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S

ystem sterowania jest oparty o sterownik PLC serii M340. Zaletą sterownika jest jego modułowa budowa
pozwalająca na optymalne dopasowanie do potrzeb stanowiska badawczego. System sterowania w dużej
części wykorzystuje lokalne sieci przemysłowe. Jedną z nich jest sieć Modbus RTU, która jest używana do
sterowania zespołem specjalizowanych zasilaczy mocy. Do komunikacji w ramach systemu można także wykorzystać łącza szeregowe RS232 i RS485 oraz sieć Ethernet. Program sterujący stanowiskiem badawczym został
wykonany w oparciu o oprogramowanie Unity. Pozwala ono między innymi na pisanie programu w postaci niezależnych modułów, co pozwala na łatwą modernizację oprogramowania dostosowaną do zmian konfiguracji stanowiska. Do komunikacji pomiędzy operatorem a sterownikiem PLC wykorzystywany jest komputer PC wyposażony
w ekran dotykowy. System sterowania przeznaczony jest przede wszystkim do budowy lub
modernizacji szeregu odmian stanowisk badawczych i technologicznych PVD dla inżynierii
materiałowej. Istotnym elementem systemu sterowania jest także możliwość rozbudowy
systemu wizualizacji, który może być wykorzystany do prowadzenia bezpiecznych szkoleń
i zajęć dydaktycznych z zakresu technologii PVD.
Możliwości techniczne systemu:
Rozbudowa sterownika PLC o dodatkowe moduły
Zdalna wizualizacja poprzez sieć Ethernet
Wizualizacja wybranych parametrów poprzez przeglądarkę stron www
Wprowadzanie danych z wykorzystaniem klawiatury i ekranu dotykowego
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System sterowania stanowiskiem badawczym:
z lewej strony sterownik PLC z osprzętem,
z prawej strony podzespoły mocy
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T

he developed control system is based on the M340 series PLC. The advantage of this controller is its modular
design enabling optimum adaptation to the needs of a test stand. The control system is mainly based
on local industrial networks. One of them is the Modbus RTU network, which is used to control a set of
specialised power adapters. RS232 and RS485 serials and the Ethernet can also be used for communication
within the system. The control system was developed based on Unity software, with the use of which, among others,
it is possible to write the programme in the form of independent modules, which facilitates software upgrade
adapted to the test stand’s configuration changes. A PC equipped with a touch screen is used for the communication
between the operator and the PLC. The control system is particularly intended for the modernisation of different
test stands and technological stands for PVD processes. An additional important element
of the control system is the possibility to expand the visualization system that can be used
to conduct safe training and teaching in the field of PVD technology.

PLC expansion with additional modules
Remote visualization via Ethernet,
Visualization of selected parameters via a web browser,
Data input using a keyboard and touch screen.
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Test stand control system, on the left – PLC
with fittings, on the right – power modules
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