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ADAM−4000

Advantech jest firm¹ oferuj¹c¹
sprzÍt i†oprogramowanie do
zdalnego sterowania procesami
i†wykonywania pomiarÛw.
W†ofercie znaleüÊ moøna miÍdzy
innymi komputery PC w†wersji
przemys³owej i†laboratoryjnej,
stacje robocze z†wbudowanym
monitorem i†klawiatur¹, karty
procesorÛw ìall-in-oneî,
jednop³ytowe komputery PC,
systemy inteligentnych modu³Ûw
pomiarowo-steruj¹cych, pakiety
oprogramowania do sterowania
i†akwizycji danych, karty
komunikacyjne oraz karty we/wy
dla sygna³Ûw cyfrowych,
analogowych, karty licznikowe
i†przekaünikowe.
W†artykule przedstawiono
seriÍ modu³Ûw kontrolnopomiarowych ADAM-4000 oraz
zaprezentowano kilka wybranych
modeli z†tej serii.
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Modu³y ADAM-4000 naleø¹ do serii
inteligentnych modu³Ûw przeznaczonych
do zdalnego sterowania i pomiarÛw. S¹ to
niewielkie i†uniwersalne urz¹dzenia, przeznaczone g³Ûwnie do zastosowaÒ przemys³owych i†laboratoryjnych. ZamkniÍte
w†zwartej, odpornej na naraøenia mechaniczne obudowie z†tworzywa ABS, przeznaczone s¹ szczegÛlnie do niezawodnej
pracy w†ciÍøkich warunkach otoczenia.
Modu³y te s¹ zdalnie sterowane za
pomoc¹ prostego zbioru komend wydawanych w†formacie ASCII i†przesy³anych
zgodnie z protoko³em komunikacyjnym RS485. Nie zawieraj¹ potencjometrÛw regulacyjnych i†zwÛr konfiguracyjnych. Za
pomoc¹ wysy³anych z†komputera nadrzÍdnego komend, istnieje moøliwoúÊ ustawienia wszystkich parametrÛw konfiguracyjnych modu³u, dotycz¹cych miÍdzy innymi: adresu modu³u, parametrÛw komunikacji (prÍdkoúÊ, kontrola parzystoúci, itd.),
rodzaju i†zakresÛw pomiarowych wejúÊ
analogowych, alarmÛw. Zdalnie ustawione
mog¹ byÊ takøe parametry kalibracyjne.
Zdalna konfiguracja moøe byÊ przeprowadzona za pomoc¹ dostarczonego przez producenta oprogramowania lub bezpoúrednio
przy uøyciu dostÍpnych dla danego modu³u komend konfiguracyjno-kalibracyjnych.
DziÍki przechowywaniu parametrÛw konfiguracyjnych i†kalibracyjnych w†nieulotnej
pamiÍci EEPROM, urz¹dzenia s¹ w†stanie
zachowaÊ te parametry w†przypadku zaniku napiÍcia zasilaj¹cego. Zawarty w†modu³ach licznik czuwaj¹cy (watchdog timer)
nadzoruje pracÍ modu³u i†w†przypadku
nieprawid³owoúci powoduje jego natychmiastowe zerowanie. Wszystkie te cechy

pozwalaj¹ na znaczne ograniczenie czynnoúci zwi¹zanych z†obs³ug¹ sprzÍtu pomiarowego.
Modu³y przystosowano do przemys³owego standardu zasilania 24V DC. Jednak
mog¹ prawid³owo funkcjonowaÊ przy zasilaniu z†zakresu (10..30)V DC, przy napiÍciu
tÍtnieÒ nie przekraczaj¹cym U pp =5V.
Seria ADAM-4000 obejmuje wiele rodzajÛw modu³Ûw. WúrÛd nich wystÍpuj¹:
modu³y wejúÊ/wyjúÊ cyfrowych (napiÍciowych, przekaünikowych) i†analogowych
(napiÍciowych, pr¹dowych, pomiary temperatury), licznikÛw/czÍstoúciomierzy, konwerterÛw standardÛw komunikacyjnych
(RS-232, RS-485, RS-422, CAN, úwiat³owÛd, radiomodem).
Modu³y serii ADAM-4000 mog¹ byÊ po³¹czone i†mog¹ komunikowaÊ siÍ ze wszystkimi komputerami i†terminalami. Jak juø
wczeúniej wspomniano, uøywaj¹ do transmisji danych interfejsu RS-485 i†komunikuj¹
siÍ za pomoc¹ komend w†formacie ASCII,
dziÍki czemu oprogramowanie wspÛ³pracuj¹ce z nimi moøe byÊ tworzone w prosty
sposÛb w dowolnym jÍzyku komputerowym
wysokiego poziomu. ZbiÛr dostÍpnych komend dla wiÍkszoúci modu³Ûw sk³ada siÍ
z†oko³o dziesiÍciu komend, przy czym
w†przypadku niektÛrych modu³Ûw wejúÊ
analogowych poszerzony jest o†dodatkowe
komendy dotycz¹ce funkcji alarmowania.
Istnieje moøliwoúÊ wspÛlnego po³¹czenia do 256 modu³Ûw ADAM w†jednej sieci komunikacyjnej RS-485 (rys. 1). Jednak w†przypadku gdy liczba po³¹czonych
modu³Ûw przekracza 32, konieczne staje
siÍ stosowanie wzmacniaczy/repeaterÛw
RS-485 (ADAM-4510/4510S). Ich zastoso-
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wanie pozwala takøe na wyd³uøenie zasiÍgu komunikacji powyøej ustalonej granicy 1200m.
Modu³y przystosowane s¹ do montaøu
na szynie DIN lub na dowolnej p³askiej
powierzchni. Istnieje takøe moøliwoúÊ ³¹czenia modu³Ûw w grupy, aby zmniejszyÊ
zajmowan¹ przez nie przestrzeÒ.

cych na wspÛ³pracÍ z†urz¹dzeniami zgodnymi ze standardem TTL, oraz jako
wejúcia typu zestyk zwierny. Cyfrowe wyjúcia typu otwarty kolektor, o†maksymalnej
wartoúci pr¹du I C =30mA i†maksymalnej
wartoúci napiÍcia przy³oøonego U=30V, pozwalaj¹ na sterowanie biernych elementÛw
wykonawczych, takich jak øarÛwki, diody
úwiec¹ce i†przekaüniki.

ADAM-4520
WiÍkszoúÊ komputerÛw przemys³owych
wyposaøonych jest w†porty komunikacyjne
RS-232. Standard ten, chociaø doúÊ powszechnie stosowany, ma jednak wiele
ograniczeÒ dotycz¹cych g³Ûwnie zasiÍgu
i†szybkoúci transmisji. Zastosowany miÍdzy
innymi w†modu³ach ADAM-4000 interfejs
komunikacyjny RS-485 pozwala na dwustronn¹ transmisjÍ danych z†wiÍksz¹ szybkoúci¹ i†na wiele wiÍksze odleg³oúci (do
1200m), przy zastosowaniu tylko pojedynczej pary skrÍtki ekranowanej. Nie s¹ stosowane sygna³y steruj¹ce kierunkiem przep³ywu informacji, jak na przyk³ad RTS
(RequestToSend) i†CTS (ClearToSend) wystÍpuj¹ce w†RS-232.
Zastosowanie modu³u konwertera RS232 na RS-485/RS-422 (ADAM-4520) pozwala wiÍc na stosowanie standardowych
portÛw komunikacyjnych komputerÛw przemys³owych, bez koniecznoúci ingerencji
w†ich wyposaøenie, jak i†modyfikacji oprogramowania. Umoøliwia ustalenie szybkoúci transmisji od 1200bd do 115,2kbd,
zapewniaj¹c takøe pe³n¹ izolacjÍ optyczn¹
sygna³Ûw.

ADAM-4050
Modu³ ten posiada siedem wejúÊ
i†osiem wyjúÊ cyfrowych. Wejúcia moøna
wykorzystywaÊ zarÛwno jako wejúcia napiÍciowe, przy poziomach logicznych napiÍÊ U L=(0..1)V i†U H=(3,5..30)V pozwalaj¹-

ADAM-4017
Posiada on osiem napiÍciowych wejúÊ
analogowych o†impedancji 20MΩ, w†tym
szeúÊ wejúÊ rÛønicowych. Zakres pomiarowy kaødego z†kana³Ûw moøna wybraÊ spoúrÛd piÍciu dostÍpnych zakresÛw: ±150mV,
±500mV, ±1V, ±5V i†±10V. Dodatkowo,
z†wykorzystaniem zewnÍtrznego rezystora
o†wartoúci 125Ω, modu³ umoøliwia pomiar
pr¹du w†zakresie ±20mA. Przy rozdzielczoúci 16 bitÛw zapewnia maksymaln¹
czÍstotliwoúÊ pomiarÛw rzÍdu 10Hz, a†wyniki pomiarÛw zwraca systemowi (komputerowi) nadrzÍdnemu w†jednostkach o skali
dostosowanej do aktualnego zakresu pomiarowego. I†tak na przyk³ad odpowiedzi¹
na komendÍ #120(cr) - pomiar z†kana³u
zerowego modu³u o†adresie 12h - przy zakresie pomiarowym ±10V, moøe byÊ
>+07,274(cr).

ADAM-4500
Jak juø wspomniano, modu³y przystosowane s¹ do wspÛ³pracy z†nadrzÍdnymi,
komputerowymi systemami automatyki
przemys³owej. W†przypadku prostych algorytmÛw sterowania i†braku koniecznoúci
sta³ej archiwizacji zmiennych procesowych,
modu³ ADAM-4500 moøe pe³niÊ rolÍ
w†pe³ni funkcjonalnego kontrolera, pozwalaj¹c w†ten sposÛb na rezygnacjÍ ze stosowania standardowego komputera PC jako
kontrolera nadrzÍdnego.

Modu³ ten posiada dwa porty komunikacyjne. Jeden z†nich jest przeznaczony do
komunikacji ze wspÛ³pracuj¹cymi modu³ami kontrolno-pomiarowymi. Drugi, konfigurowalny jako RS-485 lub RS-232, przeznaczony jest do ewentualnej komunikacji
z†innymi urz¹dzeniami systemu automatyki. Modu³ zbudowany jest w†oparciu
o†mikroprocesor 80188. Posiada 256KB pamiÍci programu (z czego dla uøytkownika
dostÍpne jest 170KB) oraz 256KB pamiÍci
operacyjnej (234KB dostÍpne do aplikacji).
Wbudowany zegar czasu rzeczywistego pozwala na uzyskanie dok³adnych zaleønoúci
czasowych niezbÍdnych w†realizacji za³oøonego algorytmu pomiarÛw i†sterowania,
ktÛrego okreúlenie polega w†skrÛcie na napisaniu odpowiedniego programu w†jÍzyku
wysokiego poziomu (C, C++), skompilowaniu do postaci kodu akceptowanego przez
mikroprocesor 80188 i†wpisaniu za pomoc¹ komputera PC (RS-232) do pamiÍci
programu modu³u.

Podsumowanie
Zastosowanie modu³Ûw kontrolno-pomiarowych serii ADAM-4000 stanowi rozwi¹zanie alternatywne do stosowania kart
pomiarowych umieszczanych w†slotach
komputerÛw PC dla rozproszonych aplikacji pomiarÛw i†sterowania. DziÍki moøliwoúci sterowania sygna³ami cyfrowymi jak
i†analogowymi, stanowi takøe taÒsz¹ alternatywÍ dla sterownikÛw programowalnych
PLC.
Jacek Bonecki, Elmark
Artyku³ napisany na podstawie dokumentacji technicznej zdalnych modu³Ûw
kontrolno-pomiarowych serii ADAM-4000
firmy Advantech, ktÛrej przedstawicielem
jest Elmark Automatyka (tel. (0-22) 821 30
54, http://www.elmark.com.pl).

Rys. 1. Do 256 adresowalnych modułów serii ADAM−4000 może być podłączonych do pojedynczej sieci RS−485

32

Elektronika Praktyczna 6/2000

