A U T O M A T Y K A
Na rynku ma³ej automatyki
coraz ciaúniej. Do szacownego
grona mini-sterownikÛw
logicznych, bardzo lubianych
wúrÛd elektronikÛw
zajmuj¹cych siÍ automatyk¹,
do³¹czy³ modu³ Pico
produkowany przez firmÍ
Allen Bradley. Jego skrÛtow¹
charakterystykÍ przedstawiamy
w†artykule.
Sterownik Pico firmy AllenBradley jest miniaturowym modu³em logicznym umoøliwiaj¹cym wykonywanie prostych operacji logicznych na sygna³ach wejúciowych,
operacji czasowych, a†takøe zliczanie impulsÛw. Podobnie do protoplasty - sterownika LOGO! - Pico
zaprojektowano do realizacji prostych algorytmÛw sterowania z†wykorzystaniem stosunkowo niewielkiej liczby sygna³Ûw wejúciowych
(8 lub 12) i†4†lub 6†sygna³Ûw wyjúciowych. Mikrokontroler zastosowany w†Pico jest doúÊ szybki, dziÍki czemu maksymalny czas trwania
wykonywania programu nie przekracza 40 ms (minimalny czas to
500<m>s).
Pico zaprojektowano w†taki sposÛb, aby jego programowanie (za pomoc¹ diagramÛw drabinkowych)
i†uøytkowanie by³o jak najprostsze.
Program steruj¹cy jego prac¹ moøna
przygotowaÊ bez koniecznoúci stosowania jakichkolwiek narzÍdzi progra-

mistycznych (chociaø s¹ dostÍpne),
wykorzystuj¹c wbudowan¹ w†modu³
klawiaturÍ i†graficzny wyúwietlacz
LCD. DostÍpne s¹ takøe warianty po-

Dostępne warianty sterownika Pico
Parametr
Pico 1760− Pico 1760− Pico 1760−
−L12BWB−NC −L12BWB −L12AWA−NC
Napięcie zasilania
24VDC
24VDC
120/
240VAC
Liczba wejść cyfrowych 8/24 VDC 8/24 VDC 8/ 120...
(2 mogą (2 mogą ...240VAC
być też wy− być też wy−
korzystane korzystane
jako wej− jako wej−
ścia analo− ścia analo−
gowe
gowe
o zakresie o zakresie
0...10 VDC)0...10 VDC)
Wyjścia przekaźnikowe
4
4
4
Wyświetlacz LCD
✓
✓
✓
Klawiatura
✓
✓
✓
Zegar czasu rzeczywistego
−
✓
−
Wyświetlanie tekstów
−
−
−
Nieulotna pamięć danych ✓
✓
−

Elektronika Praktyczna 6/2002

Pico 1760− Pico 1760− Pico 1760−
−L12AWA −L12AWA−ND −L18AWA
120/
120/
120/
240VAC 240VAC 240VAC
8/ 120... 8/ 120... 12/ 120...
...240VAC ...240VAC ...240VAC

zbawione klawiatury i†wyúwietlacza,
ktÛre moøna programowaÊ tylko poprzez z³¹cze szeregowe.
Pico byÊ montowany na szynie
DIN za pomoc¹ specjalnych zatrzaskÛw. DostÍpny jest w†kilku wersjach,
zasilanych napiÍciem 120/240 VAC
lub 24 VDC, wszystkie z†wyjúciami
przekaünikowymi (styki o†obci¹øalnoúci do 8A). Wersje zasilane napiÍciem sta³ym posiadaj¹ dwa wejúcia,
ktÛre mog¹ byÊ wykorzystane jako
sta³onapiÍciowe wejúcia cyfrowe lub
jako wejúcia analogowe o†zakresie
pomiarowym 0...10 V.
Andrzej Gawryluk, AVT
Dodatkowe informacje
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✓
✓
✓
−
−

4
−
−
✓
−
−

6
✓
✓
✓
✓
✓

Sterownik do testów udostêpni³a redakcji firma
Elmark, tel. (22) 821-45-83, www.elmark.com.pl.
Dodatkowe informacje o sterownikach Pico mo¿na
znaleŸæ na p³ycie CD-EP6/2002B oraz w Internecie pod
adresem: http://www.elmark.com.pl/rockwell/
pico.htm.
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