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Proste jak

Podstawowe funkcje logiczne, ktÛre przed-
stawiliúmy miesi¹c temu, pozwalaj¹ budo-
waÊ tylko proste systemy sterowania, bez
moøliwoúci uwzglÍdnienia parametru czasu.
Poniewaø w†praktycznych aplikacjach
wp³yw czasu (pory dnia, godziny lub dnia
tygodnia) na sposÛb dzia³ania sterowanego
systemu jest zazwyczaj bardzo duøy, kon-
struktorzy easy wyposaøyli go w†bogaty ze-
staw modu³Ûw pozwalaj¹cych uwzglÍdniÊ
nie tylko czas, ale takøe liczbÍ zewnÍtrznych
zdarzeÒ lub zmianÍ napiÍcia analogowego.
Na rys. 1 przedstawione zosta³y symbole

graficzne wszystkich zaawansowanych mo-
du³Ûw oraz przyk³adowe widoki ekranu
sterownika easy.

Funkcje czasowe
Podstawowymi modu³ami czasowymi s¹

przekaüniki z†zadawanym czasem opÛünie-
nia w³¹czenia lub wy³¹czenia. Czas opÛü-
nienia moøna ustawiaÊ w†zakresie sekund,
minut/sekund oraz godzin/minut, przy czym
maksymalny czas opÛünienia wynosi 100
godzin. W†easy moøna wykorzystaÊ jedno-
czeúnie do 8†modu³Ûw tego typu.
Wszystkie przekaüniki czasowe s¹ wypo-

saøone w†wejúcia wyzwalania oraz asynchro-
nicznego zerowania. Wejúcie zerowania ma
najwyøszy priorytet, w†zwi¹zku z†czym prze-
³¹cza zawsze wyjúcie modu³u w†stan nieak-
tywny, bez wzglÍdu na stany pozosta³ych
wejúÊ.
W†zaleønoúci od wyboru uøytkownika

moøliwe jest w³¹czenie lub wy³¹czenie pod-
gl¹du wartoúci parametru czasowego pod-
czas normalnej eksploatacji sterownika.
Nieco zmodyfikowan¹ wersj¹ czasowego

przekaünika z†opÛünieniem jest modu³ z†lo-
sowo dobieranym parametrem. Po wybraniu
takiego trybu pracy easy samodzielnie ìlo-
sujeî czas z†zakresu od 0†do czasu zadanego
przez uøytkownika. WewnÍtrzny generator

losowy ma - jak pokaza³y doúwiadczenia -
doúÊ regularny (czytaj: ma³o losowy) rozk³ad
ìtrafieÒî, lecz w†dla tego typu aplikacji jest
on w†pe³ni wystarczaj¹cy.
Kolejn¹ wersj¹ modu³u czasowego jest

przekaünik z†programowanym czasem trwa-
nia impulsu wyjúciowego, niezaleønym od
czasu trwania impulsu wyzwalaj¹cego. Mo-
du³ ten pozwala np. formowaÊ silnie zak³Û-
cone zewnÍtrzne sygna³y steruj¹ce.
Ostatnim modu³em przekaünika czasowe-

go jest generator przebiegu prostok¹tnego,
ktÛry moøna wykorzystaÊ np. do sterowania
lamp¹ ostrzegawcz¹. Konstruktorzy easy
przyjÍli za³oøenie, øe czas trwania wyjúcio-
wych impulsÛw jest dwukrotnie krÛtszy od
zadanego parametru czasowego. Czas aktyw-
noúci wyjúcia (migania) jest rÛwny czasowi
trwania poziomu wysokiego na wejúciu TRG.

Zegar steruj¹cy (tylko
w†wersjach -RC)
Jest to funkcjonalnie rozbudowany zegar

czasu rzeczywistego z†moøliwoúci¹ progra-
mowania w†trybie tygodniowym. Uøytkow-
nik moøe wykorzystaÊ jednoczeúnie maks.
4 takie modu³y, kaødy niezaleønie progra-
mowany w†8 punktach. Tak wiÍc w†sumie
moøna zaprojektowaÊ pracÍ sterownika w†za-
leønoúci od 32 programowanych czasÛw
w³¹czenia i†wy³¹czenia. Zegar pracuje nie-
zaleønie od zewnÍtrznego zasilania, ale
w†przypadku zaniku zewnÍtrznego napiÍcia
nie s¹ sterowane przekaüniki wyjúciowe.
W†zaleønoúci od wymagaÒ uøytkownika,

nastawy zegara mog¹ byÊ wyúwietlane pod-
czas normalnej pracy easy lub nie.

Komparator analogowy (tylko
w†wersjach 24V)
Nie jest to modu³ zwi¹zany z†pomiarem

czasu, zapewnia natomiast ³atw¹ wymianÍ
informacji pomiÍdzy easy a†analogowymi

easy z punktu widzenia automatyka
− zaawansowane funkcje sterowania

W†tej czÍúci artyku³u skupimy
siÍ na omÛwieniu

zaawansowanych funkcji
sterowania oraz przedstawieniu

ograniczeÒ programu uøytkownika.
Sposoby programowania easy

oraz dostÍpne akcesoria
zaprezentujemy w†majowym

numerze EP.
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czujnikami (np. do pomiaru temperatury,
ciúnienia lub oúwietlenia). Uøytkownik moøe
korzystaÊ jednoczeúnie z†4†komparatorÛw.
W†zaleønoúci od wymagaÒ aplikacji i†pro-
gramu, komparator moøe porÛwnywaÊ dwa
zewnÍtrzne napiÍcia lub napiÍcie zewnÍt-
rzne z†zadanym. DostÍpne s¹ dwa rodzaje
porÛwnaÒ: wiÍkszy-lub-rÛwny oraz mniej-
szy-lub-rÛwny. Zakres napiÍcia wejúciowego
wynosi 0..+10V, a†rozdzielczoúÊ komparacji
0,1V. NapiÍcia z†zakresu 10,1..24V trakto-
wane s¹ jak rÛwne 10V.

Programowany licznik gÛra/dÛ³
Sterowniki easy maj¹ takøe zaimple-

mentowane funkcje programowanych
licznikÛw zliczaj¹cych w†gÛrÍ lub
w†dÛ³, wyposaøonych w†asynchro-
niczne wejúcie zerowania. Pojem-
noúÊ kaødego z†licznikÛw (moøna
ich wykorzystaÊ do 8†jednoczeú-
nie) wynosi 9999 jednostek.
Stan aktywny na wyjúciu mo-
du³u licznika pojawia siÍ
w†chwili zliczenia liczby im-
pulsÛw rÛwnej parametrowi
zadanemu przez uøytkowni-
ka. WartoúÊ parametru i†bie-
ø¹cego stanu licznika moø-
na obserwowaÊ podczas
normalnej pracy sterow-
nika.
Robert Janik

Urz¹dzenie przedsta-
wione w†artykule wraz
z†osprzÍtem i oprogra-
mowaniem udostÍpni³a
redakcji polska filia fir-
my Klöckner-Moeller (tel.
(0-58) 554-55-91).
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