NetMasterII
Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ
(μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από
αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ,
καθώσ και γεγονότων που περιγρϊφονται από δύο καταςτϊςεισ
(On/Off).
Αποτελεύ επύςησ ϋνα ςύςτημα ειδοπούηςησ όταν κϊποιο
φυςικό μϋγεθοσ υπερβεύ την περιοχό φυςιολογικόσ λειτουργύασ,
ό κϊποιο αιςθητόριο ό μετατροπϋασ παρουςιϊζει βλϊβη ό ακόμη
εϊν ςυμβεύ κϊποιο γεγονόσ.

Το NetMasterII διαθϋτει την απαραύτητη υπολογιςτικό ιςχύ
και χωρητικότητα μνόμησ ώςτε να εύναι ικανό να εκτελεύ τισ
παραπϊνω λειτουργύεσ αυτόνομα και ανεξϊρτητα από την ύπαρξη
ενόσ ανώτερου ςυςτόματοσ επιτόρηςησ όπωσ ενόσ ό περιςςοτϋρων
Η/Υ εφοδιαςμϋνων με λογιςμικό επιτόρηςησ, καταγραφόσ κτλ. Η

ςχϋςη του NetMasterII με τϋτοιου εύδουσ ςυςτόματα εύναι
ςχϋςη πελϊτη- εξυπηρετητό ( το NetMasterII
εύναι ο
εξυπηρετητόσ).
Το ςπουδαιότερο χαρακτηριςτικό του NetMasterII εύναι ότι
πρόκειται
για
ςύςτημα
πλόρωσ
προγραμματιζόμενο.
Οι
λειτουργύεσ του βελτιώνονται και αναβαθμύζονται καθημερινϊ.
Επενδύοντασ ςτο NetMasterII επενδύουμε ςε ϋνα ςύςτημα που
αναβαθμύζεται δυναμικϊ, ενώ νϋεσ λειτουργύεσ μπορούν να
προςτύθενται εφ’όςον το απαιτεύ η ςυγκεκριμϋνη εφαρμογό,
χωρύσ να μεταβϊλουμε το όδη εγκατεςτημϋνο υλικό (hardware).
Συγκεκριμϋνα το NetMasterII ενςωματώνει:
Μετατροπϋα αναλογικού ςόματοσ ςε ψηφιακό:
16bit, τεςςϊρων διαύλων απλού ςόματοσ ό δύο διαύλων
διαφορικού ςόματοσ, καθώσ και πηγό ςταθερού ρεύματοσ. Εύναι
κατϊλληλοσ για ςύνδεςη αιςθητηρύων-μετατροπϋων:
0-1.25V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, NTC, PTC, Pt100, Pt1000,
Ni1000, διατϊξεων μετρόςεωσ τύπου γϋφυρασ, θερμοζευγών κλπ.
Στην περύπτωςη που απαιτούνται περιςςότερεσ εύςοδοι αυτού
του τύπου διατύθενται κϊρτεσ επϋκταςησ ( ϋωσ 32 αναλογικϋσ
εύςοδοι απλού ςόματοσ, ό 16 εύςοδοι διαφορικού ςόματοσ για
κϊθε NetMasterII ).
Δύαυλο 1-wire:
Ο δύαυλοσ και το πρωτόκολλο επικοινωνύασ 1-wire ϋχουν
αναπτυχθεύ από την εταιρύα Dallas Semiconductors για την
αςφαλό και οικονομικό ςύνδεςη ψηφιακών αιςθητηρύων
θερμοκραςύασ, υγραςύασ κλπ.
Σε ϋνα δύαυλο 1-wire μπορούν να ςυνδεθούν πϊνω από 200
ςυςκευϋσ 1-wire ςε απόςταςη ϋωσ και 150m.

Το ςπουδαιότερο χαρακτηριςτικό των αιςθητηρύων 1-wire
εύναι ότι διαθϋτουν μνόμη EEPROM όπου μπορούν να
αποθηκευθούν
δεδομϋνα
διακρύβωςησ
καθιςτώντασ
τα
αιςθητόρια αυτϊ πλόρωσ εναλλϊξιμα. Ένα ακόμα πλεονϋκτημα
των αιςθητηρύων 1-wire εύναι η πλόρησ απαλλαγό τησ
μϋτρηςησ από ςφϊλματα θορύβου ό παρεμβολών (λόγω τησ
ψηφιακόσ μετϊδοςησ τησ πληροφορύασ).
Δύαυλο RS422/RS485:
Ο δύαυλοσ αυτόσ εύναι ο πλϋων γνωςτόσ ςτισ εφαρμογϋσ
βιομηχανικού ελϋγχου. Μια πληθώρα οργϊνων, ςυςκευών
μϋτρηςησ, προγραμματιζόμενων ελεγκτών κλπ, διαθϋτει δύαυλο
RS422/RS485 για την επικοινωνύα και ανταλλαγό δεδομϋνων.
Το NetMasterII επικοινωνεύ και ανταλλϊςςει δεδομϋνα με
κϊθε τϋτοια ςυςκευό, αρκεύ να εύναι γνωςτό το πρωτόκολλο
επικοινωνύασ.
Θύρα RS232(2 θύρεσ):
Η θύρα αυτό εύναι ιδιαύτερα ωφϋλιμη για τη ςύνδεςη και
ενςωμϊτωςη ςτη διαδικαςύα επιτόρηςησ και καταγραφόσ
εργαςτηριακών οργϊνων ακριβεύασ ( κϊθε τϋτοιο όργανο εύναι
εφοδιαςμϋνο με θύρα RS232). Το NetMasterII επικοινωνεύ και
ανταλλϊςςει δεδομϋνα με κϊθε τϋτοια ςυςκευό, αρκεύ να
εύναι γνωςτό το πρωτόκολλο επικοινωνύασ. Η θύρα RS232
εύναι επύςησ χρόςιμη για τη ςύνδεςη Modem, GSM Modem κλπ
για την επικοινωνύα του NetMasterII ςε επύπεδο πελϊτηεξυπηρετητό.
Δύαυλο CAN ( Controller Area Network ):
Αναπτύχθηκε αρχικϊ από την Bosch για τη ςύνδεςη
αιςθητηρύων και μηχανιςμών ςε ιδιαύτερα ΄΄θορυβώδη΄΄(από τη
ςκοπιϊ ηλεκτρικού θορύβου) περιβϊλλοντα, όπωσ το αυτοκύνητο.
Επεκτεύνεται όλο και περιςςότερο ςτον τομϋα του βιομηχανικού
ελϋγχου. Το NetMasterII επικοινωνεύ και ανταλλϊςςει δεδομϋνα

με ςυςκευϋσ CAN
επικοινωνύασ.
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Το NetMasterII διαθϋτει ακόμη:
Δώδεκα optoisolated ψηφιακϋσ ειςόδουσ ψυχρόσ επαφόσ για
την αναγνώριςη γεγονότων ON-OFF.
Οκτώ εξόδουσ replay για την ενεργοπούηςη διατϊξεων
ειδοπούηςησ εύτε ςυναγερμού
Δυο αναλογικϋσ εξόδουσ, μια 0-10V και μια PWM (pulse
width modulation).

Η επικοινωνύα του NetMasterII
εύτε μεταξύ τουσ εύτε με
ςυςτόματα διαχεύρηςησ πληροφοριών γύνεται ςύμφωνα με το
μοντϋλο πελϊτη-εξυπηρετητό όπου το NetMasterII
παύζει
ςυνόθωσ το ρόλο του εξυπηρετητό ( ωςτόςο ανϊλογα με την
εφαρμογό, το NetMasterII
μπορεύ να εκτελεύ και ρόλο
λογιςμικού πελϊτη).
Για την επικοινωνύα χρηςιμοποιούνται
πρωτόκολλα επικοινωνύασ Η/Υ και Internet.

τεχνολογύεσ

και

Διαθϋτει τα εξόσ Interfaces ςτο βαςικό του εξοπλιςμό:
Ethernet Interface card για τη ςύνδεςη ςε ϋνα τοπικό
δύκτυο Ethernet
με όλεσ τισ διαθϋςιμεσ εκδοχϋσ
(ενςύρματα, αςύρματα,μϋςω router κλπ)
PPP Interface για τη ςύνδεςη μϋςω modem ό GSM modem,
ςυνδεδεμϋνου ςε μια από τισ θύρεσ RS232 που διαθϋτει.
Για την επικοινωνύα ςε επύπεδο εφαρμογόσ υποςτηρύζει τα εξόσ
πρωτόκολλα:
TCP/IP
UDP
ICMP

HTTP
FTP
Telnet
DSN
DHCP
Η παραμετροπούηςό του γύνεται μϋςω FTP τροποποιώντασ τα
αντύςτοιχα
αρχεύα.
Με
FTP
γύνεται
επύςησ
και
η
ανϊκτηςη(download) του αρχεύου καταγραφών. Τϋλοσ, η on line
επικοινωνύα και η εκτϋλεςη εντολών on the fly γύνεται μϋςω
server socket και πρωτόκολλο ASCII over TCP/IP.
Για την εκτϋλεςη των λειτουργιών που ςχετύζονται με το
χρόνο, υπϊρχει ρολόι πραγματικού χρόνου με αυτόματη αλλαγό
θερινόσ-χειμερινόσ ώρασ. Το ρολόι διατηρεύ το χρόνο ακόμα
και όταν το NetMasterII δε βρύςκεται υπό τϊςη, χϊρη ςτην
εφεδρικό μπαταρύα που διαθϋτει.
Η απεικόνηςη των μετρούμενων τιμών και η ρύθμιςη των
παραμϋτρων λειτουργύασ γύνεται τοπικϊ μϋςω του LCD display 2
γραμμών και 16 χαρακτόρων η καθε μύα, και του πληκτρολογύου
ϋξι πλόκτρων.
Το menu παραμετροπούηςησ εύναι ςτην Ελληνικό Γλώςςα.
Τϋλοσ, για την αποθόκευςη των αρχεύων παραμετροπούηςησ και
του αρχεύου καταγραφόσ, διαθϋτει μνόμη Flash RAM 2MB, ενώ
υπϊρχει δυνατότητα ςύνδεςησ Flash Drive ό εξωτερικού ςκληρού
δύςκου μϋςω τησ ειδικόσ επϋκταςησ USB, με πρακτικϊ
απεριόριςτεσ δυνατότητεσ επϋκταςησ.

