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Kennismaken
met veldbussen

H
et aantal veldbusssen dat de wereld van de

automatisering vandaag ter beschikking staat is

omzeggens enorm. Wie alle veldbussen op een

rijtje zet, komt al snel uit op een 35- tot 40-tal

veldbussen en regelmatig duikt er wel een nieu-

we veldbus op naast uiteraard nieuwe varian-

ten, versies van reeds bestaande veldbussen. Voor de

potentiële gebruiker die enige vorm van standaardisering

wil invoeren, is de keuze van een veldbus hierdoor uite-

raard niet eenvoudiger geworden.

Het doel van veldbussen, en dit kan haast uit de naam gedistilleerd

worden, is veldapparatuur, sensoren en actoren op een efficiënte

manier te koppelen aan controllers zoals bijvoorbeeld PLC's of

hogere controlesystemen. Daarenboven wordt een veldbus geken-

merkt door de digitale communicatie. Met andere woorden de nood-

zakelijke A/D conversie(s) bij analoge veldinstrumenten kan achter-

wege blijven met als resultaat nauwkeuriger meetwaarden. Digitale

(tweeweg) communicatie over een veldbus laat daarenboven toe

intelligente veldinstrumenten te gebruiken. De intelligentie schuilt

hem in het feit dat deze instrumenten naast de eigenlijke meetwaar-

den ook andere informatie kunnen doorsturen of ontvangen. Zo kun-

nen ze bijvoorbeeld via de veldbus gehercalibreerd, eventueel

geprogrammeerd worden, of foutmeldingen doorsturen, ...

Misschien het grootste voordeel van een veldbus, althans vandaag

nog, is de aanzienlijke besparing op de installatie- en onderhouds-

kosten. Zo is de zogenaamde koperkost aanzienlijk lager in verge-

lijking met een analoge installatie waar ieder instrument, sensor of

actor zijn eigen bekabeling moet hebben: bij een veldbus worden

meerdere instrumenten, sensoren en/actoren met elk hun eigen

adres op één kabel (tweedraads, vierdraads, ...) aangesloten. Voor

het onderhoud zijn de snelle diagnosemogelijkheden waardoor de

beschikbaarheid van een installatie sterk kan verhoogd worden

zeker niet onbelangrijk.

Een heterogeen aanbod

Er is ooit een tijd geweest dat de industriële wereld nog droomde

van de universele veldbus. Deze droom heeft men echter al een tijd-

je laten varen. De universele veldbus bestaat gewoonweg niet, som-

mige veldbussen lenen zich meer voor bepaalde toepassingen dan

andere en omgekeerd. Zo volstaat voor sensoren en actoren (on/off)

meestal bitcommunicatie (ASi, Sensorloop, Seriplex, ...), voor het

communiceren van bijvoorbeeld meetwaarden is dan weer meestal

woordcommunicatie vereist (Interbus-S, Devicenet, FIPIO, Profibus

DP, CAN, ...), voor remote programming of HMI volstaat woordcom-

municatie meestal niet meer en moet men grote hoeveelheden data

(Controlnet, Modbus, Modbus Plus, FIPWAY, Unitelway, Fieldbus
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Foundation, Profibus FMS, ...) of volledige

bestanden over de veldbus kunnen sturen

(databussen zoals Ethway, Arcnet,

Ethernet, ...). Andere kenmerken die hier-

mee samenhangen zijn onder meer de

datatransferrate (bandbreedte) en de

afstand waarover de informatie kan wor-

den gecommuniceerd. De herkomst van

de meeste bussen is niet alleen geogra-

fisch (USA, Europa, Japan) waardoor men

in meer of mindere mate met deze bussen

wordt geconfronteerd, meestal zijn het

direct of indirect ontwikkelingen van

bepaalde constructeurs. Misschien een

uitzondering hierop is de ASi-bus. De ASi-

bus, een sensorbus, werd ontwikkeld met

het oog op de gebruiker, de electricien.

ASi is een zeer eenvoudige bus gewor-

den, waarbij foutaansluitingen quasi uit-

gesloten zouden zijn en die eenvoudig

geprogrammeerd kan worden. In deze

opzet is men ook geslaagd.

Hybride installatie

Met één veldbus zal men in de meeste

gevallen moeilijk een totale automatise-

ring kunnen uitvoeren. Men is dus aange-

wezen op een hybride installatie op het

vlak van veldbussen. Integratie is daarbij

zeer belangrijk maar tegelijkertijd zeer

complex. Telemecanique garandeert een

volledige integratie voor bussen zoals

ASi, Modbus, Modbus Plus, FIPIO,

UnitelWay, FipWay, Ethernet ... Voor aan-

sluiting van de TSX-Premium op andere

bussen (CAN, Profibus, Lonworks,

Interbus-S, ...) komen er dit jaar verschil-

lende modules op de markt.

Praktisch kennismaken

Wenst u meer te weten over de verschil-

lende veldbussystemen die vandaag op

de automatiseringsmarkt worden aange-

boden, schrijf u dan in op één van de 

volgende "veldbus" dagen die Schneider

organiseert in samenwerking met de 

officiële distributeurs. Namiddag- en avond-

voorstellingen geven u naast een theore-

tische onderbouw ook de mogelijkheid

een veldbussysteem daadwerkelijk op te

bouwen, aan te sluiten en een toepassing

te programmeren. Tevens krijgt u de

mogelijkheid om kennis te maken met de

nieuwste ontwikkelingen betreffende de

veldbus aansluitmogelijkheden op onze

automatiseringsapparatuur. ■


