Θεσσαλονίκη 12-11-2010

ΘΕΜΑ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΦΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΕΛΕΓΦΟΥ

Παξαθάηω πεξηγξάθνληαη ηξόπνη επηθνηλωλίαο γηα Τειεέιεγρν Γηθηύωλ.
Τα πεξηγξαθόκελα δίθηπα είλαη εκπεδωκέλα.
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Οη παξαθάηω ηξόπνη επηθνηλωλίαο ιεηηνπξγνύλ παξάιιεια ζην ίδην
θέληξν ειέγρνπ.
Γηα θάζε ζηαζκό ππάξρνπλ δύν ηξόπνη επηθνηλωλίαο. Ο βαζηθόο θαη ν
επηθνπξηθόο.
Αλεμάξηεηα κε ηνλ ηξόπν επηθνηλωλίαο ην πξωηόθνιιν είλαη εληαίν
παληνύ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ην Modbus.

Τξόπνη επηθνηλωλίαο γηα Τειεέιεγρν δηθηύωλ.
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Τν δίθηπν Τειεειέγρνπ – Τειερεηξηζκνύ είλαη βαζηζκέλν ζε έλα εληαίν
ζεηξηαθό πξωηόθνιιν κεηαθνξάο δεδνκέλωλ θαη δηεξγαζίαο αλεμάξηεηα
κε ην κέζω επηθνηλωλίαο.
Τν επηιεγκέλν ζεηξηαθό πξωηόθνιιν επηθνηλωλίαο είλαη ην MODBUS.
Η επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξωηνθόιινπ επηθνηλωλίαο έγηλε γηα ηνπο
αθόινπζνπο ιόγνπο:
• Δίλαη απιό ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
• Δίλαη επέιηθην.
• Δίλαη εκπεδωκέλν ζαλ ηερλνινγία, πνπ ζεκαίλεη όηη δελ επηθπιάζζεη
δπζάξεζηεο εθπιήμεηο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
• Υπάξρεη ηεξάζηηα εγθαηεζηεκέλε βάζε όρη κόλν ζηνλ θόζκν, αιιά
θαη ζηελ Διιάδα, πνπ ζεκαίλεη όηη ππάξρεη ηερλνγλωζία.
• Πξνζθέξεηαη από όινπο αλεμαηξέηωο ηνπο θαηαζθεπαζηηθνύο νίθνπο
PLC, νξγάλωλ, αηζζεηεξίωλ, θαη ζπζθεπώλ.
• Οπνηνζδήπνηε θόκβνο επηθνηλωλίαο modem RTU πνπ ππνζηεξίδεη
Modbus ζα κπνξεί λα ζπλδεζεί άκεζα κε ηα εμωηεξηθά δίθηπα ζε
νπνηαδήπνηε κνξθή επηθνηλωλίαο.
Οπνηαδήπνηε ζπζθεπή, εμάξηεκα, όξγαλν ή αηζζεηήξην πνπ ππνζηεξίδεη
Modbus ζα κπνξεί λα ζπλδεζεί άκεζα κε ηα ηνπηθά δίθηπα.
Έηζη δηαζθαιίδεηαη ρακειό θόζηνο ζε κειινληηθέο πξνζζήθεο ζηαζκώλ
ζηα εμωηεξηθά δίθηπα θαη ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάηωλ ηνπηθά δίθηπα
θαζώο θαη ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε απηώλ από νπνηαδήπνηε άιιε
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία.
• Τν θόζηνο εθαξκνγήο ηνπ Modbus ζηα όξγαλα θαη ηηο
είλαη πνιύ ρακειό.

ζπζθεπέο

Η εθαξκνγή ηνπ πξωηνθόιινπ Modbus ζηα εμωηεξηθά δίθηπα
πινπνηείηαη κέζω πξωηόθνιιωλ TCP/IP (modbus over TCP) θαη
Ethernet (modbus over Ethernet).
Η εθαξκνγή ηνπ πξωηνθόιινπ Modbus ζηα ηνπηθά δίθηπα πινπνηείηαη
είηε απ’ επζείαο κέζω RS485/RS232 είηε κέζω Ethernet (modbus over
Ethernet).
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Τν δίθηπν ηειεειέγρνπ απνηειείηαη από ην Κέληξν Διέγρνπ θαη ηνπο
επηκέξνπο ζηαζκνύο.

Γίθηπν Τειεειέγρνπ
Τν Κέληξν Διέγρνπ είλαη ζε δίθηπν επηθνηλωλίαο κε ηνπο ζηαζκνύο
όπωο θαη νη ζηαζκνί κεηαμύ ηνπο, όπνπ απαηηείηαη.
Τν Κέληξν Διέγρνπ απνηειείηαη από ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, ην
ζύζηεκα επνπηηθνύ έιεγρνπ Scada θαη ηηο ζπζθεπέο επηθνηλωλίαο κε ην
εμωηεξηθό θαη ηνπηθό δίθηπν.
Οη ζηαζκνί απνηεινύληαη από ηνλ θόκβν επηθνηλωλίαο Modem RTU γηα
ηελ επηθνηλωλία κε ηα εμωηεξηθά θαη ηνπηθά δίθηπα, ην PLC κε ην
απαξαίηεην ινγηζκηθό, ηα όξγαλα θαη ηα αηζζεηήξηα.
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Τν δίθηπν Τειεειέγρνπ απνηειείηαη από ηα εμωηεξηθά θαη ηα ηνπηθά
δίθηπα.
Τα εμωηεξηθά δίθηπα ζπλδένπλ ηνπο ζηαζκνύο κε ην θέληξν ειέγρνπ,
ηνπο ζηαζκνύο κεηαμύ ηνπο, θαη εμωηεξηθά δίθηπα κεηαμύ ηνπο.
Τα ηνπηθά δίθηπα ζπλδένπλ ηα PLC, ζπζθεπέο, όξγαλα, αηζζεηήξηα κε
ηνλ θόκβν επηθνηλωλίαο modem RTU ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηα
εμωηεξηθά δίθηπα.
Ο θόκβνο επηθνηλωλίαο Modem RTU, είλαη ε ζπζθεπή επηθνηλωλίαο ε
νπνία ζπλδέεη ηηο ηνπηθέο ζπζθεπέο ζπλδεδεκέλεο ζην ηνπηθό δίθηπν κε
ηα εμωηεξηθά δίθηπα ήηνη κε ηνπο άιινπο ζηαζκνύο, ην θέληξν ειέγρνπ
θαη νπνηνδήπνηε άιιν εμωηεξηθό δίθηπν.
Υπνζηεξίδεη δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο επηθνηλωλίαο γηα επηθνηλωλία κε ηα
εμωηεξηθά δίθηπα όπωο Radio, Ethernet, Internet, GPRS, GSM, Sms,
PSTN, RS232,
Γηαζέηεη κία ζύξα πξνγξακκαηηζκνύ, κία ζύξα RS485 γηα ζύλδεζε ζην
ηνπηθό δίθηπν, κία ζύξα Ethernet γηα ζύλδεζε κε εμωηεξηθό δίθηπν ή
θαη ηνπηθό δίθηπν ζε ζπλδπαζκό θαη κία ζύξα γηα ηελ ζύλδεζε κε έλα
από ηα αθόινπζα εμωηεξηθά δίθηπα RadioFsk, GPRS, Gsm, Sms, Pstn,
Rs232.
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ΣΟΠΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ
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Τα ηνπηθά δίθηπα ζπλδένπλ PLC, ζπζθεπέο, όξγαλα, αηζζεηήξηα κε ηνλ
θόκβν επηθνηλωλίαο modem RTU.
Η εθαξκνγή ηνπηθνύ δηθηύνπ δίλεη ηελ επειημία λα πξνζηεζεί
απεξηόξηζηνο αξηζκόο ζπζθεπώλ, αηζζεηεξίωλ, PLC, εύθνια, γξήγνξα
κε ειάρηζην θόζηνο εθαξκνγήο.
Τν ηνπηθό δίθηπν κπνξεί λα πινπνηεζεί κε δπν ηξόπνπο επηθνηλωλίαο,
RS485 θαη Ethernet, ρωξίο επηπιένλ πξνζηηζέκελα εμαξηήκαηα ή
πξνγξάκκαηα ζηνλ θόκβν επηθνηλωλίαο modem RTU. Σε θάζε ζηαζκό
εθαξκόδνληαη νη δύν ηξόπνη επηθνηλωλίαο.
ΣΟΠΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ RS485
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Τν ηνπηθό δίθηπν επηθνηλωλίαο RS485 απνηειείηαη από ηνλ θόκβν
επηθνηλωλίαο modem RTU, θαη ηηο επηκέξνπο ηνπηθέο ζπζθεπέο όπωο ην
PLC, ηα αηζζεηήξηα θαη ηα όξγαλα.
Ο θόκβνο Δπηθνηλωλίαο modem RTU επηθνηλωλεί ακθίδξνκα κε ηηο
επηκέξνπο ηνπηθέο ζπζθεπέο κέζω δηθηύνπ RS485. Γηαβάδεη θαη
ζπιιέγεη δεδνκέλα, κεηξήζεηο θαζώο θαη γξάθεη παξακέηξνπο, ηηκέο αη
εληνιέο ζηηο ηνπηθέο ζπζθεπέο θαη όξγαλα.

Τνπηθό Γίθηπν RS485 - Modbus
Αθνινύζωο επηθνηλωλεί κε ην εμωηεξηθά δίθηπα.
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Τν ηνπηθό δίθηπν Ethernet κπνξεί λα πινπνηεζεί ηνπηθά ή κπνξεί λα
είλαη έλα κέξνο ελόο επξύηεξνπ ηνπηθνύ ή εμωηεξηθνύ δηθηύνπ.
Σε απηή ηελ δηάηαμε ε θάζε ζπζθεπή έρεη ηελ δηθή ηεο IP δηεύζπλζε θαη
ε επηθνηλωλία δηελεξγείηαη θαλνληθά όπωο ζε δίθηπν Ethernet.

Τνπηθό Γίθηπν Ethernet - Modbus
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ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ
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Τα εμωηεξηθά δίθηπα ζπλδένπλ ηνπο ζηαζκνύο κε ην θέληξν ειέγρνπ,
ηνπο ζηαζκνύο κεηαμύ ηνπο θαη εμωηεξηθά δίθηπα κεηαμύ ηνπο.
Σηα εμωηεξηθά δίθηπα εθαξκόδνληαη δηαθνξεηηθνί ηξόπνη επηθνηλωλίαο
όπωο Radio, Ethernet, GPRS, GSM, Sms, PSTN, WiFi, απηόλνκα θαη ζε
ζπλδπαζκό.

Δμωηεξηθά Γίθηπα
Αλάινγα κε ηελ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, ηηο ππνδνκέο θαη ηα κέζα
κεηαθνξάο δεδνκέλωλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν αληίζηνηρνο ηξόπνο
επηθνηλωλίαο:
Γίθηπν
Γίθηπν
Γίθηπν
Γίθηπν
Γίθηπν

Αζύξκαηεο επηθνηλωλίαο, Radio.
επηθνηλωλίαο κέζω δηαδηθηύνπ (ελζύξκαην ή GPRS)
επηθνηλωλίαο κέζω Ethernet (ελζύξκαην, WiFi)
επηθνηλωλίαο κέζω απνζηνιήο κελπκάηωλ Sms.
επηθνηλωλίαο κέζω κηζζωκέλεο γξακκήο ηειέθωλνπ, PSTN.
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Σε θάζε ζηαζκό είλαη εγθαηεζηεκέλνη θαη ιεηηνπξγνύλ δύν από ηνπο
παξαπάλω ηξόπνπο επηθνηλωλίαο.
Ο πξώηνο βαζηθόο θαη ν δεύηεξνο επηθνπξηθόο. Σε πεξίπηωζε κε
επηθνηλωλίαο ηνπ πξώηνπ ιεηηνπξγεί απηόκαηα ν δεύηεξνο δίρωο θαλέλα
ρεηξηζκό ή παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε είηε ζηνλ ζηαζκό είηε ζην Scada ηνπ
θέληξνπ ειέγρνπ.
Τν Scada ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ ή ν ζηαζκόο απηόκαηα αλαγλωξίδεη ηελ
κε επηθνηλωλία ηνπ βαζηθνύ ηξόπνπ θαη ελεξγνπνηεί ηνλ δεύηεξν ηξόπν
επηθνηλωλίαο.
Οη δηαθνξεηηθνί ηξόπνη επηθνηλωλίαο ιεηηνπξγνύλ ν έλαο ζε ιεηηνπξγία
θαη ν άιινο ζε αλακνλή, ρωξίο λα επεξεάδνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ.
Τν SCADA ζην θέληξν ειέγρνπ ιεηηνπξγεί ηαπηόρξνλα κε όινπο ηνπο
ηξόπνπο επηθνηλωλίαο δίρωο θακία παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε.
Οη ζπλδπαζκνί ηωλ ηξόπωλ επηθνηλωλίαο γηα έλα ζηαζκό είλαη:
Βαζηθόο RadioFsk, επηθνπξηθόο Sms.
Βαζηθόο
RadioFsk,
ηειεθωλίαο.

επηθνπξηθόο

κέζω

δηαδηθηύνπ

ζηαζεξήο

Βαζηθόο RadioFsk, επηθνπξηθόο κέζω δηαδηθηύνπ θηλεηήο ηειεθωλίαο
(Gprs).
Βαζηθόο RadioFsk, επηθνπξηθόο κέζω δηθηύνπ WiFi.
Βαζηθόο κέζω
RadioFsk.

δηαδηθηύνπ

ζηαζεξήο

ηειεθωλίαο,

επηθνπξηθόο

Βαζηθόο κέζω δηαδηθηύνπ ζηαζεξήο ηειεθωλίαο, επηθνπξηθόο Sms.
Ο δεύηεξνο, επηθνπξηθόο, ηξόπνο επηθνηλωλίαο εάλ δελ ππνζηεξίδεηαη
από ηνλ θόκβν επηθνηλωλίαο Modem RTU ηόηε ρξεζηκνπνηνύληαη
εμωηεξηθέο ζπζθεπέο ηεο ίδηαο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο απόιπηα
ζπκβαηέο κε ην κόληεκ θαη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ ζηαζκνύ.
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