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biuletyn informacyjny firmy

Szanowni Pañstwo,

oddajemy w Pañstwa rêce ostatni w tym stuleciu, ba � nawet tysi¹c-
leciu, numer naszego biuletynu. Ten wyj¹tkowy prze³om czasu
sk³ania do wielu refleksji i przemy�leñ. Dla wszystkich ostatnie
lata by³y okresem wielu przemian i to nie tylko z powodu burzli-
wego rozwoju nowych technologii, lecz równie¿ ze wzglêdu na
zmiany jakie nast¹pi³y w Polsce po roku 1989. Równie¿ historia
firmy SABUR jest g³êboko zwi¹zana z powy¿szym czasem. 

W niniejszym biuletynie znajd¹ Pañstwo artyku³ na temat
10-lecia istnienia przedstawicielstwa w Polsce firmy SAIA-Burgess
Electronics AG, producenta m.in. bardzo popularnych sterowników
SAIA-PCD czy przeka�ników czasowych. Dzisiaj a¿ trudno uwie-
rzyæ, ¿e na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych rzadko jeszcze stoso-
wano w naszym kraju sterowniki programowalne... Podobnie jest
z innymi produktami tzw. zaawansowanych technologii. 

Poza skrótowym podsumowaniem 10 lat oficjalnej obecno�ci
firmy SAIA-Burgess Electronics w Polsce bie¿¹cy biuletyn za-
wiera wiele informacji o nowo�ciach w ofercie praktycznie wszy-
stkich reprezentowanych przez SABUR w Polsce firm. 

W zwi¹zku z nadchodz¹cymi �wiêtami Bo¿ego Narodzenia jak
równie¿ z okazji Nowego Roku w imieniu wszystkich pracowni-
ków i zarz¹du firmy SABUR pragnê przekazaæ Pañstwu, naszym
Klientom, Partnerom i Sympatykom, najlepsze ¿yczenia �wi¹tecz-
ne i noworoczne. Niech spe³ni¹ siê wszelkie Pañstwa marzenia, za-
równo te dotycz¹ce ¿ycia zawodowego jak i prywatnego.

Barbara Wójcicka

10 lat przedstawicielstwa firmy
SAIA-BURGESS Electronics AG w Polsce

W grudniu 2000 roku mija 10 lat od utworzenia przedstawi-
cielstwa firmy SAIA-BURGESS Electronics w Polsce. Jedna de-
kada to mo¿e nie tak wiele, ale przecie¿ to jeden z najbardziej zna-
cz¹cych okresów w rozwoju naszego kraju. To w³a�nie g³êbokie,
je�li nie wrêcz rewolucyjne zmiany polityczne i ekonomiczne ja-
kie mia³y miejsce na prze³omie lat 1989 i 1990 sk³oni³y zarz¹d tej
firmy do utworzenia bezpo�rednich przedstawicielstw w krajach
Europy �rodkowej i Wschodniej. Warto te¿ wspomnieæ, ¿e w tym
roku mija 80 lat od utworzenia firmy SAIA AG w Bernie w Szwaj-
carii. Pod koniec lat osiemdziesi¹tych z po³¹czenia szwajcarskiej
firmy SAIA i brytyjsko-niemieckiej firmy BURGESS utworzono
holding firm z siedzib¹ w Murten w Szwajcarii.

Dzisiaj firma SAIA-BURGESS Electronics AG to dynamicz-
nie rozwijaj¹ca siê spó³ka akcyjna, posiadaj¹ca fabryki w Szwaj-
carii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, na Wêgrzech i w innych kra-
jach. SBE to renomowany wytwórca 32-bitowych w pe³ni
modu³owych sterowników programowalnych, to tak¿e znany pro-
ducent podzespo³ów do automatyki, jak przeka�niki czasowe i licz-
niki, a tak¿e silników synchronicznych i krokowych ma³ej mocy
oraz mikrowy³¹czników.
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Czêsto spotyka siê proste aplikacje, w których potrzeba
podgl¹daæ i sterowaæ niewielk¹ liczbê parametrów. Stosowa-
nie kosztownych terminali graficznych lub stacji komputero-
wych jest w takich wypadkach wysoce nieuzasadnione ekono-
micznie. W³a�ciwym wydaje siê zastosowanie prostego
terminala tekstowego, z niewielkim wy�wietlaczem i kilkoma
klawiszami, którego cena bêdzie umiarkowana.

Wychodz¹c naprzeciw takim potrzebom firma SAIA oferu-
je proste tekstowe terminale operatorskie nabudowywane na ste-
rownik (dla PCD1 lub PCD2) lub w wersji do monta¿u na elewa-
cji szafy sterowniczej. Sposób w jaki dzia³aj¹ te urz¹dzenie, tzn.
wszystkie informacje pokazuj¹ce siê na ekranie terminala, czas ich
od�wie¿ania, przeliczenia i konwersje, obs³uga klawiatury, wymia-
na informacji z obiektem itd., uzale¿nione jest od sterowania przez
urz¹dzenie nadrzêdne np. sterownik swobodnie programowalny.
Takie rozwi¹zanie obci¹¿a wprawdzie sterownik dodatkowymi za-
daniami, lecz znacznie obni¿a cenê terminala.

Patrz¹c na zagadnienie od strony programisty, nale¿y sku-
piæ uwagê na dwóch sprawach. Pierwsz¹ jest obci¹¿enie ste-
rownika dodatkowymi zadaniami, a drug¹ sposób i jako�æ pro-
gramowania takiego terminala.

Wszystkie sterowniki serii SAIA PCD, a te pracowa³yby
z terminalami, s¹ 32-bitowymi jednostkami centralnymi, o za-
implementowanej arytmetyce zmiennoprzecinkowej, du¿ej pa-
miêci u¿ytkownika oraz wielu portach komunikacyjnych, a co
za tym idzie urz¹dzeniami o du¿ych mocach obliczeniowych.
Dodatkowo, z uwagi na fakt ewentualnej pracy w aplikacjach
niezbyt wymagaj¹cych, problem ewentualnego zbytniego ob-
ci¹¿ania sterownika nale¿y uznaæ za niewystêpuj¹cy.

Co do drugiej sprawy, jak wcze�niej wspomniano, dzia³a-
niem terminala zarz¹dza urz¹dzenie nadrzêdne. Zatem zaprogra-
mowanie odpowiedniego funkcjonowania wy�wietlacza i klawia-
tury polega na napisaniu dodatkowego kodu programu
w sterowniku swobodnie programowalnym. Taki program do tej
pory pisany by³ z regu³y w li�cie instrukcji, co mniej do�wiad-
czonym programistom sprawia³o czêsto wiele trudno�ci. Tak¿e
efektywno�æ tworzenia programu (czas jego pisania) w tej meto-
dzie programowania, w porównaniu z metodami graficznymi jest
nieporównywalnie ni¿sza.

Tak wiêc patrz¹c pod k¹tem programowania, konsekwen-
cj¹ stworzenia taniego i prostego produktu by³o pogorszenie
jego funkcjonalno�ci.

Aby uatrakcyjniæ urz¹dzenie i stworzyæ produkt ³atwy w u¿y-
ciu, w ofercie firmy SAIA-Burgess Electronics pojawi³ siê no-
wy pakiet programowy o nazwie �HMI Editor�, który u³atwi
i przyspieszy etap powstawania programu obs³ugi terminala.

Pakiet ten pozwala w prosty sposób zaprogramowaæ funk-
cje terminala, sprawdziæ w symulatorze jego dzia³anie, a na ko-
niec, je�li jeste�my zadowoleni z przygotowanego projektu
skompilowaæ go do postaci pliku, który do³¹czymy do projek-
tu jako fragment algorytmu sterowania.

Program umo¿liwia pisanie oprogramowania dla termina-
li nastêpuj¹cych typów:
l PCD7.D100
l PCD7.D150
l PCD7.D160/170
l PCD7.D202
l PCD7.D250

Na rysunku nr 1 pokazano g³ówne okno z wybran¹ zak³adk¹
�Settings�, od której zaczyna siê tworzenie projektu. Tutaj wy-
biera siê typ terminala, definiuje siê ³¹cze komunikacyjne w ste-
rowniku podaj¹c typ interfejsu, szybko�æ przesy³ania, liczba
bitów stopu itp. oraz m.in. zabezpieczenie has³em (poziomy
uprawnieñ, has³a, czas po którym nastêpuje wylogowanie itp.).

Nastêpnym etapem tworzenia projektu jest zdefiniowanie obiek-
tów i ich atrybutów. S³u¿¹ do tego elementy na dwóch zak³ad-
kach �Objects� i �Object Attributes�. Obiekty reprezentuj¹ ele-
menty znajduj¹ce siê na obiekcie (np. silnik). Do opisu
w³a�ciwo�ci tych¿e obiektów s¹ wykorzystywane atrybuty,
które s¹ wielko�ciami je opisuj¹cymi (np. Stan, Prêdko�æ obro-
towa itp.).

Atrybuty pogrupowane s¹ w piêæ kategorii:
l Text � opis warto�ci wy�wietlanej na ekranie,
l Type � typ zmiennej lub status (ca³kowita, zmiennoprzecin-

kowa, data, w³./wy³. itp.),
l Format � sposób wy�wietlania na ekranie (np. ###.##),
l Access � tryb dostêpu do parametru (tylko do odczytu, od-

czyt/zapis, itp.),
l Unit � jednostki w jakich mierzona jest wielko�æ (°C, V, kW,

itp.),
l MinMax � minimalna i maksymalna warto�æ, które mo¿e

wprowadziæ operator,

Atrybuty: Text, Status, Units, MinMax oraz Resources (fizycz-
ny adres rejestru lub flagi w sterowniku sk¹d pobierane s¹ dane)
definiuje wcze�niej programista.

Nowy sposób programowania tekstowych
terminali operatorskich firmy SAIA

Rys. 1. Zak³adka z ustawieniami dla terminala i komunikacji
ze sterownikiem
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U¿ytkownik mo¿e tak¿e definiowaæ i zarz¹dzaæ alarmami
oraz ostrze¿eniami. S³u¿y do tego zak³adka �Alarms�. Po usta-
wieniu kilku parametrów zwi¹zanych z buforem alarmowym,
takich jak: jego d³ugo�æ, zachowanie w momencie przepe³nie-
nia bufora itp. mo¿na przej�æ do tworzenia komunikatów alar-
mowych i powi¹zania ich z flagami awaryjnymi w sterowniku.
Teksty pojawiaj¹ce siê na ekranie podczas wyst¹pienia alarmu
wybiera siê z elementów �Text� zdefiniowanych wcze�niej na
zak³adce �Object Attributes�.

Po zdefiniowaniu wszystkich elementów mo¿na zacz¹æ two-
rzyæ poszczególne ekrany oraz wzajemne ich ze sob¹ powi¹zania.
Do tworzenia poszczególnych menu wykorzystuje siê przyciski
�New� (nowa linia na tym samym ekranie) i �Child� (podmenu).
Oprogramowanie umo¿liwia stworzenie do o�miu zagnie¿d¿aj¹-
cych siê menu. Na rysunku nr 2 przedstawiona jest przyk³adowa
struktura drzewa menu opracowanych dla terminala.

Jak widaæ do poszczególnych linii menu mo¿emy �pod-
pi¹æ� wcze�niej zdefiniowane obiekty lub alarmy. Odbywa siê
to wybieraj¹c odpowiedni element w li�cie rozwijalnej �Call�
w sekcji �Call type�.

Ci¹g dalszy na stronie 7

Przy du¿ej obecnie popularno�ci w Polsce produktów
SAIA-BURGESS Electronics, a szczególnie sterowników
SAIA-PCD czy przeka�ników czasowych a¿ trudno uwierzyæ,
¿e na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych by³y to urz¹dzenia ma-
³o znane. Trzeba dodaæ, ¿e wówczas rzadko jeszcze stosowa-
no u nas sterowniki swobodnie programowalne czy inne zaa-
wansowane technologie. Kombinacja powy¿szych czynników
i pojawiaj¹ca siê szansa rozwoju by³a wyzwaniem do wypro-
mowania i wprowadzenia nowych technologii.

W 1990 roku utworzono w Polsce przedstawicielstwo fir-
my SAIA AG (tak wtedy brzmia³a nazwa firmy), które dzia-
³a³o jako autonomiczny Dzia³ Automatyki przy spó³ce akcyjnej
PC-ARK (wówczas znanej prywatnej firmie telekomunikacyj-
nej i komputerowej). Jednak¿e po dwóch latach struktura,
w której dzia³ali�my okaza³a siê zbyt ciasna, tworzy³a coraz
wiêksze ograniczenia uniemo¿liwiaj¹ce szybszy rozwój. Spo-
wodowa³o to, ¿e pod koniec 1992 roku postanowili�my utwo-
rzyæ niezale¿n¹ spó³kê zajmuj¹c¹ siê automatyk¹. I tak w lutym
1993 roku powsta³a firma SABUR, która jest wy³¹cznym przed-
stawicielem holdingu SAIA-BURGESS Electronics w Polsce.

Entuzjazm i zaanga¿owanie ca³ego ówczesnego zespo³u po-
zwoli³y zrealizowaæ nam wiele ciekawych i z³o¿onych aplikacji.
W owym czasie powsta³ m.in. system sterowania i monitoringu
uk³adu elektroenergetycznego Pa³acu Kultury i Nauki w Warsza-
wie, bez w¹tpienia jedno z pierwszych wielkich i pionierskich
zastosowañ sieciowych systemów sterowników SAIA-PCD wraz
z pakietem do wizualizacji WIZCON w Polsce. System ten pra-
cuje w PKiN po dzieñ dzisiejszy. Warto te¿ przypomnieæ o zdo-
byciu przez nas presti¿owego Z³otego Medalu na Miêdzynaro-
dowych Targach Poznañskich dla sterownika firmy SAIA-PCD4.
Od tych czasów minê³y lata. SBE jest obecnie jedn¹ z najbardziej
znanych firm bran¿y automatyki w Polsce. 

Korzystaj¹c z tej wyj¹tkowej okazji pozwolê sobie przy-
toczyæ wypowied� pana Wolfganga Bennera, szefa sprzeda-
¿y firmy SAIA-BURGESS Electronics na Europê �rodkow¹
i Wschodni¹: �Polska jest obecnie najszybciej rozwijaj¹cym siê
i najwa¿niejszym dla nas rynkiem w tym regionie. Spekta-
kularne sukcesy sterowników SAIA PCD czy dynamiczny
rozwój sieci dystrybucji przeka�ników czasowych potwier-
dzaj¹ szybki rozwój polskiej gospodarki jak te¿ potrzebê stoso-
wania najnowszych technologii i produktów najwy¿szej jako-
�ci. Bez w¹tpienia do spopularyzowania produktów firmy
SAIA-BURGESS Electronics przyczyni³a siê dobra wspó³pra-
ca z uczelniami technicznymi, firmami partnerskimi, biurami
projektów. Stale poszerzaj¹cy siê kr¹g firm wspó³pracuj¹cych,
jak te¿ spe³nianie przez nas rosn¹cych wymagañ Klientów po-
zwoli nam nie tylko utrzymaæ, ale tak¿e zwiêkszyæ jeszcze na-
sz¹ obecno�æ na polskim rynku.�

W ci¹gu 10 lat powsta³o wiele aplikacji z zastosowaniem pro-
duktów firmy SAIA-BURGESS Electronics. Systemy sterow-
ników SAIA-PCD mo¿na spotkaæ w elektrowniach, ciep³ow-
niach, wodoci¹gach, oczyszczalniach �cieków, inteligentnych
budynkach, kopalniach, na statkach i w wielu innych zastoso-
waniach. Warto wspomnieæ, ¿e produkty firmy SAIA-BUR-
GESS Electronics spe³niaj¹ najbardziej wymagaj¹ce normy
i certyfikaty m.in. certyfikaty morskie DNV, GL, jak te¿ sto-
sowana jest ju¿ od prawie 10 lat norma ISO 9001.

To dziêki zaufaniu Klientów i wielkiej pracy naszych Part-
nerów mo¿emy pochwaliæ siê obszern¹ list¹ referencyjn¹. Fi-
lozofi¹ dzia³ania firm SAIA-BURGESS Electronics i SABUR
jest jak najlepsze spe³nianie rosn¹cych wymagañ Klientów
i oferowanie optymalnych rozwi¹zañ ich problemów.

Barbara Wójcicka

10 lat przedstawicielstwa... � cd. ze strony 1

Rys. 2. Widok przyk³adowego drzewa menu
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Co nowego w systemie MORSE

Na ³amach poprzednich numerów naszego biuletynu opisy-
wali�my bogate mo¿liwo�ci zastosowania systemu transmisji ra-
diowej MORSE w ró¿nego typu aplikacjach, pocz¹wszy od te-
lemeterii, systemów mobilnych z przemieszczaj¹cymi siê
stacjami, uk³adów alarmowych jak równie¿ wykorzystuj¹cych
GPS (lokalizacja po³o¿enia obiektów/pojazdów). We wszyst-
kich tych zastosowaniach by³y wykorzystywane dobrze znane
ju¿ radiomodemy MR25X (w ró¿nych  konfiguracjach portów
jako RS-232/485, transmisja synchroniczna lub asynchronicz-
na). W bie¿¹cym numerze przedstawimy nowe rozwi¹zania ra-
diomodemów, tak¿e zasilaczy obiektowych oraz optoizolatorów
dla portów RS, które znacznie rozszerzaj¹ mo¿liwo�ci zastoso-
wañ systemu MORSE w uk³adach transmisji danych. 

MR25ET � jest to radiomodem zbudowany na bazie
MR25X, wyposa¿any w dodatkowy port ze z³¹czem RJ45/STP
umo¿liwiaj¹cym bezpo�rednie pod³¹czenie do sieci Ethernet.
Port obs³uguje protokó³ TCP/IP i mo¿e swobodnie przesy³aæ pa-
kiety systemu MORSE nawet na du¿e odleg³o�ci (np. miêdzy
miastami) wykorzystuj¹c ogólnodostêpn¹ sieæ internet b¹d�
wewnêtrzne sieci intranet. Pamiêæ tego radiomodemu zosta³a roz-
budowana o 2 MB DRAM, znacznym zmianom uleg³  tak¿e
firmware radiomodemu rozszerzony o mo¿liwo�ci konfiguro-
wania adresów IP oraz routingu protoko³u IP. Szybko�æ prze-
sy³ania danych na porcie Ethernet wynosi 10 MB/s.

Radiomodem MR25ET ma tak¿e 3 porty RS-232/485, ana-
logicznie jak w modelu MR25X. Zabudowanie dodatkowego
portu Ethernet, znacznie rozszerza zakres zastosowañ radio-
modemów rodziny MR25. 

MR25L � to �ekonomiczna� wersja radiomodemu MR25X,
ze zmniejszon¹ do 0,5 W moc¹ wyj�ciow¹. Obni¿enie mocy uzy-
skano poprzez redukcje elementów w uk³adach stopni koñco-
wych, i dziêki temu zosta³a tak¿e znacznie obni¿ona   cena radio-
modemu. Inne cechy, takie jak 3 porty RS-232/485 czy ustawianie
mocy wyj�ciowej, s¹ takie same jak w modelu MR25X. Ocze-
kujemy, ¿e wersja MR25L radiomodemu bêdzie mia³a szerokie
zastosowanie w uk³adach zbierania  danych, gdzie moce radio-
modemów nie przekrocz¹ 20 mW. Procedury zwi¹zane z po-
zwoleniem PAR-u przy tak ma³ych mocach i w pa�mie czêsto-
tliwo�ci ISM (przemys³owym) s¹ znacznie uproszczone. Pomiary
z takich systemów mog¹ byæ dalej przesy³ane np. przez linie
dzier¿awione lub poprzez radiomodemy MR25X (moc do 5 W)
do dyspozytorni odleg³ych o wiele kilometrów.

MS2000 � to nowy, inteligentny zasilacz dla rodziny radio-
modemów MR25 oraz uk³adów automatyki. Zasilacze s¹ pro-
dukowane w dwóch wersjach: MS2000/12 na napiêcie 13,5 V,
oraz MS2000/24 na napiêcia 24 V. Do ka¿dego z ww. zasilaczy
mo¿na pod³¹czyæ bateriê akumulatorów, której pojemno�æ oraz
warto�æ pr¹du ³adowania s¹ kontrolowane przez uk³ad mikro-
procesorowy zasilacza. Dodatkowo, stan roz³adowania akumu-
latorów i brak napiêcia zasilania 220 V s¹ wyprowadzone jako
dwa niezale¿ne sygna³y cyfrowe do wykorzystania w uk³adach
kontroluj¹cych system.

Elementy pomocnicze � konwertery DCC 24 oraz opto-
izolatory. Bardzo czêsto w uk³adach automatyki wymagana
jest redukcja napiêcia zasilania z 24 V na 12 V pr¹du sta³ego.
Firma Racom wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom swoim
klientów zaoferowa³a konwerter DC/DC o napiêciu wej�cio-
wym pomiêdzy 20 V a 60 V, i napiêciem na wyj�ciu 13,5 V. Ma-
ksymalny pr¹d obci¹¿enia tego konwertera wynosi 2,5 A. Urz¹-
dzenie jest montowane na standardowej szynie DIN 35 mm. 

Dostêpne s¹ tak¿e w ofercie firmy Racom, konwertery po-
rtów RS-232 na RS-485, RS-232 na RS-232, wszystkie z opto-
izolacj¹. Te niewielkie i niedrogie urz¹dzenia mog¹ uchroniæ nas
przed zbêdnymi kosztami wymiany uszkodzonych portów RS
w radiomodemach lub innych uk³adach sterowników czy kom-
puterów, nara¿onych na wyst¹pienie przepiêæ. 

Leszek Klonowski

W nastêpnym numerze:
Nowe modu³y serii MTS,
Przyk³ad konfiguracji MR25ET,
Nowe protoko³y w MORSE.

MR25ET

MR25L

Optoizolatory/konwertery RS-232/485
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W poprzednim artykule z serii po�wiêconej wykorzy-
staniu standardowych protoko³ów komunikacyjnych w ste-
rownikach firmy SAIA®PCD opisywano bardzo dynamicz-
nie rozwijaj¹ce siê technologie LonWorks®. Powa¿nym
konkurentem dla tego rodzaju sieci, popularyzowanej g³ów-
nie w automatyce budynkowej jest system instabus® EIB.
Standard ten jest oferowany przez szereg renomowanych
producentów komponentów i urz¹dzeñ automatyki oraz
elektrotechniki, wykorzystywanej przy tworzeniu inteli-
gentnych budynków. Firma SAIA-Burgess, tradycyjnie ju¿
otwarta na ró¿ne protoko³y komunikacyjne, umo¿liwia ko-
munikacjê ze sterownikami równie¿ w standardzie EIB. 

instabus® EIB

Idea systemu opiera siê na wykorzystaniu jednej magistra-
li komunikacyjnej do sterowania wszystkimi instalacjami w bu-
dynku. Wszystkie urz¹dzenia niezale¿nie od realizowanej funk-
cji, np. czujniki ruchu, temperatury, �ciemniacze o�wietlenia
czy urz¹dzenia wykonawcze do sterowania ¿aluzjami, s¹ pod³¹-
czone do wspólnej magistrali (dwuparowa nieekranowana skrêt-
ka zasilana napiêciem 24 VDC). W najprostszych rozwi¹za-
niach magistrala mo¿e byæ wykonana, jako pojedyncza linia
obs³uguj¹ca maksymalnie 64 ró¿ne urz¹dzenia EIB. W przypad-
ku wiêkszych instalacji linie ³¹czy siê w strefy, maksymalnie do
15 linii, co daje mo¿liwo�æ zastosowania do 960 urz¹dzeñ. Je-
�li budynek bêdzie wyposa¿ony w jeszcze wiêksz¹ liczbê urz¹-
dzeñ EIB mo¿na zbudowaæ tzw. obszar, zawieraj¹cy do 15
stref, czyli maks. 14400 urz¹dzeñ. Teoretycznie powinno to
wystarczyæ na obs³u¿enie wiêkszo�ci instalacji, jednak rzeczy-
wisto�æ jest trochê inna. O ile jednak zastosowanie wiêkszej
liczby urz¹dzeñ jest ma³o prawdopodobne, o tyle niewielka jest
szansa aby wiêkszo�æ urz¹dzeñ i poszczególnych instalacji wy-
korzystywa³a standard EIB. Rozbudowa sieci EIB poprzez ³¹-
czenie poszczególnych obszarów oraz ³¹czenie z innymi magi-
stralami, to podstawowe pole zastosowañ specjalnych
sterowników komunikacyjnych typu gateway. Idealnie nadaj¹

siê do tego celu sterowniki SAIA®PCD. Uzyskuj¹ one dostêp
do magistrali poprzez port szeregowy RS-232 w module inter-
fejsu sieci EIB. W ten sposób mamy mo¿liwo�æ otrzymywania
informacji z urz¹dzeñ peryferyjnych poprzez magistralê EIB
oraz wysy³ania komend steruj¹cych po przetworzeniu odpo-
wiednich informacji przez program u¿ytkowy sterownika. Dziê-
ki du¿ej pamiêci, szerokiej gamie wej�æ/wyj�æ z ró¿nych urz¹-
dzeñ oraz mo¿liwo�ci swobodnego programowania praktycznie
dowolnego algorytmu steruj¹cego, sterowniki PCD wype³nia-
j¹ jeszcze jedn¹ lukê w systemie � rosn¹cych oczekiwañ u¿yt-
kowników w stosunku do instalacji. Proste funkcje udostêp-
niane przez wiêkszo�æ urz¹dzeñ przesta³y wystarczaæ przy
wiêkszych i bardziej skomplikowanych instalacjach, z którymi
coraz czê�ciej spotykamy siê w nowoczesnych budynkach.
Dziêki wykorzystaniu sterowników PCD mamy mo¿liwo�æ re-
alizacji skomplikowanych operacji logicznych, obliczeñ mate-
matycznych, funkcji czasowych i licz¹cych oraz szeregu z³o¿o-
nych funkcji sekwencyjnych, które s¹ wykorzystywane do
efektywnego zarz¹dzania inteligentnym budynkiem.

Oprogramowanie sterownika odbywa siê za pomoc¹ standar-
dowego pakietu do oprogramowania narzêdziowego PG-4/PG-5,
poprzez specjalizowane bloki funkcyjne do wymiany danych po-
przez magistralê EIB. Podobnie jak dla innych magistral komu-
nikacyjnych, tradycyjne zalety sterowników PCD, takie jak: mo-
du³owo�æ, du¿a moc obliczeniowa, ogromne zasoby pamiêci,
otwarto�æ komunikacyjna stwarzaj¹ mo¿liwo�æ wykorzystania
tych urz¹dzeñ w szeregu aplikacji niedostêpnych dla prostych
wêz³ów sieci EIB.

Oprócz sterowania uk³adami inteligentnych budynków, jak
centrale grzewczo-wentylacyjne, systemy kontroli dostêpu,
o�wietlenia czy dystrybucji energii, sterowniki PCD pe³ni¹ od-
powiedzialne zadania �pomostów komunikacyjnych� pomiêdzy
ró¿nymi standardami. Bêd¹c wêz³em sieci EIB sterownik mo-
¿e jednocze�nie wymieniaæ dwukierunkowo dane z sieciami
LON, Profibus, Modbus, M-BUS, Ethernet-TCP/IP i innymi.

Zbigniew PI¥TEK

W nastêpnym numerze: sieci przemys³owe PROFIBUS

Standardy komunikacyjne w sterownikach PCD � czê�æ 2

Rys. 1. Przyk³ad instalacji do sterowania o�wietleniem
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Nasze konferencje i seminaria

Sukces seminarium OPEN SYSTEMS 2000

W Krakowie 10 pa�dziernika 2000 r. mia³o miejsce wyj¹t-
kowe spotkanie specjalistów zwi¹zanych z automatyk¹ budyn-
ków. W ramach ogólnoeuropejskiej serii seminariów OPEN
SYSTEMS 2000 do auli g³ównej Akademii Górniczo-Hutniczej
zawitali przedstawiciele firmy ECHELON oraz jej partnerów
w propagowaniu i stosowaniu opracowanej przez tê firmê otwar-
tej technologii sieciowej LonWorks. OS2000 obejmuje spo-
tkania seminaryjne w 35 miastach ca³ej Europy. Wraz z firm¹
ECHELON oraz stowarzyszeniem LonMark wziêli w nim
udzia³ przoduj¹cy producenci urz¹dzeñ i oprogramowania dla
automatyki budynków bazuj¹cych na tej technologii, w�ród
których mo¿na wymieniæ takie firmy jak Delmatic, EBV Elek-
tronik, eMation, Philips Lighting, T.A.C. Firmy te s¹ general-
nymi sponsorami tego cyklu. 

Celem tych spotkañ jest poszerzenie wiedzy uczestników
o mo¿liwo�ciach systemu LonWorks, korzy�ciach z jego sto-
sowania w praktyce projektowej i eksploatacyjnej. Czê�æ semi-
naryjna spotkania by³a uzupe³niona wystaw¹ produktów firm
sponsoruj¹cych OPEN SYSTEMS 2000. Seminarium zgroma-
dzi³o ponad 200 s³uchaczy. Lokalnymi sponsorami i organiza-
torami odpowiedzialnymi za sprawny przebieg seminarium by-
³y Akademia Górniczo-Hutnicza oraz firma ZDANiA, znane
z zaanga¿owania w propagowanie technologii LonWorks. 

W pierwszej czê�ci seminarium przedstawiciel firmy ECHE-
LON przedstawi³ za³o¿enia, mo¿liwo�ci i zastosowania techno-
logii LonWorks w automatyce budynków. Z kolei dokonuj¹c
prezentacji stowarzyszenia LonMark podkre�li³ jego istotn¹ ro-
lê jako organizacji standaryzuj¹cej rozwi¹zania techniczne.

Nastêpnie firmy sponsoruj¹ce cykl zaprezentowa³y swoje
oferty w zakresie sprzêtu i oprogramowania dla automatyki bu-
dynków. I tak przedstawiono: system automatyki budynkowej
�iBase� (ZDANiA); systemy sterowania o�wietleniem (Philips
Lighting Polska i DELMATIC); sterowniki Xenta i oprogramo-
wanie Vista (T.A.C.); nadrzêdny system zdalnego monitorin-
gu i sterowania w sieciach lokalnych i Internecie WIZCON
(eMation).

Firmy sponsoruj¹ce cykl przygotowa³y funkcjonuj¹cy mo-
del systemu automatyki budynkowej w technologii LonWorks.
Jego prezentacja wzbudzi³a du¿e zainteresowanie. 

Imprezê w AGH nale¿y uznaæ za bardzo udan¹. Przedsta-
wiciele firmy ECHELON wyrazili podziêkowania lokalnym
sponsorom za poziom organizacji tego spotkania.

Ponad 2000 uczestników
konferencji Industry Solutions Days

W dniach 24-27 pa�dziernika br. w hotelu Marriott w War-
szawie odby³a siê ogólnopolska konferencja i wystawa pn. �Indu-
stry Solutions Days� Jesieñ 2000. Zorganizowana ona zosta³a
przez Microsoft oraz wybranych producentów oprogramowania
dzia³aj¹cego na platformie tej firmy. eMation, Inc. wraz z firma-
mi Exact Software Poland i SAP Polska by³a g³ównym spo-
nsorem 4 dni spotkañ ponad 2000 profesjonalistów �redniego
i wy¿szego szczebla zarz¹dzania z firm wielu ró¿nych sektorów
polskiej gospodarki. Ka¿dy z czterech dni konferencji po�wiêco-
ny zosta³ odrêbnej tematyce. eMation prezentowa³o siê w czwar-
tym dniu, po�wiêconym rozwi¹zaniom dla przemys³u.

Producenci oprogramowania dla przemys³u wraz z integra-
torami systemów zaprezentowali potencjalnym klientom swo-
je strategie, oferty i rozwi¹zania. Poza firmami-sponsorami
w dniu po�wiêconym rozwi¹zaniom dla przemys³u zaprezen-
towa³y siê miêdzy innymi: 2Si, Great Plains Software Polska,
Hogart, IFS Poland, Logotec Engineering Group, Qumak Inter-
national oraz TCH Systems. 

Wraz z przedstawicielem firmy eMation, Inc. przedstawili-
�my referat pt. �Globalne rozwi¹zania wizualizacji i sterowa-
nia dla przemys³u przez Internet/Intranet�. Wys³ucha³o go
ponad 600 uczestników 4. dnia konferencji. W swej g³ównej czê-
�ci po�wiêcony on by³ systemowi web@aGlance, nowej genera-
cji oprogramowania klasy Enterprise Information Portal� (Portal
Informacyjny Przedsiêbiorstwa). Szerzej by³ on opisywany w po-
przednim numerze naszego biuletynu. Poza web@aGlance skróto-
wo przedstawiono nowe mo¿liwo�ci znanego oprogramowania wi-
zualizacyjnego WIZCON dla Windows i Internetu. 

Po wyg³oszeniu referatu zaobserwowali�my zwiêkszony ruch
przy stoisku naszej firmy. Go�cie konferencji ze szczególnie du¿ym
zaciekawieniem dopytywali siê o oprogramowanie web@aGlance.
Poza innymi cechami funkcjonalnymi, uznanie budzi³y mo¿liwo-
�ci ³¹czenia ze znanymi im systemami oprogramowania, w tym ta-
kich firm jak: ABB, Elsag Bailey, Fisher Rosemount, GE Fanuc,
Honeywell, Intellution, Siemens czy Wonderware.

Pan Waldemar Celej, Enterprise Marketing z polskiego od-
dzia³u Microsoft, organizuj¹cy jesienn¹ edycjê ISD powiedzia³
prasie m.in.: �Jeste�my bardzo usatysfakcjonowani tak pozytyw-
nym odbiorem naszego seminarium. Utwierdza to nas w prze-
konaniu, ¿e istnieje zapotrzebowanie na tego typu imprezy.�
Podpisujemy siê obur¹cz pod stwierdzeniami Pana Celeja.

Wojciech Znojek



4/2000   AUTOMATYKA 7

W dowolnym momencie mo¿na przetestowaæ �na sucho�
opracowywany projekt tak jakby pracowa³ on na rzeczywi-
stym terminalu. S³u¿y do tego opcja �Play�. Dziêki niej
mo¿na poruszaæ siê po wszystkich ekranach sprawdzaj¹c
sposób zaprogramowania urz¹dzenia.

Rys 3. Widok symulatora dla terminala PCD7.D16x

Je�li wszystko zosta³o prawid³owo zrobione, mo¿na
przej�æ do fazy kompilacji u¿ywaj¹c przycisku �Compile�.
Je�li kompilacja zakoñczy siê sukcesem zostanie stworzo-
ny plik z rozszerzeniem �*.hmi�. Plik ten nale¿y do³¹czyæ
do programu sterownika i ca³o�æ skompilowaæ.

Jak widaæ tworzenie programu na terminal jest teraz du-
¿o prostsze i szybsze ni¿ dotychczas wykorzystuj¹c instruk-
cje w kodzie maszynowym sterownika. Mamy nadziejê, i¿
proponowane rozwi¹zanie zachêci Pañstwa do czêstszego
stosowania prostych terminali dla wielu ma³ych aplikacji.

Program w wersji instalacyjnej z do³¹czonymi dodatko-
wymi bibliotekami do PG4 oraz uaktualnionym Manage-
rem Projektu (Project Manager) znajduje siê na naszej stro-
nie www.sabur.com.pl.

Zapraszamy do korzystania i ¿yczymy Pañstwu mi³ej pracy.

Piotr Jednorowski

Nowy sposób programowania� � cd. ze strony 3

Biuletyn AUTOMATYKA redaguje zespó³ firmy SABUR   Nak³ad: 4000 egzemplarzy
SABUR Sp. z o.o.

ul. Dru¿ynowa 3A, 02-590 Warszawa, tel. (0-22) 844-75-20, faks (0-22) 844-36-39,
http://www.sabur.com.pl, e-mail: sabur@sabur.com.pl 

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

Imiê i nazwisko ........................................................................ 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
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Szkolenia

Harmonogram najbli¿szych szkoleñ: 

F U¿ytkowanie i programowanie sterowników SAIA® PCD � kurs podstawowy
Ø Termin 1: 15 - 16.01.2001
Ø Termin 2: 12 - 13.02.2001
Ø Termin 3: 19 - 20.03.2001

F Sterowniki swobodnie programowalne SAIA (komunikacja) � kurs zaawansowany
Ø Termin 1 : 19 - 20.02.2001

F Wizcon dla Windows i Internetu � oprogramowanie do sterowania i wizualizacji procesów
przemys³owych (u¿ytkowanie i projektowanie)
Ø Termin 1: 17 - 18.01.2001
Ø Termin 2: 14 - 15.02.2001
Ø Termin 3: 21 - 22.03.2001

F Oprogramowanie Web@aGlance � portal informacyjny przedsiêbiorstwa (projektowanie,
u¿ytkowanie, zastosowania) 
Ø Termin 1: 12 - 13.03.2001

F MORSE � inteligentny system transmisji radiowej
Ø Termin 1:  26 - 27.02.2001

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).

SABUR Sp. z o.o.
ul. Dru¿ynowa 3A, 02-590 Warszawa

tel.: (0-22) 844-75-20, 844-63-70, fax: (0-22) 844-36-39
e-mail: sabur@sabur.com.pl

www.sabur.com.pl

Oddzia³ Gdynia
ul. Hutnicza 3, budynek 16, 81-212 Gdynia, tel.: (0-58) 663-74-44,  fax: (0-58) 663-72-77

e-mail: gdynia@sabur.com.pl

Oddzia³ Katowice
ul. 11 Listopada 11, 40-387 Katowice, tel./fax : (0-32) 209-99-69

e-mail: katowice@sabur.com.pl

Zapraszamy serdecznie na organizowane przez
nasz¹ firmê specjalistyczne szkolenia z zakresu:

þ sterowników SAIA®PCD
þ oprogramowania przemys³owego WIZFACTORY
þ systemów radiowych MORSE


