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Firma ICPDAS je známá jako
v˘robce celé fiady prostfiedkÛ
pro mûfiení, fiízení a komunika-
ci v prÛmyslu. Pro svou tech-
nickou inovativnost, spolehli-
vost a dobrou softwaro-
vou podporu se její pro-
dukty rychle staly velmi
oblíbené. V tomto ãlánku
se seznámíme se sbûrni-
cí FRnet a komunikaãní-
mi zafiízeními, které tuto
sbûrnici podporují.

FRnet je prÛmyslová
sbûrnice, která má mno-
ho vlastností usnadÀují-
cích práci se vstupy a v˘-
stupy (dále I/O) v reál-
ném ãase. Jedná se pfiede-
v‰ím o vysokorychlostní de-
terministické zpracování I/O,
schopnost synchronizace I/O,
bezprotokolovou komunikaci
a snadné programování. Její
jednoduchost vynikne pfiede-
v‰ím pfii srovnání s obsluhou
jin˘ch prÛmyslov˘ch sbûrnic
jako jsou Ethernet, CAN, Pro-
fibus apod. Produkty FRnet
mohou nalézt uplatnûní v ce-
lém spektru aplikací od jedno-
duch˘ch bez fiídicí jednotky, aÏ
po systémy zaloÏené na fiídi-
cích poãítaãích nebo automa-
tech PLC.

Nejjednodu‰‰í aplikace tvo-
fií vzájemné propojení nûkoli-
ka vstupních zafiízení, jako
jsou tlaãítka nebo senzory,
a v˘stupních zafiízení, napfií-
klad alarmÛ, pohonÛ, akãních
ãlenÛ apod. Pfii standardním
zapojení je potfieba propojit
kaÏd˘ I/O samostatn˘m vede-
ním. Pfii pouÏití sbûrnice FRnet
se jednotlivá zafiízení pfiipojí
k svorkovnici FRnet, která mÛ-
Ïe mít aÏ 32 vstupÛ nebo v˘stu-
pÛ a tyto svorkovnice se vzá-
jemnû propojí sbûrnicí FRnet,
která pouÏívá dvouvodiãové

vedení. Konfigurace sbûrnice
spoãívá pouze v nastavení ad-
resy na svorkovnicích, ãímÏ
dojde k logickému propojení
I/O svorek se stejnou adresou.

Rozsah adres je od 0 do 15.
Stejnou adresu mÛÏe mít jed-
na vstupní svorkovnice s aÏ 
16 svorkami a jedna nebo více
v˘stupních svorkovnic. K jed-
nomu vstupnímu zafiízení je
tak moÏné pfiipojit více v˘stup-
ních zafiízení umístûn˘ch v rÛz-
n˘ch lokalitách. Skupina svor-
kovnic se stejnou FRnet-adre-
sou se naz˘vá uzel. Na sbûrnici
musí b˘t vÏdy uzel s adresou 0,
jehoÏ vstupní svorkovnice fiídí
komunikaci pfiidûlováním pev-
ného komunikaãního ãasu pro
jednotlivé uzly. Toto pfiidûlo-
vání sbûrnice se cyklicky opa-
kuje. âasová perioda pro ko-
munikaci v‰ech 16 uzlÛ je 
2,88 ms. Celková délka sbûrni-
ce FRnet mÛÏe b˘t aÏ 400 met-
rÛ. V˘hodou pouÏití sbûrnice
FRnet proti prostému pospojo-
vání zafiízení je úspora kabe-
láÏe, která dále pfiiná‰í vy‰‰í
spolehlivost, jednodu‰‰í servis
a moÏnost jednodu‰‰ího roz‰i-
fiování nebo zmûn.

V aplikacích s fiídicí jednot-
kou obvykle není moÏné fiídi-
cí poãítaã nebo automat PLC 
umístit do bezprostfiední blíz-

kosti I/O zafiízení. Obvykle ani
v‰echna I/O zafiízení neb˘va-
jí umístûna v jedné lokalitû.
V tûchto pfiípadech pak vznika-
jí problémy s mnoÏstvím kabe-

láÏe a, pokud je délka kabelu
vût‰í neÏ 10 m, obvykle i s ru‰e-
ním a úbytkem napûtí na vede-
ní. I pro tyto pfiípady nabízí sbûr-
nice FRnet fie‰ení, které od uÏi-
vatele nevyÏaduje znalost funk-
ce sbûrnice ani programová-
ní komunikace. K dispozici 
jsou totiÏ moduly s oznaãením
MagicWire, které pfievádûjí 
32 digitálních vstupÛ nebo v˘-
stupÛ na pfiipojení dvou uzlÛ
sbûrnice FRnet. Moduly Magic-
Wire jsou pfiizpÛsobeny pro
pfiímé nasazení na konektor di-
gitálních zásuvn˘ch karet do PC.
Dále se vyrábûjí moduly pro
digitální karty automatÛ PLC
firmy Mitsubishi fiady A a Q.
Moduly MagicWire mohou slou-
Ïit nejen k pfiipojení vzdále-
n˘ch I/O, ale také k vzájemnému
pfiedávání informací mezi fiídi-
cími jednotkami. Tento zpÛsob
propojení mÛÏe b˘t uÏiteãn˘
zejména u automatÛ PLC, kte-
ré nemívají vÏdy k dispozici do-
statek sériov˘ch nebo Etherneto-
v˘ch komunikaãních portÛ.

Firma ICPDAS vyuÏívá sbûr-
nici FRnet i pro fie‰ení real-time
systémÛ s fiídicími PC. Vût‰ina

aplikací je zaloÏená na víceúlo-
hovém operaãním systému Win-
dows, u kterého je obtíÏné pfies-
nû ãasovû definovat obsluhu
I/O v pfiípadû, Ïe v˘konová ka-

pacita CPU je vyuÏita pro
zpracování jin˘ch úloh.
Pro tyto aplikace je vhod-
ná zásuvná karta do sbûr-
nice PCI – BoardPLC, kte-
rá je vybavena vlastním
procesorem a pamûtí pro
uloÏení programu. Program
pro kartu se vytváfií v pro-
stfiedí softPLC ISaGRAF.
Karta pak provádí fiízení
nezávisle na hostitelském
PC a I/O se k ní pfiipojují
pfies sbûrnici FRnet. Pfie-

dávání dat mezi PC a kartou
probíhá prostfiednictví dvou-
portové pamûti RAM. Pro pfii-
pojení vzdálen˘ch I/O k PC
v ménû ãasovû závisl˘ch ope-
racích dodává firma ICPDAS
jedno- a dvouportové komuni-
kaãní karty FRnet.

Sbûrnice FRnet je podpo-
rována i u v‰ech kontrolérÛ
ICPDAS. Poãínaje nejmen‰ími
mikrokontroléry fiady I-7188 
s operaãním systémem kompa-
tibilním s MS-DOS, aÏ po nej-
vy‰‰í fiadu WinCon a LinCon
s operaãními systémy Win-
dowsCE.net nebo Linux. Po na-
hrání odpovídajícího firmwaru
mÛÏe mikrokontrolér I-7188EF
vykonávat funkci komunikaãní
brány mezi sítí Ethernet a sbûr-
nicí FRnet.

Produkty pro sbûrnici FRnet
i dal‰í produkty firmy ICPDAS
je moÏné zakoupit u spoleã-
nosti Elcom IPC s.r.o. Podrob-
nûj‰í informace je také moÏné
získat na internetov˘ch strán-
kách www.icpcon.cz.
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