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Sterowniki rodziny SYS-
MAC doskonale nadaj¹ siÍ do
budowania ma³ych i†úrednich
systemÛw sterowania. DostÍpne
s¹ trzy podstawowe wersje ste-
rownikÛw, wyposaøone w†10,
20 lub 30 linii wejúciowo-wy-
júciowych szczegÛ³y w†tab. 1).
Jednostka centralna moøe byÊ
wyposaøona w†wewnÍtrzny za-
silacz sieciowy (85..264VAC) -
pobiera wtedy 60VA lub impul-

sowy stabilizator
umoøliwiaj¹cy zasila-
nie wyprostowanym
napiÍciem o†wartoúci
20,4..26,4VDC - pobie-
ra wtedy zaledwie
20W. Niezaleønie od
wersji sterowniki ma-
j¹ wbudowane dodat-
kowe stabilizatory, do-
starczaj¹ce napiÍcie
zasilaj¹ce 24V/300mA

dla zewnÍtrznych urz¹dzeÒ
(czujniki, dodatkowe przekaüni-
ki, itp.).

WspÛ³praca jednostki cent-
ralnej z†urz¹dzeniami do³¹czo-

DoúÊ duøo miejsca
poúwiÍciliúmy na ³amach

EP niewielkim sterownikom
LOGO! oraz Easy. Tym

razem prezentujemy nieco
bardziej rozbudowany

sterownik
mikroprocesorowy systemu

SYSMAC firmy Omron.
W†tej czÍúci artyku³u

przedstawimy podstawowe
moøliwoúci jednostki

centralnej CPM1A oraz
ekspanderÛw

zwiÍkszaj¹cych liczbÍ
dostÍpnych wejúÊ-wyjúÊ.

nymi do wejúÊ mo-
øe opieraÊ siÍ na
przerwaniach (czas
reakcji ok. 0,3 µs)
lub standardowym,
p r o g r a m o w y m
ìodpy t ywan iu î
(ang. pooling). We-
júcia s¹ przystoso-
wane do sterowa-
nia napiÍciami
mieszcz¹cymi siÍ
w † p r z e d z i a l e
0..24V, przy czym
za stan logicznego
ì0î uznaje napiÍ-
cie niøsze od 5V,
a†logicznej ì1î na-
piÍcie wyøsze od
14,4V. Wszystkie

wejúcia zosta³y wyposaøone
w†system optoizolacji z†zabez-
pieczeniem przed odwrÛcon¹
polaryzacj¹ napiÍcia wejúciowe-
go. Typowy czas reakcji sterow-
nika na zmianÍ stanu na we-
júciu wynosi (z wy³¹czonym fil-
trem programowym) 2†ms. Moø-
liwe jest zdefiniowanie czasu
dodatkowego opÛünienia pro-
gramowego o†1, 2, 4, 8, 16 32,
64 lub 128 ms.

Wszystkie obwody wyjúcio-
we sterownika CPM1A s¹ bu-
forowane przez przekaüniki
elektromechaniczne, ktÛre
umoøliwiaj¹ sterowanie nastÍ-
puj¹cych obci¹øeÒ: 250VAC/2A
(cosφ=1) lub 24VDC/2A. Czas
za³¹czania i†roz³¹czania stykÛw
przekaünika wynosi 15 ms.
Przewidywana przez producen-
ta elektryczna øywotnoúÊ sty-
kÛw wynosi 100000 cykli dla
obci¹øenia indukcyjnego lub
300000 dla obci¹øenia rezys-
tancyjnego. DostÍpne s¹ takøe
wersje sterownikÛw z†wyjúcia-
mi tranzystorowymi PNP.

Poniewaø w†pewnych apli-
kacjach liczba wbudowanych
w†sterownik wejúÊ-wyjúÊ moøe
nie byÊ wystarczaj¹ca, produ-
cent przewidzia³ moøliwoúÊ
zastosowania modu³Ûw rozsze-
rzaj¹cych (tab. 2), dziÍki ktÛ-
rym moøna uzyskaÊ do 90 li-
nii wejúcia-wyjúcia. DostÍpne
s¹ takøe wersje modu³Ûw roz-
szerzaj¹cych z†wyjúciami tran-
zystorowymi PNP. Jak widaÊ,
dostÍpny jest takøe ekspander
analogowy, przystosowany do
wysy³ania/odbioru sygna³Ûw
pr¹dowych 4..20mA lub napiÍ-
ciowych 0..10V lub -10..+10V.

Sterowniki serii SYSMAC
s¹ stosunkowo szybkie: cykl
rozkazowy trwa 0,72..16,2 µs,
w†zaleønoúci od wykonywane-
go polecenia. PamiÍÊ programu
o†pojemnoúci 2048 s³Ûw po-
zwala na budowanie stosunko-
wo z³oøonych algorytmÛw ste-
rowania zw³aszcza, øe dane
wykorzystywane przez program
przechowywane s¹ w†wyodrÍb-
nionej pamiÍci o†pojemnoúci
1024 s³Ûw (pamiÍÊ typu RAM)
i†512 s³Ûw (pamiÍÊ typu ROM).

Interesuj¹c¹ funkcj¹ zaim-
plementowan¹ w†sterownikach
SYSMAC, s¹ wbudowane dwa
nastawniki analogowe, ktÛre
umoøliwiaj¹ zmianÍ zawartoúci
dwÛch komÛrek pamiÍci IR,
bez koniecznoúci przeprogra-
mowywania sterownika. DziÍki
temu uøytkownik moøe z†ze-
wn¹trz wp³yn¹Ê na pracÍ ste-
rownika, co oczywiúcie wyma-
ga przygotowania odpowiednio
skonstruowanego programu.
Piotr Zbysiński, AVT

Artyku³ opracowano na
podstawie mater ia ³Ûw
udostÍpnionych przez firmÍ
Omron (tel. 0-22 645-78-60).
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Tab.1. Skrócona charakterystyka sterowników SYSMAC.
Liczba Typ Zasilanie Rodzaj Liczba Liczba Ekspandery

 I/O sterownika wyjść wejść wyjść

10 CPM1A−10CDR−A 220VAC przekaźniki 6 4 nie

10 CPM1A−10CDR−D 24VDC przekaźniki 6 4 nie

10 CPM1A−10CDT1−D 24VDC tranzystory PNP 6 4 nie

20 CPM1A−20CDR−A 220VAC przekaźniki 12 8 nie

20 CPM1A−20CDR−D 24VDC przekaźniki 12 8 nie

20 CPM1A−20CDT1−D 24VDC tranzystory PNP 12 8 nie

30 CPM1A−30CDR−A 220VAC przekaźniki 18 12 tak (1)

30 CPM1A−30CDR−D 24VDC przekaźniki 18 12 tak (1)

30 CPM1A−30CDT1−D 24VDC tranzystory PNP 18 12 tak (1)

40 CPM1A−40CDR−A 220VAC przekaźniki 24 16 tak (1)

40 CPM1A−40CDR−D 24VDC przekaźniki 24 16 tak (1)

40 CPM1A−40CDT1−D 24VDC tranzystory PNP 24 16 tak (1)

Tab. 2. Dostępne rodzaje ekspanderów.
Liczba Oznaczenie Rodzaj Liczba Liczba

I/O wyjść wejść wyjść

20 CPM1A−20EDR przekaźniki 12 8

20 CPM1A−20EDT1 tranzystory 12 8
PNP

3 CPM1A−MAD01 analogowe 2 1
(prądowe lub
napięciowe)


