A U T O M A T Y K A
Po raz pierwszy
w†dziale ìAutomatykaî
prezentujemy
urz¹dzenie opracowane
przez japoÒsk¹ firmÍ
Idec. Postanowiliúmy
poúwiÍciÊ nieco uwagi
sterownikowi OpenNet,
ktÛrego niezwyk³oúÊ
wynika z†moøliwoúci
wspÛ³pracy w†praktycznie dowolnym
systemie sieci
otwartych.
Co to oznacza
w†praktyce wyjaúnimy
w†artykule.

Sterownik OpenNet ma
budowÍ zbliøon¹ do innych
spotykanych na rynku.
Sk³ada siÍ z†jednostki centralnej oraz szeregu modu-

Rys. 1.
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³Ûw I/O (fot. 1), poprzez
ktÛre moøe obs³ugiwaÊ do
480 rÛønych punktÛw. DostÍpne s¹ takøe modu³y
wejúÊ-wyjúÊ analogowych,

za pomoc¹ ktÛrych sterownik ma dwukierunkowy dostÍp do standardowych sygna³Ûw napiÍciowych 0..5V,
0..10V, ±5V, ±10V oraz pr¹-

dowego 4..20mA. Standardowym wyposaøeniem sterownika s¹ takøe porty komunikacyjne RS485 i†RS232
(2 szt.), szybki 3-wejúciowy,
16-bitowy licznik, zegar
RTC z†kalendarzem i†interfejs PCMCIA (niektÛre modele). Dodaj¹c do tego bogat¹ listÍ rozkazÛw, wúrÛd
ktÛrych dostÍpne s¹ operacje arytmetyczne i†logiczne
na s³owach 16 i†32-bitowych (w tym pierwiastkowanie i†liczenie úrednich),
aproksymacja funkcji, programowanie regulatora PID,
tygodniowy programator,
konwersja liczb pomiÍdzy
rÛønymi systemami oraz obs³uga komunikacji modemowej (rozkazy Hayesa AT)
otrzymujemy sterownik
o†moøliwoúciach wiÍkszych
niø przeciÍtne, ale nadal
niezbyt szokuj¹cych.
Tajemnica sukcesu sterownika OpenNet ukryta
jest w†jego moøliwoúciach
komunikacyjnych, ktÛre...

...przewyøszaj¹ dostÍpne
na rynku standardy
Jak wczeúniej wspomnia³em, jednostka centrala OpenNet jest wyposaøona w†interfejs komunikacyjny RS485, ktÛry moøna
wykorzystaÊ do transmisji
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danych w†lokalnej sieci
DataLink, za pomoc¹ ktÛrej moøna do³¹czyÊ do sterownika szereg wspÛ³pracuj¹cych urz¹dzeÒ (np.
terminali, paneli operatorskich, inne sterowniki
Idec). Ze wzglÍdu na moøliwoúÊ do³¹czenie do pojedynczej linii RS485 wielu
nadajnikÛw, przewidziano
moøliwoúÊ transmisji pomiÍdzy komputerem spe³niaj¹cym rolÍ mastera
i†wieloma (do 32) sterownikami OpenNet.
NajwiÍksze moøliwoúci
komunikacyjne zapewniaj¹
jednak dodatkowe modu³y
komunikacyjne (fot. 1), za
pomoc¹ ktÛrych moøna do³¹czyÊ system sterowania
w†dowolny zestaw sieci otwartych, np. LonWorks, DeviceNet lub Interbus (rys.
1). W†przypadku w³¹czenia
systemu OpenNet w†system
sieci LonWorks, sterownik
pracuje jako wÍze³ sieci.
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Fot. 1.
W†przypadku systemu DeviceNet sterownik pracuje jako urz¹dzenie podrzÍdne,
a†w†przypadku do³¹czenia
sterownika do systemu Interbus moøe on pracowaÊ
zarÛwno w†trybie podporz¹dkowanym jak i†nadrzÍdnym. NiektÛre spoúrÛd modu³Ûw I/O produkowanych
przez Idec mog¹ wspÛ³pra-

cowaÊ bezpoúrednio z†sieci¹
Interbus, jako zdalne modu³y peryferyjne.
Poniewaø systemy sieciowe w†automatyce nabieraj¹ coraz wiÍkszego znaczenia, w†jednym z†najbliøszych numerÛw EP poúwiÍcimy im nieco bardziej
szczegÛ³owy artyku³.
Tomasz Paszkiewicz, AVT
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