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Wrzesieñ 2000

biuletyn informacyjny firmy

Zapraszamy do wziêcia udzia³u w konferencji 
i wystawie Industry Solutions Days

organizowanej przez firmê Microsoft®
i jej partnerów.

Firma eMation Inc., której interesy na terenie
Polski mamy zaszczyt reprezentowaæ, jest spon-

sorem szóstej edycji tej imprezy.

27.10.br., w dniu po�wiêconym rozwi¹zaniom
dla przemys³u, zaprezentujemy ofertê firmy

eMation w zakresie
globalnych rozwi¹zañ wizualizacji i sterowania

poprzez Internet/Intranet.

Wiêcej informacji o konferencji oraz mo¿li-
wo�ci zg³oszenia uczestnictwa mo¿ecie Pañstwo

uzyskaæ w naszej firmie.

Zapraszamy!

BÄR ELEKTROWERKE � nowa firma 
w koncernie SAIA-Burgess Electronics AG

Utworzona w 1927 roku przez Karla i Huberta Bär �
firma BÄR Elektrowerke GmbH z siedzib¹ w Halver
(Niemcy) w 1999 roku zosta³a w³¹czona do szwajcarskiego
koncernu SAIA-Burgess Electronics AG.

Ci¹g dalszy artyku³u na stronie 7.

W numerze m.in.:

Web@aGlance� i @aGlance/IT� � nowa generacja
oprogramowania dla przedsiêbiorstw 

eMation, Inc. (poprzednio PC SOFT Intl. Ltd.) kontynuuj¹c
konsekwentn¹ ekspansjê na rynku zastosowañ najnowocze�niej-
szych technologii informatycznych ...

strona 2/3
System klimatyzacji i monitoringu nadci�nieñ
Wydzia³u Suche Formy w PLIVA-Kraków

Jedn¹ z aplikacji (bardzo istotn¹ z punktu widzenia jako�ci pro-
dukcji) jest instalacja systemu klimatyzacji oraz monitorowania
nadci�nieñ w pomieszczeniach suchych form...

strona 4
Standardy komunikacyjne w sterownikach
SAIA® PCD � czê�æ 1 (LonWorks®)

Rozwi¹zania sieciowe maj¹ kluczowe znaczenie praktycznie dla
ka¿dego wspó³czesnego uk³adu automatyki...

strona 5
Tips & Tricks � programy add-on w Wizcon dla
Windows i Internetu

Add-on jako element sk³adowy Wizcon-a jest obecny od pier-
wszych wersji tego pakietu opracowanych dla systemu Windows...

strona 6
Technologia GSM a sterowniki SAIA PCD

Szczególnie interesuj¹ca z punktu widzenia otwarto�ci systemu,
zasiêgu i kosztów wydaje siê byæ technologia GSM, wprowadzaj¹ca
nowe us³ugi oraz stale powiêkszaj¹ca obszar dzia³ania...

strona 7

Wyj¹tkowe Seminarium
Echelon - EBV Elektronik - eMation
Delmatic -  LonMark - Philips - TAC 

wraz ze swymi przedstawicielstwami
oraz Akademi¹ Górniczo-Hutnicz¹ i firm¹ ZDANiA

organizuj¹ polsk¹ edycjê seminarium 

OPEN SYSTEMS 2000
Technologia LonWorks® w systemach

automatyki budynkowej

10.10.2000,  godz. 9.30 �16.00, aula A0
AGH Kraków al. Mickiewicza 30

W programie m.in. : 
nnSystem Otwarty na bazie technologii LonWorks®

nn LonWorks® w praktycznych zastosowaniach
nnPokaz Technologii - demo na bazie sprzêtu i software
nn Zwiedzanie wystawy, prezentacja wyrobów i us³ug

Wiêcej szczegó³ów w firmie SABUR. Zapraszamy.
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eMation Inc. (poprzednio PC SOFT Intl. Ltd.) konty-
nuuj¹c konsekwentn¹ ekspansjê na rynku zastosowañ
najnowocze�niejszych technologii informatycznych 
w automatyce naby³a w po³owie roku 2000 kolejn¹, po
FactorySoft, amerykañsk¹ firmê. Intuitive Technology
Corporation, bo o ni¹ tu chodzi, jest producentem nowej
klasy oprogramowania dla przedsiêbiorstw (o nazwie
Web@aGlance� i @aGlance/IT�) oraz dostawc¹ tech-
nologii internetowych do uznanych na rynku automaty-
ki firm jak: ABB, SIEMENS, Intellution czy Wonder-
ware. Oferowane oprogramowanie pozwala chroniæ
wcze�niej poczynione inwestycje i u³atwiæ dostêp do po-
trzebnych informacji. Zapewnia równie¿ obni¿enie ca³-
kowitych kosztów eksploatacji systemu informacyjnego
przedsiêbiorstwa (TCO � Total Cost of Ownership). Ni-
niejszy artyku³ ma za zadanie przybli¿yæ Pañstwu te in-
nowacyjne i nowe na polskim rynku produkty. 

Informacja kluczem do sukcesu
Jak wiadomo, w nowoczesnych zak³adach przemys³o-

wych znajduj¹ zastosowanie programy komputerowe ob-
s³uguj¹ce ró¿ne fragmenty dzia³alno�ci tych firm. Nale¿¹
do nich miêdzy innymi systemy sterowania i monitoringu
(DCS, SCADA), systemy magazynowo-ksiêgowe, nadrzêd-
nego zarz¹dzania produkcj¹ i dystrybucj¹ oraz inne. Prak-
tycznie wszystkie pracuj¹ w sieciach komputerowych, wie-
le z nich oferuje graficzny interfejs u¿ytkownika, a niektóre
potrafi¹ udostêpniaæ informacje w przegl¹darkach interne-
towych (dedykowanych danej aplikacji albo standardowych).
Pochodz¹c od ró¿nych producentów nie tworz¹ one jednak
zintegrowanego �rodowiska pracy i dostêpu do potrzebnych
informacji. 

Obecnie, w czasach ogromnej i wci¹¿ rosn¹cej konku-
rencji, ka¿de przedsiêbiorstwo dzia³a pod presj¹ koniecz-
no�ci sta³ego obni¿ania kosztów wytwarzania i podnoszenia
wydajno�ci. Kluczem do sukcesu rynkowego jest wiêc za-
pewnienie sta³ego dostêpu do aktualnej i pewnej informacji.
Zale¿nie od miejsca zajmowanego w strukturze przedsiê-
biorstwa niezbêdne s¹ pracownikom ró¿ne informacje, np.: 
· Zespó³ Przygotowania Produkcji i Rozwoju chce wie-

dzieæ jak jego propozycje wp³ywaj¹ na bie¿¹c¹ produk-
cjê, 

· Zespó³ Utrzymania Ruchu chce znaæ okres i przyczyny
postoju linii produkcyjnych, 

· Zespó³ Kontroli Jako�ci oczekuje potwierdzenia, ¿e wy-
twarzane produkty spe³niaj¹ zadane normy, 

· Szefostwo Produkcji jest zainteresowane przeciwdzia³a-
niem problemom i ich usuwaniem nim doprowadz¹ do
strat w produkcji, 

· Ksiêgowo�æ musi kalkulowaæ koszty wytwarzania pro-
duktów, 

· Zarz¹d chce mieæ pewno�æ, ¿e dzia³alno�æ przedsiêbior-
stwa przebiega zgodnie z planem. 
Wszyscy potrzebuj¹ dotrzeæ do specyficznych, potrzeb-

nych im informacji natychmiast, i to zarówno do danych
bie¿¹cych jak i historycznych. 

Niekiedy dane czy informacje potrzebne do podjêcia
szybkiej i trafnej decyzji s¹ ju¿ w przedsiêbiorstwie dostêp-
ne, zosta³y gdzie� zarejestrowane, znajduj¹ siê jednak w ró¿-
nych, niespójnych, niewspó³pracuj¹cych ze sob¹ progra-
mach. Aby wydobyæ interesuj¹ce informacje oczywi�cie jest
mo¿liwe przeszukiwanie kilku dzia³aj¹cych ju¿ w firmie
programów komputerowych. Poch³ania to jednak dodatko-
wy czas, wymaga znajomo�ci sposobu obs³ugi kilku pakie-
tów i podnosi ryzyko pope³nienia b³êdu. O ile pewniej, bez-
pieczniej i taniej by³oby mieæ dostêp do po¿¹danych
informacji za pomoc¹ jednego, spójnego �rodowiska pracy,
stosuj¹cego standardowe, powszechnie znane przegl¹darki
stron www. Rozwi¹zaniem tych problemów jest dostêpna od
niedawna na polskim rynku rodzina oprogramowania
Web@aGlance� i @aGlance/IT�. 

Portal informacyjny przedsiêbiorstwa 
Firma Intuitive Technology jest twórc¹ technologii in-

formatycznej s³u¿¹cej do udostêpniania danych z procesów
wytwarzania (o nazwie @aGlance/IT�) oraz pierwszego
naprawdê prostego i ³atwego w obs³udze oprogramowania
(o nazwie Web@aGlance�) do graficznej prezentacji,
w standardowych przegl¹darkach stron www, istotnych in-
formacji z ró¿nych obszarów dzia³alno�ci przedsiêbiorstwa.
Dziêki temu wszelkie dane o produkcji i produktach zbie-
rane oraz przetwarzane w systemach technologicznych ty-
pu DCS czy SCADA (wizualizacja i sterowanie), systemach
zarz¹dzania przedsiêbiorstwem klasy MRPII/ERP czy MES,
a tak¿e informacje pobierane wprost z urz¹dzeñ s¹ bez tru-
du dostêpne w jednorodnym, zintegrowanym �rodowisku. 

Oprogramowanie to jest dostosowane do pracy na wielu
ró¿nych platformach sprzêtowych i systemowych. 

Rys. 1. Web@aGlance� jako nadrzêdny system dystrybu-
cji informacji 

Web@aGlance�
Oprogramowanie Web@aGlance w czasie rzeczywistym

pobiera dane z driverów OPC lub serwerów dostêpnych dla
pakietu @aGlance/IT, przetwarza je i dostarcza do u¿yt-
kowników w formie plików HTML standardowych prze-
gl¹darek stron www. Pakiet ten jest instalowany tylko na
serwerze internetowym. Maj¹c interfejsy do danych z wiêk-

Web@aGlance� i @aGlance/IT� � nowa generacja
oprogramowania dla przedsiêbiorstw
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szo�ci systemów DCS, SCADA oraz Data Historian (archi-
wizerów) Web@aGlance staje siê integratorem danych lub
inaczej portalem udostêpniaj¹cym wszelkie niezbêdne in-
formacje. Wykorzystuje jêzyk Java, a stosowane aplety s¹
niewielkie i nie obci¹¿aj¹ komunikacji w sieci. Dzia³aj¹
w bezpiecznym obszarze Sandbox i nie maj¹ dostêpu do
dysku twardego i rejestru komputera, na którym s¹ urucho-
mione. Aplety Web@aGlance pracuj¹ bez tzw. plug-ins, 
add-ins czy innego oprogramowania klienckiego. Proste
w stosowaniu �rodowisko in¿ynierskie pozwala na szybkie
projektowanie aplikacji. 
Wybrane, godne podkre�lenia cechy pakietu to m.in.: 
· intuicyjny edytor animacji (Animation Editor) typu WY-

SIWYG (otrzymujesz dok³adnie to, co widzisz na ekra-
nie), 

· dostêpno�æ w czasie rzeczywistym zaawansowanych wy-
kresów i trendów, 

· animacja grafiki nastêpuje w czasie rzeczywistym, 
· prezentacja przebiegu zdarzeñ z danych historycznych

dostêpna w odtwarzaczu graficznym LookBack/VCR, 
· mo¿liwo�æ odczytu i zapisu, 
· wszelkie modyfikacje, zmiany uzupe³nienia odbywaj¹

siê jedynie na serwerze internetowym, 
· wbudowany system zabezpieczeñ i ochrony danych, 
· eksport danych do EXCELa, stron HTML i innych apli-

kacji, 
· narzêdzia do konwersji istniej¹cych aplikacji graficznych. 

Oprogramowanie Web@aGlance dostêpne jest w kilku
opcjach. 

Pakiet Web@aGlance Designer Edition umo¿liwia two-
rzenie graficznej, tabelarycznej oraz w formie wykresów re-
prezentacji informacji i danych pochodz¹cych z procesów.
Zawiera on edytor animacji (do tworzenia i edytowania ani-
mowanej grafiki) oraz narzêdzia do wspomagania tworze-
nia wykresów i trendów w formie stron internetowych. 

Zainstalowanie pakietu Web@aGlance Server Edition na
serwerze internetowym przedsiêbiorstwa umo¿liwia natychmia-
stowy dostêp przez sieæ TCP/IP do danych pobieranych z ser-
werów @aGlance/IT lub OPC. W zwi¹zku z powszechn¹ obec-
no�ci¹ standardowych przegl¹darek stron www w komputerach,
stosuj¹c proponowane rozwi¹zanie potrzebne informacje mo¿-
na natychmiast udostêpniæ zainteresowanym osobom. 

LookBack/VCR w systemie Web@aGlance pe³ni funk-
cjê odtwarzacza zdarzeñ obiektowych z danych historycz-
nych. Dane historyczne sytuacji na obiekcie s¹ dostêpne
w takiej samej, animowanej formie graficznej jak ogl¹dane
przez obs³ugê. Pozwala to na szybsz¹ ni¿ dot¹d analizê za-
chowania siê instalacji w przesz³o�ci i ocenê przyczyn awa-
rii. Mo¿e oddawaæ nieocenione us³ugi w czasie szkoleñ za-
pobiegawczych odtwarzaj¹c z playbacku awarie
z zachowaniem du¿ej rozdzielczo�ci czasowej. Poza
Web@aGlance, LookBack//VCR mo¿e wspó³pracowaæ
z systemami archiwizacyjnymi typu Data Historian (np.
AIM, InfoPlus21 czy ProVoxDH) oraz systemami SCADA
(np. Wizcon, FIX/32, iFix, InTouch). 

LookBack/VCR przypomina swym wygl¹dem i zacho-
waniem typowy odtwarzacz plików wideo, a jego obs³uga
jest niezwykle prosta. Wykorzystuje grafikê stworzon¹
w Web@aGlance edytorze animacji lub zaimportowan¹

z u¿yciem Animation Filter. Obiekty na rysunkach s¹ po³¹-
czone z danymi pochodz¹cymi z systemów wizualizacji
SCADA b¹d� archiwizacji Data Historian. LookBack/VCR
jest instalowany na serwerze internetowym wraz
z Web@aGlance Server Edition. 

Rys. 2. LookBack � odtwarzacz zdarzeñ obiektowych 

@aGlance/IT�
Oprogramowanie @aGlance/IT w sposób ci¹g³y groma-

dzi w komputerze u¿ytkownika potrzebne dane z wszelkich
instalacji i programów, który przy u¿yciu nawet najnowo-
cze�niejszych narzêdzi do analizy, wizualizacji czy prze-
twarzania informacji mo¿e rozwi¹zywaæ zaistnia³e proble-
my b¹d� ulepszaæ proces. Jest to wieloplatformowe
oprogramowanie wykonane w technologii klient-serwer.
Z u¿yciem serwerów @aGlance/IT dane procesowe zawar-
te w ró¿nych systemach DCS, SCADA i DH s¹ ³atwo dostêp-
ne dla aplikacji klienckich. Serwery oferowane s¹ miêdzy in-
nymi dla firm: ABB (Advant), Elsag Bailey (INFI 90 Open,
DCI System Six), Fisher Rosemount (DELTA-V, PDS), GE
Fanuc (CIMPLICITY), Honeywell IAC (SCAN 3000), In-
tellution (FIX-32, iFIX), Johnson-Yokogawa (CENTUM
CS), Invensys (AIM Supervisor), Siemens (Simatic PCS,
PCS7, WinCC), WonderWare (InTouch, InSQL), OPC Fo-
undation (dowolny serwer OPC) oraz eMation (WizFacto-
ry). Klienci s¹ dostêpni dla wy¿ej wymienionych systemów,
a tak¿e do arkuszy kalkulacyjnych, interfejsu DDE, jêzyka
C++, Visual Basic-a, systemów laboratoryjnych itp. 

Architektura @aGlance/IT jest w pe³ni otwarta. System
jest ca³kowicie niezale¿ny od platformy sprzêtowej czy sys-
temu operacyjnego. Dostêpny jest on miêdzy innymi dla
Windows 9x/NT, UNIX, OpenVMS, HPUX, Windows CE
oraz dowolnych przegl¹darek obs³uguj¹cych jêzyk JAVA.
Otwarto�æ ta umo¿liwia kontynuacjê wykorzystywania ju¿
istniej¹cego w przedsiêbiorstwie sprzêtu i oprogramowania,
a zatem pozwala chroniæ przed zmarnowaniem wcze�niej
poczynione inwestycje. 

Na stronach internetowych firmy eMation (adres www.
emation.com) znajduj¹ siê interaktywne wersje demonstra-
cyjne przedstawionego tutaj skrótowo oprogramowania. 

Wojciech Znojek
(W niniejszym tek�cie nazwy firm i produktów 

zosta³y przytoczone jedynie w charakterze informacyjnym).
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PLIVA-Kraków SA (dawna POLFA) jest zak³adem,
maj¹cym oko³o 4 proc. udzia³u w polskim rynku sprze-
da¿y farmaceutyków. Firma ta jest czê�ci¹ chorwackie-
go koncernu farmaceutycznego PLIVA, jednego z naj-
wiêkszych w Europie. Z uwagi na profil dzia³alno�ci
szczególnie istotne s¹ wymagania zwi¹zane z jako�ci¹
produkcji, ci¹g³o�ci¹ sterowania i stabilno�ci¹ utrzymy-
wania parametrów produkcyjnych. Systemy sterowania
i nadzoru musz¹ spe³niaæ wysokie wymagania okre�lo-
ne standardem GMP dla tego sektora produkcyjnego
oraz byæ otwarte i elastyczne na po³¹czenie z szeregiem
ró¿nych urz¹dzeñ pracuj¹cych w ca³ym przedsiêbior-
stwie. Poniewa¿ koncern ma swe oddzia³y w ca³ej Euro-
pie, bardzo istotna jest mo¿liwo�æ wymiany danych z ma-
cierzystym oddzia³em lub innymi filiami europejskimi.
Nie bez znaczenia jest tak¿e wspó³praca z istniej¹cymi ju¿
na obiekcie systemami magazynowymi, kontroli dostêpu
czy systemami zarz¹dzania produkcj¹. 

Jedn¹ z aplikacji, istotn¹ z punktu widzenia jako�ci pro-
dukcji zak³adów PLIVA-Kraków, jest system klimatyzacji
oraz monitorowania nadci�nieñ w pomieszczeniach Wy-
dzia³u Suche Formy. W tego rodzaju instalacjach bardzo
istotne jest utrzymywanie stabilnej temperatury (ma to zwi¹-
zek z technologi¹ wytwarzania lekarstw) oraz nadci�nienia
(wymagana jest wysoka czysto�æ powietrza) w pomieszcze-
niach, w których odbywa siê proces produkcyjny. 

Rys. 1. Plan pomieszczeñ z zaznaczonymi warto�ciami ci-
�nieñ (kolor zielony � ci�nienie w normie, ¿ó³ty � ci�nie-
nie za niskie, czerwony � ci�nienie poni¿ej awaryjnego) 

System klimatyzacji i monitoringu nadci�nieñ na wydzia-
le TKS1 sk³ada siê z czterech sterowników SAIA PCD wy-
mieniaj¹cych dane miêdzy sob¹ oraz pakietu Wizcon dla
Windows i Internetu spe³niaj¹cego rolê systemu nadrzêd-
nego monitoringu i sterowania. Komunikacja miêdzy ste-
rownikami a stacj¹ operatorsk¹ odbywa siê z wykorzystaniem
sieci RS-485 pracuj¹cej z protoko³em S-BUS. 

W zale¿no�ci od temperatury zadanej, sterownik regulu-
je uk³adem nagrzewnicy, a dodatkowo w dwóch centralach

w razie potrzeby równie¿ sch³adza powietrze otwieraj¹c za-
wór proporcjonalny w instalacji glikolu. Uk³ad ten ma mo¿-
liwo�æ korekcji warto�ci zadanej od temperatury zewnêtrz-
nej. Termostat przeciwzamro¿eniowy zabezpiecza nagrzew-
nicê przed uszkodzeniem zamykaj¹c przepustnicê wlotow¹
oraz zatrzymuj¹c wentylatory. Wysy³any jest w tym wy-
padku sygna³ alarmu do sterownika PLC oraz do stacji wi-
zualizacyjnej. 

Rys. 2. Schemat jednej z central klimatyzacyjnych

Do sterowania urz¹dzeniami wentylacji s¹ u¿ywane trzy
sterowniki SAIA PCD2, a dane z przetworników ci�nieñ s¹
wprowadzane do obwodów czwartego sterownika pracuj¹ce-
go jako zintegrowany przetwornik pomiarowy. Sieæ czterech
sterowników realizuje funkcje steruj¹ce, pomiarowe, koordy-
nuj¹ce pracê urz¹dzeñ. Dodatkowo sterowniki wypracowuj¹
sygna³y o stanie pracy i udostêpniaj¹ wyniki pomiarów do
systemu wizualizacji Wizcon. Sterowanie mo¿e odbywaæ siê
zarówno na poziomie lokalnym � bezpo�rednio z szaf ste-
rowniczych, jak i centralnie � ze stacji SCADA. Stacja Wiz-
con-owa pracuje w �rodowisku WINDOWS NT 4.0 i jest pod-
³¹czona do ogólnozak³adowej sieci LAN, która wykorzystuj¹c
protokó³ TCP/IP umo¿liwia sta³e po³¹czenie z oddzia³em
w Chorwacji oraz innymi filiami na terenie Europy. Rozbudo-
wany system autoryzacji pakietu Wizcon dla Windows i Inter-
netu pozwala na bezpieczn¹ pracê aplikacji, która  jest szcze-
gólnie wymagana na tego typu obiekcie.

Aplikacja systemu Wizcon pozwala obecnie na ci¹g³y
monitoring procesu wytwórczego oraz jego rejestracjê, umo¿-
liwiaj¹c w ten sposób kontrolowanie na bie¿¹co jako�ci pro-
dukowanych lekarstw. Dziêki unikalnym cechom zastosowa-
nego oprogramowania Wizcon dla Windows i Internetu
istniej¹cy system jest przygotowany do udostêpnienia upraw-
nionym osobom informacji pochodz¹cych z procesu techno-
logicznego w standardowych przegl¹darkach stron www.
Mo¿na go bêdzie w prosty sposób dostosowaæ do dowolnych
rozwi¹zañ strukturalnych w przedsiêbiorstwie (np. wspó³pra-
ca z systemem zarz¹dzania produkcj¹ i dystrybucj¹). 

Jaros³aw Wiensko, I. K. A. Technik Sp. z o.o.

Aplikacja wykonana przez krakowsk¹ firmê I.K.A.-Technik Sp. z o.o. 
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Wraz ze wzrostem nasycenia systemów automatyki
urz¹dzeniami mikroprocesorowymi ilo�æ informacji
przetwarzanych przez te systemy uleg³a znacznemu
wzrostowi. 

Rozwi¹zania sieciowe maj¹ kluczowe znaczenie prak-
tycznie dla ka¿dego wspó³czesnego uk³adu automatyki.
Przez szereg lat producenci komputerowych systemów
automatyki stosowali w³asne rozwi¹zania sieci lokalnych,
co powodowa³o wiele problemów przy integracji poszcze-
gólnych fragmentów instalacji b¹d� linii technologicz-
nych w jeden system nadzoru i sterowania. W tej sytu-
acji ustalenie rekomendowanych standardów sieci
komunikacyjnych sta³o siê problemem niezwykle istot-
nym. 

Niniejszy artyku³ jest pierwszym z serii, która przy-
bli¿y Pañstwu problematykê wykorzystania uniwersal-
nych sieci komunikacyjnych w oferowanych przez nas
urz¹dzeniach. 

Technologie komunikacyjne
LonWorks®

Rosn¹ce wymagania u¿ytkowników nowoczesnych bu-
dynków dotycz¹ce minimalizacji kosztów ich eksploatacji
stawiaj¹ nowe wyzwania przed producentami systemów au-
tomatyki. Optymalizacja zu¿ycia energii elektrycznej i ciepl-
nej, ograniczenie personelu zarz¹dzaj¹cego budynkiem oraz
szereg innych czynników zmuszaj¹ do zastosowania otwar-
tych systemów komunikacyjnych. Integracja komponentów
ró¿nych instalacji jest bowiem jedynym rozwi¹zaniem pro-
blemu ekonomicznego u¿ytkowania budynków. 

Technologia LONWORKS® umo¿liwia komunikacjê
miêdzy ró¿nymi urz¹dzeniami za po�rednictwem wspólne-
go protoko³u komunikacyjnego, zaimplementowanego
w ka¿dym z nich. Ka¿de urz¹dzenie ma tzw. Neuron Chip
� zintegrowany uk³ad z protoko³em komunikacyjnym, sys-
temem operacyjnym oraz urz¹dzeniami we/wy. Komunika-
cja odbywa siê przez standardowe typy zmiennych SNVT
(Standard Network Variable Type). Sterowniki SAIA PCD

mog¹ stanowiæ wêz³y sieci LON przez modu³y komunika-
cyjne PCD7. F8xx. Modu³ wykorzystuje najbardziej popu-
larny typ urz¹dzeñ nadawczo-odbiorczych FTT-10A, umo¿-
liwiaj¹cy bezpo�rednie pod³¹czenie sterowników do skrêtki
o dowolnej topologii. Ka¿dy segment sieci mo¿e zawieraæ
maksymalnie 64 urz¹dzenia, za� maksymalna liczba urz¹dzeñ
w ca³ej sieci mo¿e wynosiæ 32000. 

W ka¿dym sterowniku, bêd¹cym wêz³em sieci LON, mo-
¿emy zdefiniowaæ do 4096 (!) zmiennych SNVT. Wszyst-
kie typy zmiennych okre�lone przez organizacjê LON-
MARK®, zrzeszaj¹c¹ producentów i instalatorów urz¹dzeñ
wykonanych w technologii LONWORKS®, s¹ obs³ugiwa-
ne przez sterowniki SAIA. Sterowniki obs³uguj¹ te¿ specy-
ficzne dla niektórych urz¹dzeñ komunikaty typu explicit
messages. 

Oprogramowanie sterownika odbywa siê za pomoc¹ stan-
dardowego pakietu do oprogramowania narzêdziowego
PG-4, z wbudowanym konfiguratorem sieci LON. Dziêki
temu projektant mo¿e wykorzystywaæ w tym samym progra-
mie bloki funkcyjne do wymiany danych w sieci LON oraz
szereg innych elementów dostêpnych w pakiecie. 

Tradycyjne zalety sterowników PCD, takie jak modu³o-
wo�æ, du¿a moc obliczeniowa, ogromne zasoby pamiêci,
otwarto�æ komunikacyjna stwarzaj¹ mo¿liwo�æ wykorzy-
stania tych urz¹dzeñ w szeregu aplikacji niedostêpnych dla
prostych wêz³ów sieci LON. Oprócz sterowania uk³adami in-
teligentnych budynków, jak centrale grzewczo-wentylacy-
jne, systemy kontroli dostêpu, sterowania o�wietleniem czy
dystrybucj¹ energii, sterowniki PCD pe³ni¹ odpowiedzial-
ne zadania pomostów komunikacyjnych miêdzy ró¿nymi
standardami. Bêd¹c wêz³em sieci LONWORKS sterownik
mo¿e jednocze�nie wymieniaæ dwukierunkowo dane z sie-
ciami EIB, Profibus, Modbus, M-BUS, Ethernet-TCP/IP
i innymi. 

W przypadku sterowników kompatybilnych z seri¹ SI-
MATIC®S7 istnieje równie¿ mo¿liwo�æ jednoczesnej ko-
munikacji miêdzy sieciami MPI oraz sieciami LON. 

Zbigniew PI¥TEK

W nastêpnym numerze: system Instabus®EIB

SSttaannddaarrddyy  kkoommuunniikkaaccyyjjnnee  ww  sstteerroowwnniikkaacchh
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Tips & Tricks � programy add-on w Wizcon
dla Windows i Internetu

Add-on jako element sk³adowy Wizcon-a jest obecny
od pierwszych wersji tego pakietu opracowanych dla
systemu Windows. Celem artyku³u jest przybli¿enie Czy-
telnikom kilku programów wspó³pracuj¹cych z Wiz-
con-em dla Windows i Internetu, dziêki którym mo¿na
wzbogaciæ bogate mo¿liwo�ci Wizcon-a o nowe cechy. 

Force.exe
Efektem dzia³ania tego add-on-a jest wymuszenie zapi-

su warto�ci wybranych bramek do bazy danych Wizcon-a
o okre�lonych porach lub na ¿¹danie. Instalacja polega na
przegraniu do g³ównego katalogu aplikacji plików force.exe
(uruchomieniowego) i force.ini (konfiguracyjnego). Po uru-
chomieniu programu (przez u¿ytkownika lub automatycznie
przy starcie aplikacji) zostanie wy�wietlone okno dialogo-
we, w którym mo¿na skonfigurowaæ jego dzia³anie. 

Zaznaczaj¹c odpowiednie opcje w poszczególnych sek-
cjach otrzymujemy po¿¹dany efekt dzia³ania programu. 

W oknie �Tag List� mo¿emy obejrzeæ wszystkie bramki
zdefiniowane w pracuj¹cej obecnie aplikacji Wizcon-owej.
Sekcja �Filter� pozwala okre�liæ rodzaj bramek, których
warto�ci maj¹ byæ zapisywane do bazy danych. Startup op-
tions s³u¿y do okre�lenia zachowania siê programu podczas
jego uruchamiania. Schedule podzielona jest na trzy nieza-
le¿ne czê�ci: 
· Force Log on � pozwala podaæ konkretny dzieñ i godzi-

nê, o której ma nast¹piæ zapis,
· Force Log every... d At... h � wymusza zapis o danej go-

dzinie co okre�lon¹ liczbê dni,
· Force Log every... h � precyzuje, co ile godzin u¿ytkow-

nik chce wymuszaæ zapis. 
Sekcja Information podaje czas ostatniego zapisu oraz

ca³kowit¹ liczb¹ zapisanych bramek, a pasek postêpu poka-
zuje stan trwaj¹cego procesu zapisywania bramek na dysk. 

W dowolnym momencie (dziêki przyciskom Hide, For-
ce Log i Exit) u¿ytkownik mo¿e ukryæ okno dialogowe, wy-
musiæ zapis lub zamkn¹æ program. Program zosta³ tak na-
pisany, ¿e zamkniêcie pracuj¹cej aplikacji Wizcon-owej
spowoduje tak¿e zamkniêcie programu Force.exe. 

Hide_layers.exe
Warstwy w pakiecie Wizcon s¹ ukrywane lub pokazy-

wane w zale¿no�ci od zalogowanego u¿ytkownika b¹d� ak-
tualnego stopnia powiêkszenia obrazu. Czasem jednak trze-
ba ukryæ lub pokazaæ warstwê zale¿nie od innego parametru.
Do takiego zastosowania zosta³ opracowany add-on Hi-
de_layers.exe. Efektem dzia³ania tego programu jest stero-
wanie widoczno�ci¹ wybranych warstw danego obrazu w za-
le¿no�ci od warto�ci bramek cyfrowych. Program mo¿e
sterowaæ wszystkimi trzydziestoma dwoma warstwami da-
nego obrazu. 

Instalacja polega na przegraniu do g³ównego katalogu
aplikacji pliku Hide_layers.exe (uruchomieniowego).
W tym katalogu nale¿y stworzyæ plik tekstowy layers.txt
(plik konfiguracyjny), w którym zawarte bêd¹ informacje
o nazwie obrazu i powi¹zaniach miêdzy warstwami a bram-
kami steruj¹cymi ich widoczno�ci¹. 

W pierwszej linii wpisuje siê nazwê obrazu, którego
warstwami chce siê sterowaæ � w tym wypadku plik z ob-
razem nosi nazwê �Pompownia�. Kolejne linie to powi¹-
zania warstw z bramkami s³u¿¹cymi do ich sterowania,
i tak widoczno�æ warstwy Tryb_A_R jest sterowana war-
to�ci¹ bramki cyfrowej wid_war_5, a warstwa Wy�_zad
jest sterowana bramk¹ wid_war_3. Miêdzy nazw¹ war-
stwy a nazw¹ bramki powinny byæ znaki spacji lub tabu-
latory. 

Je�li która� z bramek wpisanych do pliku Layers. txt
zmieni warto�æ, add-on automatycznie to wykrywa i odpo-
wiednio steruje atrybutem pokazania/ukrycia danej warstwy.
Reakcja na zmianê warto�ci jest natychmiastowa. 

WizSaver.exe
Program ten jest stosowany w projektach z wielopozio-

mowym systemem dostêpu u¿ytkowników do aplikacji Wiz-
con-a. WizSaver pilnuje, aby operatorzy z wy¿szymi upraw-
nieniami nie zostawili programu z dostêpem na swoim po-
ziomie. Po ustalonym czasie nastêpuje automatyczne zalo-
gowanie u¿ytkownika, zwykle z najni¿szymi uprawnieniami.
Program konfiguruje siê w oknie dialogowym, w którym
wpisuje siê domy�lnego operatora oraz czas do wylogowa-
nia. Stosuj¹c WizSaver mamy pewno�æ, ¿e do naszej apli-
kacji nie dostan¹ siê przypadkowe osoby. 

Opisane wy¿ej przyk³adowe programy add-on ilustruj¹ jak
otwartym i elastycznym pakietem jest Wizcon dla Windows
i Internetu. Dziêki wykorzystaniu add-on-ów u¿ytkownik
mo¿e zoptymalizowaæ swoj¹ aplikacjê lub wzbogaciæ j¹
o pewne specyficzne, niestandardowe cechy, które w pakie-
cie nie wystêpuj¹. 

Force.exe, Hide_layers.exe oraz WizSaver.exe  razem
z opisami s¹ udostêpnione bezp³atnie na naszych stronach in-
ternetowych. Zapraszamy do korzystania. 

Piotr Jednorowski
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Ci¹g³y rozwój systemów komunikacyjnych oraz wpro-
wadzanie nowych technologii znajduje swe odzwierciedle-
nie tak¿e w sterownikach swobodnie programowalnych.
Szczególnie interesuj¹ca z punktu widzenia otwarto�ci sys-
temu, zasiêgu i kosztów wydaje siê byæ technologia GSM,
wprowadzaj¹ca nowe us³ugi oraz stale powiêkszaj¹ca ob-
szar dzia³ania. G³ówne argumenty przemawiaj¹ce za t¹ tech-
nologi¹ to: ³atwa instalacja urz¹dzeñ nadawczo-odbiorczych,
krótki czas uruchamiania systemu oraz mo¿liwo�æ budowy
bardzo rozleg³ych struktur sieciowych. 

Oprogramowanie PG4 dla sterowników SAIA PCD
oprócz wielu standardowych mo¿liwo�ci komunikacyjnych
udostêpnia biblioteki umo¿liwiaj¹ce wysy³anie informacji
na pagery, obs³uguj¹ce komunikacjê modemow¹ oraz wy-
sy³aj¹ce komunikaty SMS. Ostatnia z wymienionych biblio-
tek (do SMS) wymaga tak¿e pod³¹czenia zewnêtrznej linii
telefonicznej. Je¿eli nie ma takiej mo¿liwo�ci, nale¿y zasto-
sowaæ specjalne modemy do transmisji GSM, obs³uguj¹ce
wysy³anie i odbieranie informacji SMS. Modemy takie mo¿-
na u¿yæ tak¿e do ci¹g³ej transmisji danych, wybieraj¹c nu-
mer jak w modemie na linie komutowane i ³¹cz¹c siê w ten
sposób z innym urz¹dzeniem (np. sterownikiem). Z uwagi
na wysokie koszty po³¹czenia telefonicznego (abonament
na przesy³anie danych plus koszt za czas trwania po³¹czenia)
metoda ta jest rzadziej stosowana. Tañszym rozwi¹zaniem
wymiany niezbyt du¿ych ilo�ci danych przez modemy GSM
jest w³a�nie przesy³anie i odbieranie komunikatów SMS. 

Firma nasza oferuje bibliotekê bloków funkcyjnych
FBOX, która rozszerza standardow¹ wersjê PG4 o obs³ugê
komunikacji SMS przez modemy GSM. Obejmuje ona blo-
ki: inicjalizacji, wysy³ania i odbioru. Blok inicjowania po-
zwala wpisaæ kod PIN karty SIM, numery telefonów od-
biorców komunikatów oraz numer centrum serwisu SMS.
Tre�æ komunikatu SMS jest umieszczana w zmiennych ty-
pu �Text� i mo¿e zawieraæ warto�ci rejestrów, flag czy te¿
liczników. 

W bloku wysy³ania dokonuje siê wyboru komunikatu
tekstowego wysy³anego pod wskazany numer telefonu. Blok
ten informuje tak¿e, czy komunikat SMS zosta³ wys³any.
Najczê�ciej wykorzystywanym rozwi¹zaniem jest wysy³a-
nie komunikatów alarmowych do osób nadzoruj¹cych pra-
cê obiektu. Blok ten jest równie¿ stosowany do cykliczne-
go informowania u¿ytkowników o stanie instalacji (np. raz
na godzinê przesy³anie wybranych pomiarów), b¹d� do prze-
sy³ania wybranych danych do systemów SCADA. 

Dope³nieniem opisanej biblioteki jest modu³ do odbioru
komunikatów SMS. Blok ten odczytuje otrzymane przez
modem informacje i wpisuje je do rejestrów sterownika.
Dalsze przetwarzanie otrzymanego komunikatu jest wyko-
nywane w programie u¿ytkowym sterownika. W ten spo-
sób mo¿na na przyk³ad zdalnie zadaæ nowe parametry lub
za¿¹daæ przes³ania warto�ci pomiarów ze sterownika. 

Opisane wy¿ej funkcje nadawania i odbioru komunika-
tów SMS pozwalaj¹ zbudowaæ niezawodny system wymia-
ny danych. Istotne dla pewno�ci dzia³ania takiego systemu
jest to, ¿e nawet w przypadku, gdy u¿ytkownik jest chwilo-
wo poza zasiêgiem sieci lub ma wy³¹czony telefon, informa-
cje SMS oczekuj¹ u operatora sieci. Taki system wymiany
danych pozwala tak¿e na budowê bardzo rozleg³ych insta-
lacji (np. zbieranie danych o poziomie rzek z terenu ca³ej
Polski). 

Oferowane przez nasz¹ firmê biblioteki obs³uguj¹ce ko-
munikaty SMS bêd¹ dalej rozwijane w miarê potrzeb
zg³aszanych w zapytaniach od naszych klientów. 

Leszek Klonowski

Technologia GSM a sterowniki SAIA®®PPCCDD

Ci¹g dalszy artyku³u �BÄR ELEKTROWERKE � nowa
firma w koncernie SAIA-Burgess Electronics AG�

Od pocz¹tku istnienia dzia³alno�æ firmy BÄR nastawio-
na by³a na produkcjê wy³¹czników sieciowych. Przez pierw-
szych 40 lat podstawowy obszar zastosowañ jej produktów
koncentrowa³ siê wy³¹cznie wokó³ elektrotechnicznego
sprzêtu powszechnego u¿ytku (AGD) jak pralki, sprzêt
ch³odniczy, m³ynki do kawy, odkurzacze i inne. 

W 1980 roku firma BÄR zdobywa, a przez nastêpne la-
ta umacnia pozycjê lidera w�ród producentów wy³¹czników
do sprzêtu AGD na rodzimym rynku niemieckim. Jedno-
cze�nie coraz bardziej anga¿uje siê w poszukiwanie nowych
mo¿liwo�ci sprzeda¿y swych wyrobów poza granicami kra-
ju oraz opracowanie produktów do innych ni¿ AGD zasto-
sowañ. Konsekwencj¹ tego jest rozszerzenie w po³owie lat
osiemdziesi¹tych oferty o prze³¹czniki na potrzeby przemy-
s³u samochodowego. 

Lata dziewiêædziesi¹te to dla firmy BÄR koncentracja
na udoskonalaniu technologii produkcji, jak równie¿ wpro-
wadzanie systemu zapewnienia jako�ci ISO 9001, co zosta-

je osi¹gniête i potwierdzone w 1996 roku przez towarzy-
stwo certyfikacyjne TÛV CERT. Obecne oblicze firmy to
efekt pracy kilku pokoleñ rodziny Bär oraz kilkusetosobo-
wego zespo³u wykwalifikowanych specjalistów z ró¿nych
dziedzin, którzy uzbrojeni w nowoczesny sprzêt i elastycz-
ne, automatyczne linie produkcyjne s¹ gotowi spe³niaæ wy-
sokie wymagania wspó³czesnego rynku. 

Dziêki w³¹czeniu firmy BÄR do swych struktur koncern
SAIA-Burgess Electronics AG wzbogaci³ dotychczasow¹
ofertê produkcyjn¹ o prze³¹czniki klawiszowe, przyciskowe,
obrotowe i suwakowe oraz zintegrowane systemy prze³¹cz-
ników z lampkami sygnalizacyjnymi, okablowaniem i uk³a-
dami elektronicznymi. Pochodn¹ tego jest otwarcie siê na no-
we, dot¹d niedostêpne rynki producentów urz¹dzeñ i sprzêtu
AGD oraz rozszerzenie oferty dla przemys³u motoryzacyj-
nego, a efektem wtórnym (po wziêciu pod uwagê dotychcza-
sowej produkcji prze³¹czników miniaturowych, krañcowych
i bezpieczeñstwa) � zdobycie pozycji lidera w�ród europej-
skich producentów prze³¹czników do zastosowañ przemy-
s³owych. 

Andrzej Czerniakowski
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Prosimy o informacje na temat: Nasza firma to:
qWIZCON dla Windows i Internetu
qWizPLC i WizDCS
qWeb@aGlance i @aGlance/IT
q Sterowniki SAIA PCD
q xx7 � PLC kompatybilne z S7
q Terminale obiektowe ESA
q Komputery przemys³owe ESA
q System transmisji radiowej MORSE

q Przeka�niki czasowe
q Liczniki impulsów, czasu pracy
q Silniki krokowe, synchroniczne
qMikrowy³¹czniki
q Szkolenia
q Prezentacja produktów
qWizyta konsultanta
q Inne ..........................................

q U¿ytkownik koñcowy
q Dystrybutor
q Integrator systemów
q Biuro projektowe
q Biuro doradztwa
q Inne ...............................................

.......................................................

.......................................................

Interesuj¹ nas zastosowania w bran¿y:
q Elektroenergetyka, energetyka cieplna
q Gospodarka wodna i �ciekowa
q Przemys³ chemiczny

q Przemys³ spo¿ywczy
q Automatyzacja budynków, klimatyzacja, wentylacja
q Inne .............................................................................

Firma ......................................................................................................................... .....................................................

Nazwisko i imiê ........................................................................ Stanowisko ........................... ......................................

Adres ......................................................................................................................... .....................................................

Tel./faks .............................................................................. E-mail ............................... ................................................

Wype³nij tê czê�æ i prze�lij do nas faksem lub poczt¹ na adres:

SABUR Sp. z.o.o, ul. Dru¿ynowa 3A, 02-590 Warszawa, tel. (0-22) 844-75-20, faks (0-22) 844-36-39

Szkolenia

Harmonogram najbli¿szych szkoleñ: 

F U¿ytkowanie i programowanie sterowników SAIA® PCD � kurs podstawowy
Ø Termin 1: 16 �17.10.2000
Ø Termin 2: 27�28.11.2000
Ø Termin 3: 11�12.12.2000

F Sterowniki swobodnie programowalne SAIA (komunikacja) � kurs zaawansowany
Ø Termin 1 : 04� 05.12.2000

F Wizcon dla Windows i Internetu (wersja polska) � oprogramowanie do sterowania i
wizualizacji procesów przemys³owych (u¿ytkowanie i projektowanie)
Ø Termin 1: 18 �19.10.2000
Ø Termin 2: 29 � 30.11.2000
Ø Termin 3: 13 �14.12.2000

F Oprogramowanie Web@aGlance - portal informacyjny przedsiêbiorstwa (projektowanie,
u¿ytkowanie, zastosowania) 
Ø Termin 1: 23� 24.10.2000

F MORSE � inteligentny system transmisji radiowej
Ø Termin 1:  20� 21.11.2000

W celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji dotycz¹cych programu i spraw organizacyjnych,
a tak¿e zg³aszania uczestnictwa w kursach, prosimy o bezpo�redni kontakt z pani¹ Jolant¹ Zalewsk¹
(e-mail: jolanta.zalewska@sabur.com.pl).


