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Modu³y pomiarowe
Pe³ni¹ one rolÍ przetwornika ty-

powych sygna³Ûw elektrycznych na
sygna³ cyfrowy, przesy³any w†stan-
dardzie Modbus RTU z†wykorzysta-
niem ³¹cza szeregowego RS485. Po-
szczegÛlne modu³y rÛøni¹ siÍ miÍ-
dzy sob¹ obwodami wejúciowych,
dlatego s¹ wykorzystywane do po-
miarÛw odmiennych wielkoúci elek-
trycznych. Przetwornik SPT-100
przeznaczony jest do wspÛ³pracy
z†rezystancyjnym czujnikiem tempe-
ratury typu Pt100. Zazwyczaj czuj-
niki pod³¹cza siÍ za pomoc¹ 3- lub
4-przewodowego kabla. Bardzo sze-
roki zakres kompensacji zmian re-
zystancji przewodÛw pod³¹czenio-
wych umoøliwia zastosowanie prze-
twornika do pomiaru temperatury
w†przypadkach, gdy czujnik umiesz-
czony w†obszarze zagroøonym wybu-
chem musi byÊ do³¹czony do prze-
twornika za pomoc¹ barier Zenera.
W†takich aplikacjach zalecany jest
system 4-przewodowy jako niewraø-
liwy na rÛønice rezystancji pod³¹-
czeÒ w†kaødym przewodzie (rys. 1).
Przetworniki STS-1, STK-1 i†STJ-1
przystosowano do wspÛ³pracy
z†czujnikami termoparowymi typu J,
K†lub S. Pod³¹czenie czujnikÛw na-
leøy wykonaÊ przewodem kompen-
sacyjnym dopasowanym do danej
termopary. Zmierzona wewnÍtrznie

temperatura zaciskÛw s³uøy do au-
tomatycznej kompensacji ìzimnych
koÒcÛwî.

Kolejnym modu³em naleø¹cym do
omawianej grupy jest przetwornik
STL-21 (rys. 2). Posiada dwa nieza-
leøne wejúcia pr¹dowe 4-20mA i†je-
dno wyjúcie przekaünikowe. Modu³y
w†tej wersji nie posiadaj¹ izolacji
galwanicznej miÍdzy obwodami wej-
úciowymi a†liniami RS485. Konstruk-
cja STL-21 pozwala na za³¹czenie za
pomoc¹ wbudowanego przekaünika
napiÍcia zasilania modu³u na z³¹cze
wyjúciowe. Nie dopuszcza siÍ wyko-
rzystania stykÛw do za³¹czania in-
nych napiÍÊ. W†kaødym z†opisywa-
nych modu³Ûw sygna³ wyjúciowy,
przetworzony na napiÍcie, podawa-
ny jest na wejúcie 12-bitowego prze-
twornika A/C i†dalej na procesor.
Wszystkim modu³om, na etapie uru-
chomienia instalacji pomiarowej, zo-
staje przydzielony adres w†systemie
Modbus. Dowolny sterownik typu
Master moøe pobieraÊ dane z†prze-
twornika oraz przeprowadzaÊ zdaln¹
kalibracjÍ wskazaÒ. Nastawy kalibra-
cyjne, przechowywane w†nieulotnej
pamiÍci EEPROM, s³uø¹ do skalowa-
nia odczytÛw danego przetwornika.
W†zaleønoúci od zastosowanych
uk³adÛw interfejsu, w†jednej sieci
moøna pod³¹czyÊ do 128 przetwor-
nikÛw bez zastosowania wzmacnia-
czy buforowych (repeaterÛw). Modu-
³y w†wersjach bez indeksu ìiî
w†oznaczeniu (np. SPT-100) nie po-
siadaj¹ izolacji galwanicznej miÍdzy
uk³adami wejúciowymi a†liniami za-
silania i†RS485. IzolacjÍ maj¹ wszys-
tkie modu³y w wersji z†dodanym in-
deksem, np. SPTi-100.

Ostatnim urz¹dzeniem naleø¹cym
do grupy przetwornikÛw pomiaro-
wych jest modu³ licznikowy SLIP-
12. RÛøni siÍ od wczeúniej przedsta-
wionych modu³Ûw zarÛwno budow¹,
jak i†dostÍpnymi funkcjami. Przezna-
czony jest do zliczania impulsÛw
podawanych z†beznapiÍciowych

Systemy zdalnej akwizycji

danych opracowane przez firmÍ

Simex, ktÛre powsta³y

w†oparciu o†magistralÍ Modbus

RTU, umoøliwiaj¹ wielopunktow¹

kontrolÍ rÛønorakich parametrÛw

procesu technologicznego. Uk³ady

prezentowane w†artykule, dziÍki

znacznemu ograniczeniu

wymaganego okablowania

(zazwyczaj jeden kabel

czteroprzewodowy) s¹ coraz

chÍtniej stosowane w†nowo

budowanych i†modernizowanych

systemach sterowania i†nadzoru.

wyjúÊ stykowych. Maksymalna czÍs-
totliwoúÊ zliczania w†kaødym kanale
wynosi ok. 50Hz. Zastosowane me-
tody eliminacji drgaÒ stykÛw wyma-
gaj¹ 6ms stabilnej pozycji styku, aby
prawid³owo okreúliÊ zmianÍ pozio-
mu wejúcia. Stany wszystkich 12
wejúÊ licznikowych zostaj¹ zapamiÍ-
tane w†nieulotnej pamiÍci EEPROM
przy wykryciu awarii zasilania. Pra-
ca modu³u licznikowego nie jest
uzaleøniona od transmisji modbuso-
wej, a†do poprawnej pracy potrzeb-
ne jest jedynie zasilanie. Modu³y
SLIP-12, tak jak i†pozosta³e modu³y
pomiarowe, nie posiadaj¹ wskaüni-
kÛw. Odpowiedni rozkaz generowa-
ny z†Mastera powoduje wyzerowanie
wszystkich 12 licznikÛw. Maksymal-
na pojemnoúÊ zliczania wynosi
65535 impulsÛw na kana³. SLIP-12
ma pe³n¹ separacjÍ galwaniczn¹
wszystkich 12 wejúÊ licznikowych.

Urz¹dzenia monitoruj¹ce
Monitorowanie danych w†wiÍk-

szoúci aplikacji odbywa siÍ za po-
moc¹ programowalnych sterownikÛw
PLC, paneli operatorskich, koncent-
ratorÛw pomiarÛw lub innych syste-
mÛw pomiarowych. WszÍdzie tam,
gdzie naleøy dokonaÊ miejscowego
odczytu aktualnych lub zgromadzo-
nych danych, Simex proponuje pa-
nel operatorski SPA-42. Jest to uni-
wersalne urz¹dzenie typu HMI (Hu-
man-Machine Interface) pe³ni¹ce ro-
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pe³n¹ izolacjÍ galwaniczn¹ miÍdzy
interfejsem RS232 a†liniami RS485.
Nie dopuszcza siÍ do jednoczesnej
pracy wiÍcej niø jednego modu³u ty-
pu SRS-2/4 na liniach RS485. Modu³
moøe pracowaÊ z†dowolnymi urz¹-
dzeniami firmy Simex wyposaøony-
mi w†³¹cze standardu RS485. Moøe
rÛwnieø obs³ugiwaÊ transmisjÍ miÍ-
dzy dowolnymi urz¹dzeniami wypo-
saøonymi w†interfejs RS485 a†jednos-
tk¹ Master posiadaj¹c¹ ³¹cze RS232.

Odmienn¹ rolÍ od SRS-2/4 pe³ni
modu³ konwertera SRS-4/2. Przezna-
czony zosta³ do pod³¹czenia urz¹-
dzeÒ typu Slave, wyposaøonych
w†³¹cze RS232, do magistrali RS485
(oczywiúcie w†standardzie Modbus).
Modu³ SRS-4/2 zabezpiecza, poprzez
sygna³ RTS, przed niepowo³anym
dostÍpem do linii RS485 ³¹cza
RS232. Urz¹dzenie zewnÍtrzne, pra-
cuj¹ce jako Slave, ma moøliwoúÊ
zwrotnego podania sygna³u (odpo-
wiedzi) dopiero po wys³aniu zapy-
tania z†urz¹dzenia Master. Zasadni-
czym przeznaczeniem tego modu³u
jest umoøliwienie pod³¹czenia do
niezaleønego systemu typowego
komputera klasy PC.

Ostatnim z†urz¹dzeÒ, naleø¹cym
do opisywanej grupy, jest modu³
konwertera/koncentratora SRS-4/4.
Zosta³ on wyposaøony w†dwa odizo-
lowane galwanicznie porty RS485 (je-
den w†trybie Master dla podsieci
oraz drugi w†trybie Slave dla urz¹-
dzenia nadrzÍdnego). Modu³ SRS-4/4
spe³nia dwie podstawowe funkcje:
zwiÍksza liczbÍ urz¹dzeÒ do³¹czo-
nych do sieci RS485 (rys. 3) oraz
przyúpiesza akwizycjÍ danych z†urz¹-
dzeÒ (do ok. 8†razy), zachowuj¹c sta-
³¹ prÍdkoúÊ transmisji RS485. Wszys-
tkie skonfigurowane przez uøytkow-
nika urz¹dzenia i†rejestry w†podsieci
s¹ odpytywane z†maksymaln¹ moøli-
w¹ czÍstotliwoúci¹ i†w†kolejnoúci nie-
zaleønej od zapytaÒ z†urz¹dzenia
nadrzÍdnego (np. komputera PC). Jeú-
li urz¹dzenie zapyta o†dane z†bufora
pomiarowego, odpowiedü zostanie
zwrÛcona natychmiast i†zawieraÊ bÍ-
dzie wartoúci pomiarowe otrzymane
z†urz¹dzenia podczas ostatniego po-
prawnego odczytu z†podsieci. Modu³

lÍ wyúwietlacza tekstowego. SPA-42
zosta³ zaprojektowany z†myúl¹
o†wszechstronnym zastosowaniu.
Moøe wspÛ³pracowaÊ ze wszystkimi
urz¹dzeniami firmy Simex wykorzys-
tuj¹cymi transmisjÍ szeregow¹ RS485
(po Modbusie), a†takøe z†urz¹dzenia-
mi innych producentÛw (w tym ze
sterownikiem PLC, falownikami, re-
gulatorami i†oczywiúcie modu³ami
akwizycji danych).

Obs³uga, za pomoc¹ 4†przycis-
kÛw, jest ³atwa i†intuicyjna. Panel
posiada wyúwietlacz alfanumeryczny
4x20 znakÛw z†podúwietleniem oraz
buzer piezo. Wbudowane ³¹cze pod-
czerwieni IR umoøliwia bezprzewo-
dow¹ wymianÍ danych, np. z†kom-
puterem serwisowym. Zegar czasu
rzeczywistego i†dodatkowa pamiÍÊ
pozwala na zastosowanie go rÛwnieø
jako typowego rejestratora danych.
PrÍdkoúÊ transmisji danych wynosi
9600b/s, identycznie jak dla pozo-
sta³ych urz¹dzeÒ systemu.

Konwertery, koncentratory
Niekiedy systemy budowane

z†wykorzystaniem magistral RS485
wymagaj¹ pod³¹czenia do uk³adu jed-
nostki nadrzÍdnej typu Master posia-
daj¹cej ³¹cze RS232. W†takich apli-
kacjach stosowany jest konwerter
SRS-2/4. Modu³ moøe pracowaÊ wy-
³¹cznie z†urz¹dzeniami, ktÛre steruj¹
kierunkiem transmisji za pomoc¹ syg-
na³u RTS (np. odpowiednio oprogra-
mowany komputer PC spe³niaj¹cy ro-
lÍ Mastera). Urz¹dzenie zapewnia

Rys. 3.

Rys. 4.

SRS-4/4 obs³uguje jednoczeúnie 512
niezaleønych buforÛw. Konfiguracja
buforÛw przechowywana jest w†pa-
miÍci nieulotnej.

Zasilacze
Kaødy z†modu³Ûw pomiarowych,

jak rÛwnieø panel operatorski SPA-
42 i†konwertery SRS, posiada wbu-
dowane zasilacze impulsowe. DziÍki
temu nie jest wymagana stabilizacja
napiÍcia zasilaj¹cego - moøe siÍ ono
zmieniaÊ w†zakresie 16..30V. Prze-
twornice impulsowe posiadaj¹ dosyÊ
duø¹ sprawnoúÊ przetwarzania na-
piÍcia, wiÍc podczas pracy pobÛr
pr¹du jest tym mniejszy, im wyøsze
jest napiÍcie zasilania. Niestety,
w†momencie za³¹czania zasilania
chwilowy pobÛr pr¹du jest dosyÊ
znaczny. Dlatego, aby nadmiernie
nie rozbudowywaÊ zasilaczy w†sys-
temie (zwiÍkszaj¹c dopuszczaln¹ ob-
ci¹øalnoúÊ pr¹dow¹), Simex propo-
nuje zastosowanie modu³Ûw opÛü-
nionego za³¹czania zasilania SOZ.
Pod³¹czenie modu³Ûw pomiarowych
przez SOZ (grupuj¹c po 10..15 urz¹-
dzeÒ) pozwala na zrÛønicowanie
czasu za³¹czania poszczegÛlnych
grup przetwornikÛw i†umoøliwia za-
stosowanie zasilaczy o†mniejszym
pr¹dzie wyjúciowym (rys. 4).

Obudowy
Wszystkie modu³y pomiarowe (z

wyj¹tkiem SLIP-12), modu³ opÛünio-
nego za³¹czania SOZ i†SRS-4/4 zosta-
³y umieszczone w†typowych obudo-
wach o†wymiarach 101x80x22,5mm
przystosowanych do montaøu na szy-
nie DIN 35mm. Pod³¹czenia kablowe
do modu³Ûw realizowane s¹ za po-
moc¹ z³¹czy úrubowych. Na úciance
frontowej umieszczono dwie diody
LED sygnalizuj¹ce stany pracy mo-
du³Ûw. Konwertery SRS-2/4, SRS-4/2
oraz modu³ licznikowy SLIP-12 s¹
montowane w†obudowach o†wymia-
rach 133x95x26mm, mocowanych na
listwie 35mm za pomoc¹ dodatkowe-
go adaptera. Po³¹czenia kablowe
w†tych modu³ach realizowane s¹
z†wykorzystaniem z³¹czy typu Can-
non.
Dariusz Kocerba, Simex

Artyku³ powsta³ w†oparciu
o†materia³y firmy Simex (www.-
simex.com.pl), tel. (0-58) 342-14-26.

Materia³y katalogowe urz¹dzeÒ
prezentowanych w†artykule znajdu-
j¹ siÍ na p³ycie CD-EP3/2001B
w†katalogu \Simex.


