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ADAM−5000
W†poprzednim artykule
przedstawiliúmy krÛtk¹
charakterystykÍ modu³Ûw
kontrolno-pomiarowych serii
ADAM-4000, znajduj¹cych
siÍ w†ofercie firmy
Advantech, zajmuj¹cej siÍ
systemami automatyki,
w ktÛrych stosowane s¹
komputery PC. W†tym
artykule przedstawiamy
przyk³ad rozproszonego
systemu kontrolno-
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pomiarowego ADAM-5000.
Okreúlenie sieci polowe juø od dawna
na sta³e zagnieüdzi³o siÍ w†terminologii
automatyki przemys³owej. Ich stosowanie,
pozwalaj¹ce na znaczne zmniejszenie kosztÛw zwi¹zanych z†okablowaniem i†obs³ug¹
oraz zwiÍkszenie szeroko pojÍtej niezawodnoúci ca³ego systemu pomiarowego w†porÛwnaniu z†tradycyjnymi systemami (opieraj¹cymi siÍ na przesy³aniu analogowych
sygna³Ûw elektrycznych), staje siÍ obecnie
wrÍcz nie do unikniÍcia.
Na komunikacji w†oparciu o†sieci polowe bazuj¹ w³aúnie modu³y kontrolno-pomiarowe ADAM firmy Advantech. O†ile
w†przypadku modu³Ûw serii ADAM-4000
dostÍpny jest tylko interfejs pr¹dowy RS485, o†tyle w†przypadku serii ADAM-5000,
komunikacja pomiÍdzy poszczegÛlnymi modu³ami, jak i†stacj¹ nadrzÍdn¹ (komputerem) systemu odbywaÊ siÍ moøe takøe
z†wykorzystaniem sieci CAN (ang. Controller Area Network) i†protoko³Ûw komunikacyjnych DeviceNet lub CANopen.
Podstaw¹ systemu kontrolno-pomiarowego ADAM-5000 jest kaseta na modu³y pomiarowe, podobnie jak dla serii ADAM-4000
zamkniÍta w†obudowie wykonanej z†wysokoudarowego tworzywa ABS (fot. 1..3). Wyposaøona jest w†16-bitowy mikroprocesor
80C188 zarz¹dzaj¹cy prac¹ kasety i†odpowiedzialny za autodiagnostykÍ oraz licznik czuwaj¹cy (watchdog timer), realizuj¹cy sprzÍtowy nadzÛr prawid³owoúci jej pracy. Zawiera trÛjstopniowy system izolacji:
- od napiÍcia zasilania - 3000VDC,
- od modu³Ûw pomiarowych - 3000V DC,
- od z³¹cza komunikacyjnego - 2500VDC,
zabezpieczaj¹cy przed uszkodzeniami
oraz pozwalaj¹cy na redukcjÍ zak³ÛceÒ
w†systemie.
Podobnie jak modu³y serii ADAM4000, tak i te s¹ przystosowane do prze-

Elektronika Praktyczna 8/2000

Fot. 2.

mys³owego standardu zasilania 24VDC, jednak wbudowana przetwornica napiÍcia pozwala na zasilanie napiÍciem niestabilizowanym z†zakresu (10..30)V DC. Przystosowana jest do prostego montaøu na szynie
DIN lub na dowolnej p³askiej powierzchni.
Kaseta moøe bezpoúrednio wspÛ³pracowaÊ z†czterema (ADAM-5000/485
i†ADAM-5000/CAN), ewentualnie oúmioma
(ADAM-5000E) modu³ami wejúÊ/wyjúÊ,
montowanymi w†specjalnych slotach obudowy. Gama dostÍpnych modu³Ûw jest
dosyÊ szeroka i†obejmuje modu³y wejúÊ/
wyjúÊ cyfrowych (w tym przekaünikowych), analogowych (napiÍciowych, tem-

peraturowych) oraz licznikÛw/czÍstoúciomierzy (tab. 1). Kaødy z†modu³Ûw moøe
byÊ przy tym zdalnie konfigurowany za
pomoc¹ dowolnego terminala (np. komputera PC) z†wykorzystaniem specjalnego
programu diagnostyczno-konfiguracyjnego
dostarczanego przez producenta lub bezpoúrednio za pomoc¹ dostÍpnych dla danego modu³u komend wydawanych w†formacie ASCII.
W†przypadku koniecznoúci zastosowania wiÍkszej liczby modu³Ûw wejúÊ/wyjúÊ
istnieje moøliwoúÊ zastosowania wiÍkszej
liczby (do 256 w†przypadku sieci RS-485
i†64 w†przypadku CAN) po³¹czonych ze
sob¹ kaset (jednostek centralnych), identy-
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Tab. 1. Wykaz dostępnych modułów serii
ADAM5000.
5013

Moduł do pomiaru temperatury, 3 kanały
RTD

5017

Moduł 8 wejść analogowych

5017H

Szybki moduł 8 wejść analogowych

5018

Moduł do pomiaru temperatury, 7 wejść
termoparowych

5024

Moduł 4 wyjść analogowych

5050

Moduł 16 uniwersalnych wejść/wyjść
cyfrowych

5051

Moduł 16 wejść cyfrowych

5051D

Moduł 16 wejść cyfrowych z sygnalizacją
stanów (LED)

5052

Moduł 8 izolowanych wejść cyfrowych

5056

Moduł 16 wyjść cyfrowych

5056D

Moduł 16 wyjść cyfrowych z sygnalizacją
stanów (LED)

5060

Moduł 6 wyjść przekaźnikowych

5068

Moduł 8 wyjść przekaźnikowych

5080

Moduł 4 liczników 32−bitowych

5090

Moduł 4 portów komunikacyjnych RS−
232 (dla kaset ADAM−5510)

fikowanych w†systemie za pomoc¹ oúmiobitowego adresu ustawianego przez uøytkownika prze³¹cznikami (dipswitch). Jednak pamiÍtaÊ naleøy o†tym, iø standardy
komunikacyjne RS-485 i†CAN maj¹ swoje
ograniczenia dotycz¹ce maksymalnego zasiÍgu oraz maksymalnej liczby urz¹dzeÒ
po³¹czonych w†pojedynczej sieci. W†przypadku ich przekroczenia niezbÍdne staje
siÍ zastosowanie modu³Ûw wzmacniaczy-repeaterÛw, na przyk³ad z†serii ADAM-4000
(ADAM-4510 dla RS-485 i†ADAM-4515 dla
CAN).
Do prezentowanej serii modu³Ûw kontrolno-pomiarowych naleø¹ takøe kasety
ADAM-5510 i†ADAM-5510/P31. Kasety te,
bÍd¹ce praktycznie odpowiednikami modu³u ADAM-4500, mog¹ pe³niÊ rolÍ w†pe³ni
funkcjonalnych kontrolerÛw zarz¹dzaj¹cych
prac¹ do³¹czonych modu³Ûw wejúÊ/wyjúÊ,
pozwalaj¹c w†ten sposÛb na rezygnacjÍ ze
stosowania standardowego komputera PC
jako kontrolera nadrzÍdnego systemu. Posiadaj¹ one dostÍpne dla uøytkownika zasoby pamiÍci programu, operacyjnej i†wirtualnego dysku oraz wbudowany zegar
czasu rzeczywistego (RealTimeClock), po-
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Fot. 3.
zwalaj¹cy na uzyskanie dok³adnych zaleønoúci czasowych niezbÍdnych do realizacji
za³oøonego algorytmu pomiarÛw i†sterowania. Jego úcis³e okreúlenie polega w†skrÛcie na:
✓ w†przypadku kasety ADAM-5510 - napisaniu odpowiedniego programu w†jÍzyku
wysokiego poziomu (np. C++, dla ktÛrego dostÍpne s¹ biblioteki procedur systemowych, dotycz¹cych komunikacji oraz
operacji wejúcia/wyjúcia), skompilowaniu
do postaci kodu akceptowanego przez
mikroprocesor 80188 i†wpisaniu za pomoc¹ komputera PC do pamiÍci programu kasety;
✓ w†przypadku kasety ADAM-5510/P31 podobnie jak wyøej, jednak program
tworzony jest za pomoc¹ pakietu Advantech Paradym-31 (w klasie SoftLogic), pozwalaj¹cego na wykorzystanie
graficznych jÍzykÛw programowania: SFC
(ang. Sequential Function Charts), FBD
(ang. Function Block Diagrams) i†LD
(ang. Ladder Logic Diagrams), zgodnych
ze specyfikacj¹ standardu IEC-1131-3,
wykorzystywanych przy programowaniu
sterownikÛw PLC.
Kasety te wyposaøone s¹ w†dwa porty
komunikacyjne:
✗ COM1: RS-232,
✗ COM2: RS-485,

przeznaczone do komunikacji z†innymi
urz¹dzeniami systemu oraz dodatkowy port
RS-232 przeznaczony do programowania
mikrokontrolera kasety. Przy koniecznoúci
wykorzystania w†systemie wiÍkszej liczby
portÛw komunikacyjnych skorzystaÊ moøna
z†dostÍpnych modu³Ûw ADAM-5090 wyposaøonych w†cztery porty RS-232.
Podobnie jak w†przypadku serii ADAM4000, zastosowanie modu³Ûw kontrolno-pomiarowych serii ADAM-5000 stanowi alternatywne rozwi¹zanie w†stosunku do systemÛw automatyki i†pomiarÛw opartych
o†karty pomiarowe umieszczane w†slotach
komputerÛw PC lub sterowniki programowalne PLC. Ogromna elastycznoúÊ systemu,
pozwalaj¹ca na stworzenie dowolnie skomplikowanej konfiguracji, zawieraj¹cej sprzÍt
pomiarowy i†steruj¹cy nie tylko firmy Advantech, oraz moøliwoúci ³atwego jego programowania i†rozbudowy czyni¹ prezentowan¹ w†niniejszym artykule ofertÍ firmy
Advantech bardzo interesuj¹c¹.
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