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nie czasowe poprzez wewnÍtrzne uk³ady
ca³kuj¹ce. Jednak z†uwagi na duøy koszt
takiego rozwi¹zania oraz jego ma³¹ uni-
wersalnoúÊ s¹ to urz¹dzenia ma³o popu-
larne. Dodatkow¹ wad¹ takich konstruk-
cji jest to, øe w†przypadku awarii czuj-
nik musi zostaÊ zast¹piony takim sa-
mym. Wi¹øe siÍ to z†koniecznoúci¹ po-
siadania magazynu czÍúci zapasowych.

Stosowanie zewnÍtrznych uk³adÛw
realizuj¹cych obrÛbkÍ sygna³Ûw zwi¹za-
ne jest z ograniczeniami sprzÍtowymi,
gdyø dostÍpne na rynku uk³ady realizuj¹
tylko bardzo proste funkcje (np. proste
opÛünienie czasowe bez moøliwoúci re-
gulacji) b¹dü s¹ to skomplikowane, dro-
gie uk³ady z†moøliwoúciami daleko prze-
wyøszaj¹cymi potrzeby podstawowych
aplikacji.

Z tego powodu pojawi³ siÍ prosty
uk³ad, ktÛry realizuje kilka funkcji wspo-
magaj¹cych obrÛbkÍ sygna³Ûw pochodz¹-
cych zarÛwno z†czujnikÛw, jak i†innych
elementÛw (typu ³¹czniki mechaniczne)
uøywanych w†automatyzacji procesu
technologicznego.

Uk³ad ìSmart Plugî (inteligentna
z³¹czka - z†tak¹ w³aúnie nazw¹ firma
SensoPart z†Niemiec wprowadzi³a ten
element na rynek) produkowany jest
w†czterech podstawowych typach, jako:
- modu³ licz¹cy,
- modu³ czasowy,
- konwerter,
- modu³ ruchu.

W kompaktowej obudowie (walec
o†wymiarach  20x60mm) zawarto po
prostu z³¹cze przejúciowe M12 (rys. 1).
DziÍki temu montaø jest niezwykle pros-
ty i†polega na pod³¹czeniu kabla do

wtyczki ìSmart Plugaî, a†czujnika lub
innego elementu do gniazda znajduj¹ce-
go siÍ po przeciwnej stronie.

Modu³ licz¹cy, oznaczany symbolem
MFC12, odlicza impulsy pojawiaj¹ce siÍ
na jego wejúciu. Gdy liczba impulsÛw
osi¹gnie zaprogramowan¹ wartoúÊ, to na
wyjúciu ìSmart Plugaî pojawia siÍ syg-
na³ dla obwodu zewnÍtrznego. ìSmart
Plugî moøe liczyÊ zarÛwno impulsy, jak
i†przerwy miÍdzy nimi. Zakres programo-
wania wynosi od 1†do 65535 impulsÛw.

MFT12 to modu³ czasowy umoøli-
wiaj¹cy opÛünienie sygna³u wychodz¹ce-
go z†czujnika lub wchodz¹cego do czuj-
nika. Czasy ustawiane s¹ w†zakresie od
1†do 65535ms.

Modu³ ruchu MFF12 wspÛ³pracuje
z†dowolnym czujnikiem kontroluj¹c czÍs-
totliwoúÊ impulsÛw pojawiaj¹cych siÍ na
jego wejúciu (przychodz¹cych z czujnika).
W†przypadku spadku tej czÍstotliwoúci o
5% poniøej zaprogramowanego progu za-
dzia³ania, na wyjúciu z³¹czki pojawia siÍ
sygnalizacja tej sytuacji. Wartoúci obs³u-
giwanych czÍstotliwoúci zawieraj¹ siÍ
w†przedziale 0,015Hz..1kHz.

Programowanie zarÛwno modu³u li-
cz¹cego, czasowego, jak i†ruchu odbywa
siÍ za pomoc¹ dodatkowego wejúcia
ucz¹cego (TEACH-IN). Proces uczenia po-
lega na podaniu napiÍcia +Ub (napiÍcie
zasilaj¹ce) na to wejúcie oraz wyzwole-
nia czujnika w†ø¹danej sekwencji (rys.
2). Wszystkie ustawienia s¹ trwale zapa-
miÍtywane w†wewnÍtrznej pamiÍci typu
EEPROM.

Konwerter (typ MFI12) zapewnia
moøliwoúÊ zmiany formatu sygna³u po-
chodz¹cego z†czujnika typu PNP na NPN
lub odwrotnie. Dodatkowo podanie +Ub
na wejúcie ucz¹ce (TEACH-IN) odwraca

Wszystkie osoby zajmuj¹ce siÍ na co
dzieÒ automatyzacj¹ procesÛw technolo-
gicznych wiedz¹ doskonale, øe do reali-
zacji z³oøonych uk³adÛw automatyki s¹
niezbÍdne elementy realizuj¹ce takie
podstawowe funkcje, jak ustalenie zaleø-
noúci czasowych (np. opÛünienia) czy za-
leønoúci zwi¹zanych z†liczb¹ zliczanych
impulsÛw (liczniki).

G³Ûwnymi sygna³ami, ktÛre naleøy
w†pierwszej kolejnoúci w³aúciwie prze-
tworzyÊ, s¹ impulsy pochodz¹ce ze
wszelkiego typu czujnikÛw (np. induk-
cyjnych lub optycznych). St¹d wynika
duøy popyt na uk³ady dostosowane do
standardu zasilania oraz rodzaju wyjúcia
i†czujnika.

NiektÛrzy producenci posiadaj¹
w†swojej ofercie specjalne typy czujni-
kÛw, ktÛre realizuj¹ np. proste opÛünie-

Podstawowe dane techniczne (wspólne
dla wszystkich modułów):
✓ Napięcie pracy: 10..30VDC
✓ Pobór prądu: 10mA
✓ Temperatura pracy: 0..+60oC
✓ Stopień ochrony: IP67
✓ Wymiary:  20x60mm

inteligencja w złączce
Konstruktorzy elementÛw automatyki przemys³owej, podobnie

jak producenci artyku³Ûw rynkowych, aby zapewniÊ

powodzenie rynkowe swoich opracowaÒ, musz¹ zaskakiwaÊ

nowoúciami i†prezentowaÊ rozwi¹zania niespotykane

w†ofertach konkurencji. Kaøda kolejna konstrukcja

musi byÊ taÒsza, ìlepszaî i†îzmyúlniejszaî od poprzedniej.

Rys. 2.

Rys. 1.



136

A  U  T  O  M  A  T  Y  K  A

Elektronika Praktyczna 12/2000

funkcjÍ wyjúciow¹ czujnika z†NO na NC
lub odwrotnie.

Niezwykle przydatn¹ w³aúciwoúci¹
ìSmart PlugÛwî jest zwiÍkszony pr¹d
obci¹øenia na wyjúciu. Cecha ta jest

wspÛlna dla kaødego z†typÛw. WiÍkszoúÊ
czujnikÛw wystÍpuj¹cych na rynku mo-
øe byÊ obci¹øana pr¹dem rzÍdu
100..200mA. W†niektÛrych przypadkach
uk³ady zewnÍtrzne wymagaj¹ wiÍkszych
wartoúci pr¹du. Zastosowanie dodatkowe-
go przekaünika powoduje znacz¹ce
zmniejszenie siÍ czÍstotliwoúci prze³¹cza-
nia do kilkunastu Hz i†czÍsto jest to zbyt
ma³o dla wiÍkszoúci wspÛ³czesnych ap-
likacji. Zastosowanie w†tym przypadku
ìSmart Plugaî, ktÛry ma wyjúcie o†ob-
ci¹øalnoúci wynosz¹cej 400mA przy mak-
symalnej czÍstotliwoúci prze³¹czania rÛw-
nej 10kHz, niezwykle prosto rozwi¹zuje
powyøszy problem. Po³¹czenie szeregowe

Przyk³adowe aplikacje
- odliczanie elementÛw do opakowania
zbiorczego (rys. 3),

- uøycie jako dzielnik: obliczanie pe³nych
obrotÛw ko³a zÍbatego, jeden impuls na
obrÛt (liczba zÍbÛw jest wpisana jako
dzielnik do pamiÍci ìSmart Plugaî),

- liczenie bardzo szybkich procesÛw (do
10kHz),

- kontrola, czyszczenie, smarowanie syste-
mu (np. co 100 cykli).

Rys. 3.

Rys. 5.Rys. 4.

kilku modu³Ûw daje dodatkowe moøli-
woúci jednoczesnego wykorzystania kil-
ku funkcji, np. dwa modu³y czasowe
i†licznik.
Krzysztof Antczak, Sels

Artyku³ powsta³ w†oparciu o†mate-
ria³y firmy Sels, tel. (0-22) 848-08-42,
www.sels.com.pl.


