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W†ramach rodziny MicroSMART
s¹ dostÍpne m.in. ekspandery cyf-
rowe I/O z†wyjúciami przekaüniko-
wymi lub tranzystorowymi. Maksy-
malne dopuszczalne obci¹øenie sty-
kÛw przekaünikÛw zastosowanych
w†ekspanderach wynosi 2A, a†mak-
symalne natÍøenie pr¹du przep³y-
waj¹cego przez liniÍ wspÛln¹ dla
wszystkich przekaünikÛw nie po-
winno przekraczaÊ 8A. Mniejsz¹
obci¹øalnoúci¹ charakteryzuj¹ siÍ
wyjúcia tranzystorowe, poniewaø

W†pierwszej czÍúci artyku³u

(EP9/2001) przedstawiliúmy

jednostki centralne oraz

moøliwe konfiguracje modu³Ûw

I/O, tworz¹cych rodzinÍ

urz¹dzeÒ MicroSMART. Drug¹

czÍúÊ artyku³u poúwiÍcamy

przybliøeniu niektÛrych

w³aúciwoúci modu³Ûw

peryferyjnych wspÛ³pracuj¹cych

ze sterownikami, a†takøe

prezentacji programu

narzÍdziowego s³uø¹cego do

przygotowywania aplikacji dla

sterownikÛw.

w†ktÛrych s¹ stosowane tranzystory
unipolarne z†kana³em typu N†lub P,
dziÍki czemu obci¹øenie zawsze
jest sterowane bezpoúrednio z†dre-
nu tranzystora mocy.

Schematy elektryczne obydwu
rodzaju wyjúÊ pokazano na rys. 5.
DziÍki zastosowaniu w†ich obwo-
dach wejúciowych transoptorÛw,
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maksymalny dopuszczalny pr¹d
wp³ywaj¹cy lub wyp³ywaj¹cy do/z
wyjúcia nie moøe przekraczaÊ
0,36A (w ekspanderach FC4A-
T08x1) lub 0,12A (w pozosta³ych
ekspanderach). W†zaleønoúci od
wymaganej polaryzacji sygna³u wyj-
úciowego stosowane s¹ dwie konfi-
guracje obwodÛw wyjúciowych,

Rys. 5.

Rys. 6.

Rys. 7.

Rys. 8.
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poziomy napiÍÊ stosowane do za-
silania obwodÛw wyjúciowych mo-
g¹ mieÊ inny potencja³ wzglÍdem
ìzeraî niø napiÍcie zasilaj¹ce ste-
rownik. OptoizolacjÍ zastosowano
takøe w†obwodach wejúciowych,
co wydatnie zwiÍksza ìnapiÍcio-
w¹î elastycznoúÊ konfiguracji oto-
czenia wspÛ³pracuj¹cego ze ste-
rownikami.

MicroSMART w†sieci
Sterowniki MicroSMART wypo-

saøono w†mechanizmy programo-
we, za pomoc¹ ktÛrych jest moø-
liwe zbudowanie sieci sk³adaj¹cej
siÍ ze sterownika zarz¹dzaj¹cego
(Master) oraz sterownikÛw podleg-
³ych (Slave), ktÛrych maksymalnie
moøe byÊ aø 31. Role interfejsu
sieciowego spe³niaj¹ wbudowane
w†sterowniki modu³y RS485, dziÍ-
ki czemu zasiÍg transmisji wynosi
aø 200 metrÛw.

Producent przewiduje trzy za-
sadnicze konfiguracje sieci:
- w†ktÛrej rolÍ Mastera spe³nia ste-
rownik z†rodziny MicroSMART
(rys. 6),

- w†ktÛrej rolÍ Mastera spe³nia nie-
co silniejszy sterownik OpenNet
Cotroller, a†sterowniki MicroS-
MART spe³niaj¹ rolÍ lokalnych
wÍz³Ûw sterowania (rys. 7),

- w†ktÛrej rolÍ Mastera spe³nia
komputer z†odpowiednim oprog-
ramowaniem (rys. 8), co zapew-
nia najwiÍksz¹ elastycznoúÊ sys-
temu i†jednoczeúnie u³atwia wy-
posaøenie systemu sterowania

w†mechan i zmy
interakcji ze stro-
ny personelu ob-
s³uguj¹cego linie
produkcyjne lub
inny nadzorowa-
ny obiekt.

Oprogramowanie
Producent ste-

rownikÛw zadba³
takøe o†odpowiedni
program narzÍdzio-
wy - WindLDR 4.0
- za pomoc¹ ktÛre-
go moøna przygoto-
wywaÊ programy
steruj¹ce opisane w†jÍzyku drabin-
kowym. Jest to jedno z†bardziej
przyjaznych narzÍdzi tego typu, za
pomoc¹ ktÛrego moøna przygotowy-
waÊ programy dla wszystkich ste-
rownikÛw produkowanych przez
firmÍ IDEC (rys. 9).

Na szczegÛln¹ uwagÍ zas³uguje
wbudowany w†program doskona³y
system diagnostyczny, ktÛry u³at-
wia jednoznaczne wskazanie miej-
sca, ktÛre jest przyczyn¹ b³Ídu
kompilacji. Nie mniej istotne s¹
zaimplementowane w†oprogramo-
waniu ³atwe w†obs³udze narzÍdzia
umoøliwiaj¹ce konfiguracjÍ po-
szczegÛlnych fragmentÛw progra-
mu, czego przyk³ad - okno konfi-
guracji funkcji logicznej - pokaza-
no na rys. 10.

Za pomoc¹ programu uøytkow-
nik ma dostÍp do 35 instrukcji
podstawowych oraz maksymalnie
70 instrukcji z†zestawu rozszerzo-
nego. WiÍkszoúÊ z†nich jest do-
stÍpna za pomoc¹ przyciskÛw ulo-
kowanych w†paskach menu g³Ûw-
nego okna programu (w gÛrnej
czÍúci okna pokazanego na rys.
11). Poniewaø nie wszystkie ste-
rowniki obs³ugiwane przez pro-
gram WindLDR obs³uguj¹ wszyst-
kie z†tych instrukcji, oprogramowa-
nie samoczynnie dostosowuje listÍ

dostÍpnych pole-
ceÒ do typu wy-
branego sterow-
nika. Przygoto-
wany program
moøna zabezpie-
czyÊ przed nie-
u p r a w n i o n ym
modyfikowaniem
za pomoc¹ has³a.

Rys. 9.

Rys. 11.

Prezentowane oprogramowanie
moøe pracowaÊ jako monitor pracy
sterownika, co w†wielu przypad-
kach u³atwia diagnozowanie b³Í-
dÛw w†przygotowywanych progra-
mach oraz w†samej aplikacji.

Niebagateln¹ moøliwoúci¹ pro-
gramu WindLDR 4.1 jest zdalne
programowanie sterownikÛw, za po-
moc¹ modemÛw do³¹czonych do li-
nii telefonicznych. Zdaln¹ konfigu-
rac jÍ u³atwia moøl iwoúÊ
modyfikacji fragmentÛw programu
steruj¹cego prac¹ sterownika, i to
bez koniecznoúci zatrzymywania
jego pracy!

Z†tego krÛtkiego opisu wyraünie
widaÊ, øe elastycznoúÊ sterownikÛw
rodziny MicroSMART oraz wspÛ³-
pracuj¹cych z†nimi peryferiami jest
bardzo duøa. OprÛcz zalet czysto
inøynierskich, elastyczna budowa
sterownikÛw MicroSMART ma nie-
bagatelny wp³yw takøe na moøli-
woúÊ zoptymalizowania kosztÛw in-
stalacji, co jest jednym z†najistot-
niejszych parametrÛw w†wiÍkszoúci
typowych aplikacji.
Andrzej Jakubik, AVT

Materia³y wykorzystane do przy-
gotowania artyku³u udostÍpni³a fir-
ma Compart Automation, tel.: (22)
610-85-49, tel./fax: (22) 610-63-92,
http://compart.zajdel.pl/.

SzczegÛ³owe informacje dotycz¹-
ce sterownikÛw MicroSMART s¹ do-
stÍpne w†Internecie pod adresami:
- http://Smart.idec.com/english/me-
nu/menu_english.html,

- http://Smart.idec.com/english/me-
nu/down/downtop.html,

oraz na p³ycie CD-EP9/2001B.Rys. 10.


