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Proste jak

Automatycy, podobnie jak i†inne zawo-
dowe nacje, operuj¹ swoim w³asnym, intui-
cyjnym jÍzykiem opisu sposobÛw tworzenia
rozwi¹zaÒ problemÛw, ktÛre musz¹ rozwi¹-
zywaÊ. TwÛrcy easy postanowili dostosowaÊ
przekaünik steruj¹cy do przyzwyczajeÒ sze-
rokich rzesz uøytkownikÛw - zazwyczaj ma-
j¹cych doúwiadczenia w†automatyce .
W†zwi¹zku z†tym jest on programowany
przy pomocy symboli o†wygl¹dzie zbliøo-
nym do stosowanych w†jednym z†najbar-
dziej popularnych sposobÛw opisu syste-
mÛw automatyki - jÍzyku drabinkowym.
easy udostÍpnia trzy podstawowe grupy

funkcji:
✓ logiczne (kombinacyjne), ktÛre umoøli-
wiaj¹ ³¹czenie stanÛw wejúÊ i†îzagrzeba-
nychî sygna³Ûw poúrednich (wirtualnych
przekaünikÛw pomocniczych) przy po-
mocy funkcji podstawowych logicznych
i†- w†konsekwencji - wymuszanie reakcji
przekaünika steruj¹cego na zadan¹ przez
uøytkownika kombinacjÍ sygna³Ûw na
wejúciach;

✓ steruj¹ce przekaünikiem wyjúciowym,
u³atwiaj¹ce dostosowanie sposobu stero-
wania obci¹øenia do wymagaÒ aplikacji;

✓ zaawansowane funkcje czasowe, liczniko-
we oraz pomiaru napiÍÊ analogowych.
W†tej czÍúci artyku³u skupimy siÍ na

podstawowych funkcjach logicznych oraz
sterowania wyjúÊ.

Podstawowe funkcje logiczne
Zgodnie z†za³oøeniami algebry Booleía

kaød¹, nawet najbardziej z³oøon¹ funkcjÍ
logiczn¹ moøna zbudowaÊ przy pomocy
trzech funktorÛw: AND, OR oraz NOT.
Poniewaø niewielu uøytkownikÛw easy
chcia³oby - co oczywiste - zg³ÍbiaÊ teoriÍ
uk³adÛw cyfrowych, w†przekaünik steruj¹cy
wbudowano wiÍcej funkcji kombinacyjnych.
OprÛcz podstawowych funktorÛw logicz-
nych dostÍpne s¹ takøe funkcje nadmiarowe:
NAND, NOR oraz XOR.
Podczas tworzenia funkcji kombinacyj-

nych warto pamiÍtaÊ o†moøliwoúci wyko-

rzystywania przyciskÛw klawiatury wbudo-
wanej w†przekaünik steruj¹cy, jako elemen-
tÛw wejúciowych, ktÛre moøna wykorzys-
tywaÊ w†podobny sposÛb, jak wejúcia wy-
prowadzone na listwÍ zaciskow¹.
Na rys. 1 przedstawiono graficzne repre-

zentacje poszczegÛlnych funkcji kombina-
cyjnych, a†takøe odpowiadaj¹ce im zapisy
w†graficznym jÍzyku easy.

Funkcje sterowania wyjúÊ
Wyjúciowymi elementami easy s¹ styki

przekaünikÛw elektromagnetycznych. Mik-
rokontroler steruj¹cy prac¹ easy, odpowia-
daj¹cy jednoczeúnie za realizacjÍ zadanego

easy z punktu widzenia automatyka
− podstawowe funkcje logiczne

Rozpoczynamy prezentacjÍ
ìlogicznychî moøliwoúci

przekaünika steruj¹cego easy.
Poniewaø liczba wbudowanych

w†easy funkcji jest bardzo duøa
omÛwimy je w†dwÛch etapach.
W†tym odcinku skupimy siÍ na
omÛwieniu podstawowych funkcji

logicznych oraz sposobach
sterowania przekaünikÛw

wyjúciowych.

Rys. 1. Rys. 2.
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Rys. 3.

przez uøytkownika programu, udostÍpnia
uøytkownikowi trzy sposoby ich sterowania.
Najbardziej pospolitym spoúrÛd nich (rys.

2) jest sterowanie ìwprostî, kiedy to cewka
przekaünika sterowana jest bezpoúrednio
z†wyjúcia zaprojektowanego systemu stero-
wania. Kolejn¹ opcj¹ jest przekaünik bista-
bilny, w†ktÛrym po³oøenie stykÛw zmienia
siÍ po kaødym pojawieniu siÍ impulsu ste-
ruj¹cego. Ostatni¹ moøliwoúci¹ sterowania
przekaünika wyjúciowego, udostÍpnion¹
przez twÛrcÛw easy, jest wirtualny przekaü-
nik dwucewkowy. Jest on funkcjonalnym
odpowiednikiem jednego z†najbardziej pod-

stawowych przerzutnikÛw, stosowanego
w†technice cyfrowej - RS. Jedna z†îcewekî
s³uøy do za³¹czania stykÛw przekaünika,
druga do ich roz³¹czania.
Robert Janik

Za miesi¹c przedstawimy pozosta³e,
znacznie bardziej rozbudowane, funkcje ste-
ruj¹ce oraz sposoby programowania easy.

Urz¹dzenie przedstawione w†artykule
wraz z†osprzÍtem i oprogramowaniem udo-
stÍpni³a redakcji polska filia firmy Klöck-
ner-Moeller (tel. (0-58) 554-55-91).


