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Jeøeli zamierzasz zbudowaÊ inteligen-
tny system akwizycji danych i†automa-
tycznego sterowania, zastosowanie urz¹-
dzeÒ serii ADAM-5000 jest jedn¹ z†moø-
liwoúci, ktÛr¹ powinieneú wzi¹Ê pod uwa-
gÍ. Dlaczego?
Po pierwsze,†ze wzglÍdu na ogromn¹

elastycznoúÊ systemu. Buduje siÍ go
w†oparciu o†jednostki centralne wypo-
saøone w†silny mikroprocesor 80C188.
Kaøda z†takich jednostek moøe bezpo-
úrednio wspÛ³pracowaÊ z†czterema
modu³ami wejúÊ/wyjúÊ, montowany-
mi w†specjalnych slotach obudowy
(widoczne na zdjÍciu). W†przypadku
koniecznoúci zastosowania wiÍkszej
liczby modu³Ûw wejúcia/wyjúcia ko-
nieczne jest zastosowanie wiÍkszej liczby
jednostek centralnych, po³¹czonych miÍ-
dzy sob¹ poprzez szybki interfejs pr¹dowy
RS485. W†jednym systemie moøna ³¹czyÊ ze
sob¹ do 256 jednostek centralnych, ktÛre s¹
identyfikowane indywidualnymi numerami
nadawanymi przez uøytkownika.
Po drugie, ze wzglÍdu na ci¹gle rozrastaj¹c¹

siÍ gamÍ dostÍpnych wersji modu³Ûw wejúcio-
wych i†wyjúciowych. Obecnie s¹ dostÍpne mo-
du³y:
- ADAM-5017 -†wielowejúciowego, 16-bito-
wego przetwornika A/C, wyposaøonego
w†wejúcia rÛønicowe. Tryb pracy kaødego
z†kana³Ûw (pomiar pr¹du lub napiÍcia) oraz
zakres pomiarowy moøna dowolnie progra-
mowaÊ. CzÍstotliwoúÊ prÛbkowania kaøde-
go z†kana³Ûw wynosi 10Hz.

- ADAM-5018 -†7-kana³owy modu³ A/C z†li-
nearyzacj¹ dla termopar typu J, K, T, R,
S, E†oraz B. Modu³ ten moøna wykorzystaÊ
takøe jako standardowy, 16-bitowy prze-
twornik A/C.

- ADAM-5025 -†4-kana³owy, analogowy mo-
du³ wyjúciowy. Sygna³ na wyjúciu moøe
mieÊ postaÊ pr¹du (0..20, 2..40mA) lub
napiÍcia (0..10V).

- ADAM-5050 -†16-kana³owy programowany
port wejúciowo-wyjúciowy. Kierunek prze-
kazywania informacji ustala siÍ przy po-
mocy DIP-switcha znajduj¹cego siÍ na p³yt-
ce modu³u.

- ADAM-5051 -†16-wejúciowy port cyfrowy,
przystosowany do wspÛ³pracy z†sygna³ami
wejúciowymi o†poziomach TTL.

- ADAM-5052 -†8-kana³owy modu³ wejúcio-
wy dla sygna³Ûw cyfrowych z†optoizolacj¹
i†sterowaniem rÛønicowym.

- ADAM-5056 -†16-wyjúciowy port cyfrowy
z†wyjúciami typu otwarty kolektor. Ob-
ci¹øenie kaødego z†wyjúÊ moøe byÊ do-
³¹czone do napiÍcia max. 30V, a†pr¹d
przez nie p³yn¹cy nie moøe przekraczaÊ
100mA.

- ADAM-5060 -†6-kana³owy modu³ wyjúÊ
przekaünikowych z†wyprowadzonymi sty-
kami prze³¹czanymi.
Jak widaÊ, gama dostÍpnych obecnie mo-

du³Ûw jest duøa i†tak dobrana, aby umoøliwiÊ
spe³nienie wymagaÒ kaødej aplikacji.

Po trzecie,
ze wzglÍdu na
moøliwoúÊ ³atwej rozbudowy lub przebudo-
wy systemu sterowania, ktÛra moøe byÊ nie-
zbÍdna w†przypadku zmiany wymagaÒ sta-
wianych systemowi sterowania.
Po czwarte, ze wzglÍdu na doskona³e do-

pasowanie konstrukcji mechanicznej sterowni-
kÛw do wymagaÒ wiÍkszoúci aplikacji (moø-
liwy jest montaø zestawu na szynie standardu
DIN lub wprost na úcianie). Przy³¹cza wejúcio-
we i†wyjúciowe s¹ wykonane w†postaci zacis-
kÛw úrubowych, ktÛre moøna w†ca³oúci od³¹-
czyÊ od sterownikÛw. DziÍki temu testowanie
systemu moøna wykonaÊ bez koniecznoúci lik-
widowania po³¹czeÒ zewnÍtrznych.
Po pi¹te, ze wzglÍdu na moøliwoúÊ ³atwego

programowania systemu. Kaødy sterownik jest
wyposaøony w†z³¹cze RS232, poprzez ktÛre
moøe wymieniaÊ informacje z†komputerem
nadrzÍdnym. Oprogramowanie wchodz¹ce
w†sk³ad Starter Kitu (w wersji na PC) umoø-
liwia kalibracjÍ i†konfigurowanie wszystkich
modu³Ûw wchodz¹cych w†sk³ad systemu,
a†dziÍki wbudowanemu emulatorowi termi-
nala znakowego moøliwe jest takøe dowolne
programowanie poszczegÛlnych elementÛw
systemu.
PiÍÊ przedstawionych tutaj argumentÛw,

wskazuj¹cych zalety systemu, jest wynikiem
kilkudniowych prÛb przeprowadzonych w†la-
boratorium AVT. Nie s¹ to z†pewnoúci¹ wszys-
tkie zalety oferowane przez sterownik ADAM-
5000, dlatego gor¹co zachÍcamy do wyprÛ-
bowania jego moøliwoúci, co znakomicie u³at-
wi widoczny na zdjÍciu Starter Kit.
Andrzej Jasik

Zestaw udostÍpni³a redakcji firma Elmark.

Sterowniki w sieci
Starter Kit dla systemu akwizycji danych
i sterowania ADAM−5000

Sterowniki rodziny ADAM
produkowane przez tajwaÒsk¹
firmÍ Advantech nie s¹ juø

nowoúci¹ na naszym rynku. Do
grupy zupe³nie nowych rozwi¹zaÒ

moøna natomiast zaliczyÊ jej
rozszerzenie -†modu³y serii

ADAM-5000. O†ich moøliwoúciach
piszemy w†artykule.

W skład zestawu ADAM−5K485−STR wchodzą
następujące elementy:
✓ jednostka centralna ADAM−5000/485;
✓ moduł ADAM−5018 (7−kanałowy przetwornik A/C

z opcjonalną linearyzacją charakterystyki przetwa−
rzania dla termopar);

✓ moduł ADAM−5060 (6−kanałowy moduł wyjść prze−
kaźnikowych);

✓ zasilacz impulsowy 220VAC/24VDC (3A) przezna−
czony do zasilania całego systemu;

✓ oprogramowanie dla DOS, umożliwiające konfigura−
cję i kalibrację systemu;

✓ biblioteki DLL dla Windows do wykorzystania we
własnym oprogramowaniu użytkownika. Do pakietu
bibliotek dołączono szereg przykładów ich wyko−
rzystania;

✓ kabel połączeniowy RS232;
✓ dokumentacja zestawu w opisem poleceń sterują−

cych.


