systemu In-
terbus moøe on pracowaÊ
zarÛwno w†trybie podpo-
rz¹dkowanym jak i†nadrzÍd-
nym. NiektÛre spoúrÛd mo-
du³Ûw I/O produkowanych
przez Idec mog¹ wspÛ³pra-

cowaÊ bezpoúrednio z†sieci¹
Interbus, jako zdalne modu-
³y peryferyjne.

Poniewaø systemy sie-
ciowe w†automatyce nabie-
raj¹ coraz wiÍkszego zna-
czenia, w†jednym z†najbliø-
szych numerÛw EP poúwiÍ-
cimy im nieco bardziej
szczegÛ³owy artyku³.
Tomasz Paszkiewicz, AVT

Artyku³ przygotowano
w†oparc iu o†mater ia ³y
udostÍpnione przez fir-
mÍ Compart Automation,
t e l .  ( 0 - 2 2 ) 610 - 8 5 - 4 9 ,
www.compart.z.pl.

Na p³ycie CD-EP09/2000
znajduje siÍ katalog sprzÍ-
tu oferowanego przez Com-
part Automation.

A  U  T  O  M  A  T  Y  K  A


