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Sterownik M90 w†do³¹czonym modemem
GSM jest stosowany, m.in. w†Izraelu, w†in-
stalacjach alarmowych i†systemach ochrony
mienia. W†Hiszpanii sterowniki M90 z†mode-
mami GSM zosta³y zainstalowane w†sieci au-
tomatÛw sprzedaj¹cych gor¹ce napoje. Ste-
rownik M90, komunikatami SMS, informuje
dzia³ zaopatrzenia o†wyczerpaniu artyku³Ûw
w†automatach sprzedaj¹cych. W†elektrow-
niach wodnych w†Norwegii M90 nadzoruje
pracÍ zapÛr. Komunikatami SMS powiadamia
operatorÛw o†wyst¹pieniu alarmowych sta-
nÛw poziomÛw wody. DziÍki dwu-
kierunkowej komunikacji z†systemem stero-
wania prac¹ zapory, operatorzy mog¹ zdal-
nie zmieniÊ nastawy regulatorÛw steruj¹cych
otwieraniem zasuw zapory.

Sterownik M90
Sterownik M90 zaprojektowano z†myúl¹

o†zastosowaniu ich w maszynach produkcyj-
nych i†technologicznych oraz ma³ych insta-
lacjach przemys³owych. DziÍki przystÍpnej
cenie, zintegrowaniu programowalnego ste-
rownika z†panelem operatorskim oraz ³atwej
obs³udze i†programowaniu, M90 zaspokaja
wiÍkszoúÊ potrzeb zwi¹zanych z†automatyza-
cj¹ maszyn.

W†jednym module dostÍpne s¹ wejúcia
i†wyjúcia dwustanowe, szybkie wejúcie liczni-
ka/enkodera, wejúcia i†wyjúcie analogowe oraz
porty komunikacyjne. DziÍki zintegrowanemu
panelowi operatorskiemu operator maszyny
lub procesu moøe wprowadzaÊ i†monitorowaÊ
parametry oraz odczytywaÊ komunikaty
o†ewentualnych alarmach lub awariach. Nie-
ktÛre modele sterownika wyposaøone s¹
w†port komunikacyjny CAN, ktÛry umoøliwia
po³¹czenie do 63 sterownikÛw M90.

Komunikacja w†sieci GSM
Sterownik ma moøliwoúÊ obs³ugi komuni-

kacji modemowej, gdyø wspÛ³pracuje z†mode-
mami GSM i†telefonami komÛrkowymi. Funk-
cja ta pozwala na zdaln¹ obs³ugÍ i†monitoro-
wanie pracy sterownika lub procesu produk-
cyjnego za poúrednictwem sieci GSM (fot. 1).

DziÍki wprowadzeniu do sterownikÛw
PLC technolog i i GSM moøl iwe jes t
powiadomienie operatora przez telefon ko-
mÛrkowy o†awarii maszyny. WÛwczas moøe
on podj¹Ê decyzjÍ o†zmianie parametrÛw
procesu technologicznego lub dostawie su-
rowcÛw do produkcji. Z†telefonu komÛrko-
wego moøe teø wydaÊ polecenie zmiany wo-
lumenu produkcji lub zatrzymania urz¹dze-
nia.

Dotychczas problem przesy³ania danych
na wiÍksze odleg³oúci by³ rozwi¹zywany
przez zastosowanie radiomodemÛw. Zamiar
korzystania z†radiomodemÛw naleøy zg³osiÊ
do Polskiej Agencji Radiowej i†czekaÊ na
przyznanie czÍstotliwoúci. Op³aty eksploata-
cyjne s¹ co prawda niskie, ale musimy naj-
pierw zainwestowaÊ w†relatywnie drogi sprzÍt
do transmisji oraz zainstalowaÊ maszty ante-
nowe. Nie jest to zatem tanie rozwi¹zanie.

W†przypadku technologii GSM, uøytkow-
nik wykorzystuje ogÛlnodostÍpn¹ sieÊ telefonii
komÛrkowej. Za takim rozwi¹zaniem przema-
wiaj¹ rÛwnieø takie parametry jak szybkoúÊ in-
stalacji i†uruchomienia systemu, koszty prze-
sy³ania danych oraz zasiÍg. Wraz z†rozwojem
infrastruktury teleinformatycznej, GSM pokry-
wa swym zasiÍgiem coraz wiÍksze obszary.
Kontakt ze sterownikiem moøe nast¹piÊ prak-
tycznie z†dowolnego miejsca na úwiecie.

Transmisja ci¹g³a
Jedn¹ z†moøliwoúci komunikacji, po do-

³¹czeniu do sterownika M90 modemu OPLC
GSM, jest tzw. ci¹g³a transmisja danych.
Operator sterownika dodzwania siÍ do odleg-
³ego sterownika, wybieraj¹c numer tak samo,
jak w†przypadku modemu na linie komuto-
wane. Po uzyskaniu po³¹czenia, sterownik
autoryzuje uøytkownika, porÛwnuj¹c numer
jego telefonu z†numerem zapisanym w†we-
wnÍtrznej ksi¹øce telefonicznej sterownika.

Przy transmisji ci¹g³ej moøna zarÛwno
przesy³aÊ, jak i†pobieraÊ programy ze sterow-
nika. W³¹czenie w†sterowniku trybu Debug
umoøliwia úledzenie aktualnych stanÛw
wejúÊ i†wyjúÊ oraz edycjÍ mapy pamiÍci ste-
rownika. Producent udostÍpnia rÛwnieø na-
rzÍdzie nazwane zdalnym panelem operator-
skim (rys. 1). Po zestawieniu po³¹czenia,
uøytkownik ma moøliwoúÊ zdalnego obs³ugi-
wania panela operatorskiego odleg³ego ste-
rownika. Moøe naciskaÊ przyciski konsoli,
edytowaÊ rejestry oraz obserwowaÊ stan wy-
úwietlacza LCD. Co wiÍcej, w†trybie ci¹g³ej
transmisji moøliwe jest rÛwnieø uaktualnia-
nie systemu operacyjnego sterownika.

Z†powodu doúÊ wysokich kosztÛw po³¹-
czeÒ w†sieci GSM, obejmuj¹cych abonament
przesy³ania danych oraz op³aty za czas trwa-
nia po³¹czenia, ci¹g³a transmisja danych jest
stosowana g³Ûwnie w†celach serwisowych.

Komunikaty SMS
W†przypadku, gdy nie zachodzi potrzeba

zdalnego programowania sterownika, do trans-
misji danych moøna wykorzystaÊ SMS-y, czy-

W†EP11/2000 przedstawiliúmy sterownik OPLC (Operating
Panel + Programable Logic Controler) M90 firmy Unitronics. Po

do³¹czeniu do sterownika modemu OPLC-GSM-KIT, moøe on byÊ obs³ugiwany
z†dowolnego miejsca na Ziemi za poúrednictwem sieci telefonii komÛrkowej.
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li krÛtkie wiadomoúci tekstowe (Short Messa-
ge Service). Us³ugi SMS s¹ standardowo udo-
stÍpniane przez wszystkich operatorÛw tele-
fonii komÛrkowej. Co wiÍcej, nie ma koniecz-
noúci wykupowania u†operatora GSM us³ugi
transmisji danych. Koszt wys³ania wiadomoú-
ci SMS nie jest wysoki, a†wiÍc rozwi¹zanie
to jest uzasadnione ekonomicznie.

Podobnie jak w†przypadku transmisji
ci¹g³ej, w†fazie projektowania aplikacji ste-
ruj¹cej uøytkownik definiuje ksi¹økÍ telefo-
niczn¹. Moøe zapisaÊ do szeúciu numerÛw
telefonu, z†ktÛrymi sterownik M90 ma wy-
mieniaÊ komunikaty. Na podstawie ksi¹øki
nastÍpuje teø autoryzacja uøytkownika.

Komunikaty SMS wysy³ane ze sterowni-
ka mog¹ zawieraÊ zarÛwno sta³y tekst, jak
i†wartoúci komÛrek pamiÍci. Operator moøe
zatem otrzymywaÊ raporty z†przebiegu pro-
dukcji oraz komunikaty o†stanach awaryj-
nych. Moment wys³ania komunikatu do od-
biorcy okreúlany jest przejúciem w†stan ak-
tywny odpowiedniego bitu. Moøliwe jest
rÛwnieø wybieranie numeru telefonu odbior-
cy i†dowolnego komunikatu SMS z†poziomu
programu. DziÍki takiemu rozwi¹zaniu,
w†prosty sposÛb moøna okreúliÊ procedurÍ
wysy³ania wiadomoúci, uzaleøniÊ j¹ od wy-

Fot. 1. Zestaw umożliwiający sterowanie
i monitorowanie instalacji przemysłowej
składający się ze sterownika M90 oraz
modemu GSM.
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nak wczeúniej zdefiniowany w†wewnÍtrznej
bazie komunikatÛw. Dodatkowo, sterownik
moøe potwierdzaÊ odebranie wiadomoúci
SMS komunikatem zwrotnym.

Oprogramowanie narzÍdziowe
Oprogramowanie narzÍdziowe sterownika

U90Ladder posiada wbudowany edytor ko-
munikacji GSM (rys. 2). Nie ma zatem po-
trzeby tworzenia procedur komunikacji po-
miÍdzy sterownikiem a†modemem GSM. Edy-
tor umoøliwia zdefiniowanie wewnÍtrznej
ksi¹øki telefonicznej, w†ktÛrej uøytkownik
deklaruje numery telefonÛw, z†ktÛrych ma
korzystaÊ sterownik i†do ktÛrych ma wysy-
³aÊ komunikaty. W tym oknie wpisuje siÍ
rÛwnieø kod PIN aktywuj¹cy kartÍ SIM mo-
demu oraz definiuje prawa numeru telefonu
wymieniaj¹cego dane ze sterownikiem.

Edytor komunikacji GSM pozwala na za-
pisanie 99 rÛønych wiadomoúci SMS. Wszys-
tkie komunikaty wysy³ane z†i†do sterownika
musz¹ byÊ wpisane do bazy danych sterow-
nika.

Zastosowania
Ze wzglÍdu na duøe moøliwoúci sterow-

nika M90 oraz modemu OPLC-GSM trudno
jest zdefiniowaÊ obszar zastosowaÒ. Produ-
cent przewiduje zastosowanie zestawu M90-
GSM do zdalnego monitorowania i†obs³ugi
maszyn produkcyjnych, urz¹dzeÒ technolo-
gicznych oraz instalacji przemys³owych.
Przesy³anie komunikatÛw SMS pozwala na
zdaln¹ diagnostykÍ maszyn, szczegÛlnie tych,
ktÛrych przestÛj w†pracy jest niedopuszczal-
ny. Po wyst¹pieniu awarii urz¹dzenia lub

st¹pienia okreúlonych zdarzeÒ lub nawet ka-
lendarza. Komunikaty SMS mog¹ byÊ wysy-
³ane nie tylko do telefonÛw komÛrkowych,
ale rÛwnieø do innych modemÛw GSM. Ko-
munikaty SMS moøna zatem wykorzystaÊ np.
w†telemetrii do transmisji danych pomiaro-
wych lub do przesy³ania danych pomiaro-
wych w†systemach rozproszonych.

Za poúrednictwem komunikatÛw SMS
moøna zdalnie ingerowaÊ w†przebieg proce-
su. Moøna zmieniaÊ parametry technologicz-
ne, wartoúci zadane i†nastawy regulatorÛw.
Ze wzglÍdÛw bezpieczeÒstwa, komunikat
SMS wysy³any do sterownika musi byÊ jed-

Rys. 1. Oprogramowanie Remote Access
umożliwia zdalną obsługę panela
operatorskiego sterownika oraz podgląd
działania programu.

Rys. 2. Edytor wiadomości SMS
pozwalający na zdefiniowanie i obsługę
99 różnych wiadomości tekstowych.

nieprawid³owoúci przebiegu procesu odpo-
wiednie s³uøby mog¹ byÊ o†tym szybko poin-
formowane. Za pomoc¹ telefonu komÛrkowe-
go operator moøe uruchomiÊ procedurÍ awa-
ryjn¹ lub w†skrajnym przypadku zatrzymaÊ
urz¹dzenie. Sterownik M90 wyposaøony
w†modem GSM moøe byÊ stosowany w†insta-
lacjach alarmowych i†systemach ochrony
mienia. Komunikaty SMS to rÛwnieø jedna
z†moøliwoúci wymiany danych procesowych
miÍdzy rozproszonymi instalacjami przemys-
³owymi, takimi jak przepompownie, oczysz-
czalnie úciekÛw lub rozdzielnie elektryczne.
Wojciech Kuœ, Elmark Automatyka

Artyku³ zosta³ przygotowany na podsta-
wie dokumentacji technicznej sterownikÛw
M90 Unitronics, ktÛrych dystrybutorem jest
firma Elmark Automatyka, tel. (0-22) 828-29-
11, www.elmark.com.pl.

A  U  T  O  M  A  T  Y  K  A

132 Elektronika Praktyczna 3/2001


