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Άραγε η τεχνολογία των

βιομηχανικών δικτύων των

PLC’s φέρνει την επανάσταση

στον αυτοματισμό διεργασιών;

Η τεχνολογία βιομηχανικών δικτύων είναι σε συζήτηση για

περισσότερο από 10 χρόνια, αλλά το “επίπεδο” αποδοχής

τους ποικίλει κατά πολύ στα διάφορα είδη των βιομηχανιών.

Το άρθρο αυτό περιγράφει το επίπεδο των εφαρμογών βιο-

μηχανικών δικτύων σε αυτές τις βιομηχανίες και εξηγεί τους

λόγους που κρύβονται πίσω από τις τόσο μεγάλες διαφορο-

ποιήσεις.  Επεξηγώντας την επιρροή των νέων τοπολογικών

δικτύων το άρθρο δίνει μία “προοπτική” στην ανάπτυξη απο-

δοχής της τεχνολογίας δικτύων ιδιαίτερα στη βιομηχανία

διεργασιών (Process Industry).
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2. EIΣAΓΩΓH

Η τεχνολογία των βιομηχανικών

δικτύων έχει εφαρμοσθεί στον

αυτοματισμό εδώ και 15 χρόνια

περίπου, με τα πρώτα

πρωτόκολλα και τεχνολογίες των

δικτύων Interbus-S και Modbus.  

Βέβαια, από το 1985 ο

οργανισμός NAMUR έχει

περιγράψει το βιομηχανικό

δίκτυο ως το σειριακό

βιομηχανικό δίκτυο που συνδέει

τις συσκευές πεδίου όπως οι

αισθητήρες και οι ενεργοποιητές.

Σε αντίθεση με αυτό, η σειριακή

επικοινωνία που συνδέει τις

συσκευές αυτοματισμού όπως

DCS, ελεγκτές PLC και /ή

συστήματα απομακρυσμένων

εισόδων /εξόδων (remote I/O),

είχε ορισθεί ως δίκτυο ελέγχου ή

δίκτυο συστήματος (control-bus

or system-bus).  

Αυτός ο ξεκάθαρος διαχωρισμός

μεταξύ του βιομηχανικού δικτύου

και π.χ. του δικτύου ελέγχου,

ισχύει στις βιομηχανίες

διεργασιών και ειδικά στην

χημική και φαρμακευτική

βιομηχανία στις χώρες της

κεντρικής Ευρώπης που

οργανώνουν αυτό το κοινό

ενδιαφέρον τους στην

τεχνολογία αυτοματισμού μέσω

του οργανισμού NAMUR.  Την

ίδια στιγμή, οι εταιρίες που έχουν

διακριτό (discrete) αυτοματισμό

με ηγέτη την

αυτοκινητοβιομηχανία στην

Ευρώπη, χρησιμοποιούν σειριακή

ψηφιακή επικοινωνία χωρίς

διαχωρισμό επιπέδων ιεραρχίας

των βιομηχανικών επικοινωνιών,

καλώντας τα όλα βιομηχανικό

δίκτυο.  Αυτό είναι πολύ

σημαντικό όταν συγκρίνουμε την

αποδοχή των δικτύων από τους

δύο κλάδους του βιομηχανικού

αυτοματισμού: Factory

automation και Process

automation.

Αυτό το άρθρο ερευνά την

αποδοχή της τεχνολογίας

δικτύων υπό την έννοια του

ορισμού NAMUR: Βιομηχανικό

δίκτυο είναι η σειριακή

βιομηχανική επικοινωνία που

συνδέει τις συσκευές όπως οι

αισθητήρες και οι ενεργοποιητές. 

2. Τα βασικά
πλεονεκτήματα της
τεχνολογίας
βιομηχανικών δικτύων

Οι λόγοι για τη διερεύνηση των

τεχνολογικών δικτύων ήταν

σαφώς η “καινοτομική” φύση των

σειριακών ψηφιακών

επικοινωνιών.  Όπως και στον

κόσμο των επικοινωνιών

γραφείου, τα δαπανηρά και

ευπαθή παράλληλα Interface,


