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Sterowanie przez sieć
Mikrokontroler
Mikrokontroler w
w lokalnej
lokalnej “pajęczynie”
“pajęczynie”
Standardowe interfejsy wbudowane w†mikrokontrolery,
czyli przede wszystkim asynchroniczny szeregowy RS-232,
I2C i†SPI doskonale nadaj¹ siÍ do przekazywania danych
na niewielkie odleg³oúci. Znaczne problemy powstaj¹ wtedy,
gdy trzeba zebraÊ informacje od rozproszonych czujnikÛw
lub zdalnie sterowaÊ jakimú urz¹dzeniem. WiÍkszoúci
typowych k³opotÛw moøe zaradziÊ system sieciowy
fiÒskiej firmy LiNet.

Rys. 1.
Fizyczna struktura sieci opracowanej
przez LiNet jest bardzo prosta, sk³ada
siÍ bowiem z†pary przewodÛw, ktÛrymi
oprÛcz danych jest przesy³ane zasilanie
do interfejsÛw wÍz³Ûw sieciowych (rys.
1). Na rysunku nie widaÊ kontrolera,
ktÛry oprÛcz synchronizacji transmisji
danych z†wÍz³ami spe³nia takøe rolÍ
ich zasilacza. Z†tego wzglÍdu jest zalecane umieszczanie go ìw úrodkuî sieci, jak to widaÊ na rys. 2a.
Maksymalna d³ugoúÊ kabla w†jednej
sekcji sieci wynosi 200m, a†maksymalna dopuszczalna liczba wÍz³Ûw 200.
Ani polaryzacja linii do³¹czonych do
wejúÊ wÍz³Ûw, ani topologia sieci nie
ma øadnego znaczenia dla jej funkcjonowania. Jedynym ograniczeniem

w†planowaniu topologii jest koniecznoúÊ zapewnienia prawid³owego zasilania wÍz³Ûw z†kontrolera. DziÍki transmisji cyfrowej z†wykorzystaniem ìanalogowegoî medium (sinusoida o†czÍstotliwoúci 20kHz) nie ma koniecznoúci
terminowania zakoÒczeÒ linii. Niska
czÍstotliwoúÊ noúna w†znacznym stopniu determinuje maksymaln¹ szybkoúÊ
przesy³ania danych, ktÛra wynosi zaledwie 80b/s dla kaødego z†wÍz³Ûw
sieci.

Kontroler sieci LiNet
Poniewaø dane ze wszystkich wÍz³Ûw s¹ przesy³ane jedn¹ par¹ przewodÛw, LiNet opracowa³ bezkolizyjny
protokÛ³ wymiany danych, ktÛry wy-

korzystuje ideÍ dostÍpu z†podzia³em
czasu. W†253-bitowej ramce kaødy wÍze³ ma swoje sta³e miejsce i†przesy³a
tylko jeden bit danych. Takich ramek
w†ci¹gu sekundy kontroler inicjuje 80.
Obs³uga transmisji i†jej ìotoczeniaî
jest dziÍki kontrolerowi sieci przeüroczysta dla uøytkownika, ktÛry dostÍp
do niej ìwidziî jako interfejs RS232/
485 lub PC104. Na rys. 3 pokazano
przyk³ad rozwi¹zania sieciowego systemu g³osowania, ktÛrego ìmÛzgiemî
jest komputer zbieraj¹cy dane z†g³osowaÒ.
LiNet produkuje zintegrowany modu³
kontrolera sieci, ktÛry oznaczono symbolem LIC02-1. Dostarcza on do wÍz³Ûw napiÍcia zasilaj¹cego 24VDC,
a†maksymalny pobierany przez wÍz³y
pr¹d nie moøe przekroczyÊ 1A.

WÍz³y sieci LiNet

Rys. 2.
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Znacznie prostszy w†wykonaniu jest
modu³ spe³niaj¹cy rolÍ wÍz³a sieci, poniewaø LiNet produkuje specjalizowane
uk³ady scalone do tego celu. Na rys.
4 pokazano schemat elektryczny kompletnego modu³u.

85

S P R Z Ę T
Kaødy wÍze³ moøna wykorzystaÊ jako
lokalny sterownik
lub interfejs w†prostych systemach sterowania, dziÍki wbudowaniu
w†jego
strukturÍ 12-bitowego
przetwornika A/C
oraz przetwornika C/
A wykorzystuj¹cego
zdalnie programowane przez uøytkownika wyjúcie PWM.
Moøna takøe dwukierunkowo przesy³aÊ
przez wÍze³ dane za
pomoc¹ szeregowego
interfejsu SPI. Na rys. 5 przedstawiono
dostÍpne w†modu³ach LIN02-1 (kompletny, hybrydowy wÍze³ sieci, z†uk³adem
LIN02) wyprowadzenia sygna³Ûw do komunikacji z†otoczeniem i†sterowania.

Inne interfejsy

Rys. 3.

OprÛcz uk³adÛw scalonych do wÍz³Ûw oraz dwÛch modu³Ûw hybrydowych: kontrolera sieci i†kompletnego
wÍz³a, LiNet produkuje kilka dodatkowych modu³Ûw funkcjonalnych. S¹ to:
- LIN-BADU-1 - zdalny w³¹cznik o†obci¹øalnoúci 10A (220VAC), z†moøliwoúci¹ fazowej regulacji dostarczanej
do obci¹øenia mocy do 300W;
- LIN-YNTU-1 - zdalny w³¹cznik i†regulator mocy z†zabezpieczeniem nadpr¹dowym i†sygnalizacj¹ uszkodzenia
øarÛwki, przystosowany do obci¹øeÒ
pr¹dem o†natÍøeniu do 7A przy napiÍciu 12..24VDC.

Rys. 5.

Rys. 6.

Podsumowanie
System sieciowy firmy LiNet powsta³
z†myúl¹ o†stosowaniu w†lokalnych systemach sterowania, gdzie nie s¹ wymagane duøe szybkoúci transmisji danych,
a†spore znaczenie ma natomiast elastycznoúÊ i†moøliwoúÊ ³atwej adaptacji
konfiguracji sieci. Pierwsze duøe aplikacje oparte na prezentowanym systemie powsta³y w†fiÒskich kolejach oraz
w†jednej z†fabryk jachtÛw turystycznych
wysokiej klasy.
Jedyn¹ - i†to nie we wszystkich aplikacjach - wad¹ systemu proponowanego przez LiNet jest stosunkowo ma³a
szybkoúÊ transmisji danych. Pozosta³e
parametry (rys. 6) pozwalaj¹ optymistycznie prognozowaÊ przysz³oúÊ tego
rozwi¹zania, zw³aszcza øe pojawi³y siÍ
juø urz¹dzenia spe³niaj¹ce rolÍ mostkÛw pomiÍdzy Ethernetem i†sieci¹ LiNet (opracowania firmy Consel - informacje w†Internecie i†na p³ycie CDEP09/2000).
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl
Informacje na temat systemu
sieciowego Linet moøna znaleüÊ
w†Internecie pod adresem: http://
www.linet.fi/html/network.html
oraz na p³ycie CD-EP09/2000
w†katalogu \Sieci LiNet.

Rys. 4.
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Informacje na temat interfejsÛw
rodziny PE80x firmy Consel s¹
dostÍpne pod adresem: http://
www.comsel.com/common/
pe80x.pdf oraz na p³ycie CDEP09/2000 w†katalogu \Sieci LiNet.
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