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Proste jak
Oprogramowanie
PrezentacjÍ sterownika easy
koÒczymy opisem oprogramowania
s³uø¹cego do tworzenia
algorytmÛw sterowania oraz
dodatkowego wyposaøenia
przygotowanego dla easy przez
producenta.

Oprogramowanie
Pomimo tego, øe przygotowanie projektu
dla easy nie jest zazwyczaj specjalnie trudne,
producent sterownika przygotowa³ specjalne
oprogramowanie narzÍdziowe Easy-soft. Za
jego pomoc¹ jest moøliwe zaprojektowanie
oraz dok³adne przetestowanie algorytmu sterowania bez koniecznoúci montowania ca³ego systemu. Easy-soft umoøliwia sprawdzenie reakcji sterownika na pobudzenia wejúÊ
oraz poziom napiÍcia na wejúciach analogowych. Umoøliwiaj¹ to wirtualne w³¹czniki
oraz suwaki potencjometrÛw zadaj¹cych napiÍcie (rys. 1). Prezentowany program emuluje sterownik easy 412-DC-RC.
Tworzenie algorytmu dzia³ania sterownika za pomoc¹ pakietu Easy-soft przebiega

w†sposÛb identyczny, jak w†oryginalnym
sterowniku. Za pomoc¹ myszki wskazuje siÍ
wciskane przyciski, dziÍki czemu moøna
w†prosty sposÛb przeÊwiczyÊ programowanie sterownika bez koniecznoúci jego zakupu. Easy-soft jest wyposaøony w†bardzo przydatn¹ funkcjÍ wyúwietlania i†drukowania
schematu zaprogramowanych po³¹czeÒ.
W†zaleønoúci od upodobaÒ i†wymagaÒ uøytkownika, Easy-soft umoøliwia drukowanie
wprowadzonego do pamiÍci sterownika schematu w†jednym z†trzech standardÛw (rys. 2).
Opracowany za pomoc¹ Easy-soft program moøna zapisaÊ na dysk lub - za pomoc¹
specjalnego kabla - wprowadziÊ do pamiÍci
sterownika. Istnieje wiÍc moøliwoúÊ taniego
i†bardzo bezpiecznego przetestowania algorytmÛw sterowania i†pÛüniejszego wykorzystywania ich w†rzeczywistych projektach.
Easy-soft jest dostÍpny w†piÍciu wersjach
jÍzykowych, ale nie wystÍpuje niestety
w†wersji polskiej.

Wyposaøenie dodatkowe

Rys. 1.
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Pomimo doskona³ego wyposaøenia sterownika, producent oferuje kilka elementÛw
dodatkowych, ktÛre nieco u³atwiaj¹ pos³ugiwanie siÍ nim.
Najwaøniejszym elementem jest specjalny
kabel interfejsowy, ktÛry umoøliwia do³¹czenie easy do z³¹cza RS232 komputera.
Kabel ten jest niezbÍdnym elementem wyposaøenia dla tych uøytkownikÛw, ktÛrzy
zamierzaj¹ tworzyÊ i†testowaÊ oprogramowanie na PC lub powielaÊ je w†wiÍkszej
liczbie egzemplarzy. W†jednej z†koÒcÛwek
kabla znajduj¹ siÍ transoptory, ktÛre zabezpieczaj¹ wspÛ³pracuj¹cy komputer i†uøytkownika przez moøliwoúci¹ poraøenia pr¹dem z†sieci energetycznej. Jest to o†tyle
istotne, øe potencja³ referencyjny easy znajduje siÍ na jednym z†biegunÛw sieci zasilaj¹cej.
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Kolejnym elementem ponadstandardowego wyposaøenia jest karta pamiÍciowa, na
ktÛrej znajduje siÍ 8kB pamiÍci EEPROM
z†interfejsem szeregowym. Miniaturowy modu³ pamiÍciowy montowany jest w†tym samym gnieüdzie, w†ktÛre jest wk³adana koÒcÛwka kabla interfejsowego RS232. PojemnoúÊ pamiÍci jest wystarczaj¹ca do zapamiÍtania jednego kompletnego programu dla
dowolnej wersji sterownika. Podczas korzystania z†modu³u pamiÍciowego naleøy pamiÍtaÊ, øe nie wszystkie modu³y programowe
dostÍpne s¹ we wszystkich wersjach sterownika. Jeøeli wykorzystywany typ easy nie
potrafi rozpoznaÊ typu modu³u programowego, to zawartoúÊ pamiÍci jest ignorowana.
WewnÍtrzny program obs³ugi
kart pamiÍciowych przez easy
umoøliwia odczyt zawartoúci
pamiÍci, zapisanie jej aktualnym oprogramowaniem easy lub kasowanie jej zawartoúci.
Kolejnym, najmniej efektownym, lecz bardzo
efektywnym dodatkiem do easy
s¹ plansze-matryce do budowania
programÛw. Wzory
plansz dostarczane
s¹ w†instrukcji obs³ugi, ktÛra - w†przeciwieÒstwie do samego easy
- ìmÛwiî do uøytkownika
w†jÍzyku polskim.
Instrukcja jest zreszt¹ jednym
z†najlepiej przygotowanych fragmentÛw dokumentacji easy, i†- co
bardzo waøne - jest standardowym
wyposaøeniem sterownika.
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Podsumowanie
Prowadzone w†naszym laboratorium doúwiadczenia dowiod³y,
øe easy jest doskona³ym
sterownikiem zarÛwno
do zastosowaÒ popularnych jak i†do

Rys. 2.
wspomagania duøych sterownikÛw PLC
w†rozbudowanych systemach sterowania.
Ogromn¹ zalet¹ easy jest wbudowany (ale
tylko w†wersjach ìDCî!) przetwornik A/C,
ktÛry w†bardzo wielu aplikacjach pozwala
uproúciÊ sprzÍtow¹ otoczkÍ sterownika.
W†moim odczuciu (prostego elektronika z†wyøszym wykszta³ceniem) nieco dyskusyjny jest przyjÍty przez
producenta sposÛb programowania
sterownika - znacznie prostszy
w†opanowaniu wydaje siÍ
ìbramkowyî opis programu.
Z†pewnoúci¹ nie zgodz¹ siÍ
z†moim zdaniem automatycy ìz krwi i†koúciî, ale
przeciÍtny uøytkownik
nie zwi¹zany z†automatyk¹ moøe mieÊ
problemy z†szybkim
przyswojeniem sposobu
programowania easy. A†moøe
siÍ mylÍ...
Robert Janik
Urz¹dzenie przedstawione w†artykule
wraz z†osprzÍtem i oprogramowaniem udostÍpni³a redakcji polska filia firmy Klöckner-Moeller (tel. (0-58) 554-55-91).
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