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biuletyn informacyjny firmy

Szanowni Pañstwo,
na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy
serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy
SABUR w czasie tegorocznych targów AUTOMATICON 2002,
jak równie¿ za uczestnictwo w przygotowanych przez nas seminariach.
Tym z naszych Czytelników, którzy nie mieli okazji odwiedziæ targi warto wspomnieæ, ¿e mimo trudnej sytuacji ekonomicznej w kraju, zainteresowanie tymi targami by³o wiêksze ni¿
przed rokiem. Czy¿by nast¹pi³o ju¿ oczekiwane o¿ywienie koniunktury? Na razie trudno odpowiedzieæ, jakie s¹ rzeczywiste
trendy w gospodarce, jednak¿e niew¹tpliwie polskie przedsiêbiorstwa bêd¹ potrzebowa³y nowych technologii, aby sprostaæ
wyzwaniom dzisiejszych czasów. Krótko mówi¹c: targi by³y
udane i to zarówno dla organizatorów (nasze gratulacje) jak i dla
wystawców.
W niniejszym biuletynie, który z przyjemnoci¹ oddajemy
w Pañstwa rêce, znajd¹ Pañstwo wiele informacji na temat
nowych rozwi¹zañ oferowanych przez naszych partnerów. Jednym z nich jest system SAIA VARIO-PLUS pozwalaj¹cy na
ekonomiczne i zarazem ekologiczne zarz¹dzanie energi¹. Jak
wiadomo globalna konkurencja zmusza firmy do poszukiwania coraz sprawniejszych narzêdzi pozwalaj¹cych efektywnie
zarz¹dzaæ procesami. Tak jak w poprzednich biuletynach wiele miejsca powiêcalimy technologiom internetowym, w tym
równie¿ znajd¹ Pañstwo dalsze informacje na temat systemu
DRM firmy AXEDA Systems, Inc. (szerzej ten system
omówilimy w poprzednim biuletynie). Na marginesie pragnê
dodaæ, ¿e wszystkie wczeniejsze biuletyny mog¹ Pañstwo znaleæ na naszych stronach www.sabur.com.pl
W bie¿¹cym biuletynie piszemy o pakiecie AXEDA
Supervisor  nowej generacji znanego pakietu oprogramowania przemys³owego, w którym jest wiele nowych, unikalnych
funkcji. Ogólnie jest sporo informacji o burzliwie rozwijaj¹cych siê technologiach internetowych. Czasem nasuwa siê pytanie: jakie zmiany w spo³eczeñstwie spowoduje wprowadzanie nowych technologii? Czy bêdziemy komunikowaæ siê
g³ównie za pomoc¹ technologii cyfrowej  czy coraz powszechniejszy e-mail, strony w Internecie zast¹pi¹ w pe³ni s³owo drukowane.... Patrz¹c na szeroko rozumiany rynek wydawniczy,
mamy nadziejê, ¿e nowe technologie bêd¹ swoistym uzupe³nieniem dotychczasowej oferty. Tempo dzisiejszego ¿ycia sprawia,
¿e potrzebujemy szybkiej informacji z ró¿nych dziedzin. Jednak¿e nadal potrzebujemy równie¿ dobrej ksi¹¿ki, gazety, czasopisma. To powoduje, ¿e jestemy przekonani o potrzebie
równoleg³ego rozwijania wielu kana³ów informacyjnych,
a w tym nowoczesnych technologii internetowych jak równie¿
i tych tradycyjnych. Ta myl stale nam towarzyszy przy redagowaniu kolejnych biuletynów, jednoczenie pragniemy jak
najlepiej spe³niaæ oczekiwania naszych Czytelników.
¯ycz¹c mi³ej lektury dziêkujê za wszelkie opinie i sugestie na
temat naszego biuletynu
Barbara Wójcicka
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W numerze m.in.:

l NOKIA-Siebel-Opto22-Toshiba
s. 2
W chwili powstawania systemu DRM specjalici firmy
Axeda Systems, Inc. starali siê pozyskaæ jak najwiêcej firm partnerskich, które wnios³yby co innowacyjnego do systemu. Na
przyk³ad, d¹¿yli oni do mo¿liwoci po³¹czenia, czyli swobodnej wymiany informacji pomiêdzy DRM i innymi systemami m.in. klasy MRPII/ERP, CRM, SCM, OSS, MES, EAM czy
e-Commerce...
l Nowa seria produktów Xs
s. 3
Dziêki zastosowaniu przez firmê ESA systemu operacyjnego
Windows CE w terminalach operatorskich oraz touch screenach, u¿ytkownicy urz¹dzeñ stanowi¹cych uzupe³nienie komputera stacjonarnego...
l SAIA®VARIO-PLUS system ekonomicznego

i ekologicznego zarz¹dzania energi¹
wytwarzan¹ w elektrociep³owniach

s. 4, 5

albo wa¿ny sk³adnik systemu DRM

s. 6, 7

Jednym z rozwi¹zañ jest stosowanie technologii skojarzonej
gospodarki energetycznej, czyli jednoczesnego wytwarzania
ciep³a i energii elektrycznej. Oszczêdnoci energii pierwotnej dochodz¹ do 40 %, a koszty budowy i eksploatacji urz¹dzeñ zwracaj¹ siê w okresie od 4 do 8 lat...
l Axeda Supervisor  czyli nowe szaty króla,
Axeda Supervisor zapewnia sterowanie systemem, nastêpnie
wizualizacjê danych oraz jednoczesne przesy³anie ich do autoryzowanych u¿ytkowników. Od niedawna na polskim rynku
jest dostêpna nowa wersja Wizcon-a 8.2. Jest to czêæ sk³adowa
systemu Axeda Supervisor, zawieraj¹ca kilka wartych uwagi
innowacji, m.in. LookBack Animation VCR...

NokiaSiebelOpto 22Toshiba
W chwili powstawania systemu DRM specjalici firmy Axeda Systems, Inc. starali siê pozyskaæ jak najwiêcej firm partnerskich, które wnios³yby co innowacyjnego do systemu. Na przyk³ad, d¹¿yli do mo¿liwoci
po³¹czenia, czyli swobodnej wymiany informacji pomiêdzy DRM i innymi systemami m.in. klasy MRPII/ERP,
CRM, SCM, OSS, MES, EAM czy e-Commerce. By³a
to szansa na pozyskanie nowych klientów, którzy maj¹
ju¿ wdro¿one systemy do zarz¹dzania zasobami ludzkimi, obiektami, gospodark¹ remontow¹, magazynow¹,
ksiêgowoci¹.
Zarz¹d Axedy d¹¿y³ do nawi¹zania wspó³pracy z korporacjami,
które s¹ liderami w swej bran¿y na rynku miêdzynarodowym.
Wiêkszoæ z tych firm obecnie wnosi do struktury DRM-u najnowoczeniejsze technologie z takich dziedzin jak: telekomunikacja, automatyka przemys³owa i budynkowa, komunikacja radiowa czy satelitarna, nowoczesne bazy danych itp. W niniejszym
artykule postaramy siê opisaæ niewielk¹ czêæ przyk³adów firm
partnerskich oraz rozwi¹zañ, które wzbogaci³y ofertê Axedy.

NOKIA

Tak naprawdê wiêkszoæ z nas nie zdaje sobie sprawy, ile milionów maszyn/urz¹dzeñ wokó³ nas, aby dzia³aæ poprawnie, wymaga zdalnego monitorowania i zarz¹dzania. Gromadzenie informacji, parametrów maszyn, potwierdzanie transmisji lub
wykonania zadania, aktualizacja oprogramowania itp. to tylko
niewielka czeæ zadañ, które takie urz¹dzenia musz¹ spe³niaæ,
aby utrzymaæ ci¹g³oæ pracy. Zaliczyæ mo¿na do nich m.in.
pompy, windy, urz¹dzenia przemys³owe, tzw. vending machines,
wiat³a drogowe, urz¹dzenia mierz¹ce natê¿enie ruchu pojazdów,
jak równie¿ od niedawna urz¹dzenia stosowane w telemedycynie.
Specjalici Axedy dostrzegli, i¿ obecnie technologie bezprzewodowe stopniowo wypieraj¹ tradycyjne przewodowe techniki zarz¹dzania przesy³aniem danych i sposobami ³¹czenia siê z Internetem. W nied³ugiej przysz³oci wiêkszoæ produkowanych
urz¹dzeñ bêdzie mia³a ³¹cze z Internetem za pomoc¹ sieci bezprzewodowej. Bezporednia komunikacja pomiêdzy systemem zarz¹dzania, urz¹dzeniami oraz zdalnymi u¿ytkownikami w dzisiejszych czasach staje siê czym niezbêdnym.

Machine-to-machine
Machine-to-mobile
Mobile-to-machine

Z tego wzglêdu firma Nokia, lider rynku telekomunikacji bezprzewodowej stworzy³a standard M2M. W sk³ad platformy
M2M wchodz¹: oprogramowanie Nokia M2M Gateway oraz terminal Nokia GSM Connectivity. Universal Wireless Connectivity to nazwa produktu, który po³¹czy³ DRM firmy Axeda
oraz M2M Nokii. Przez po³¹czenie tych dwóch produktów Axeda
ma mo¿liwoæ zaoferowania taniego, bezprzewodowego dostêpu do ka¿dego urz¹dzenia, gdziekolwiek siê ono znajduje.

SIEBEL

Od momentu stworzenia idei DRM analitycy Axedy starali siê
pozyskaæ do wspó³pracy firmê partnersk¹, której g³ównym produktem jest system CRM (Customer Relationship Management).
Wiadomo, i¿ taki produkt mo¿e dostarczyæ bezcennych informacji do zarz¹dzania satysfakcjonuj¹cym kontaktem z klientem
 jednak¿e pod pewnymi warunkami. Jednym z nich jest zintegrowanie CRM z innymi systemami informatycznymi w przedsiêbiorstwie, zw³aszcza systemami obs³uguj¹cymi procesy wewnêtrzne m.in. zwi¹zane z wytwarzaniem produktu np. DRM.
Z tego wzglêdu Axeda Systems, Inc. podjê³a blisk¹ wspó³pracê
ze wiatowym liderem oprogramowania CRM, firm¹ Siebel
Systems, Inc. Axeda Integrator for Siebel Field Service to modu³ pozwalaj¹cy na po³¹czenie tych dwóch systemów ze sob¹. Informacje czasu rzeczywistego m.in. alarmy, przekroczenie progów zabezpieczeñ, zu¿ycia podzespo³ów, przewidywane daty
serwisów itp. zbierane z urz¹dzeñ mog¹ byæ wysy³ane do Siebel
Field Service. Pracownicy systemu zarz¹dzania i serwisu peryferyjnego, pracuj¹cy z przyjaznym dla u¿ytkownika interfejsem,
maj¹ dostêp do bezporednich informacji o statusie wszystkich
zdalnych urz¹dzeñ jak równie¿ do informacji historycznych, bez
¿adnych ograniczeñ. Integracja obu tych produktów zapewnia
szybki, bezpieczny oraz adresowany do w³aciwej osoby lub bazy danych przep³yw niezbêdnych informacji z maszyn do ich
u¿ytkowników.

TOSHIBA

Kolejnym typem przedsiêbiorstw zainteresowanych wspó³prac¹
z Axed¹ s¹ firmy produkuj¹ce maszyny przemys³owe. Do liderów wiatowych tej bran¿y na pewno mo¿na zaliczyæ konsorcjum Toshiba. Jeszcze w 2001 roku podpisano umowê o mo¿liwoci montowania w urz¹dzeniach serii Toshiba Factory View
modu³u Connector, czyli jednego z DRM Intelligent Agent.
Znaczna wiêkszoæ obrabiarek numerycznych wyposa¿ona jest
obecnie w system sterowania firmy Toshiba. W przysz³oci, zainstalowanie Connector-ów w sterownikach serii V pozwoli na rozwijanie zdalnego monitoringu i przeistaczanie go do pe³nej implementacji systemu DRM (Device Relationship Management) bez
koniecznoci dodatkowej ingerencji w architekturê maszyny.
Umowa zawarta miêdzy firm¹ Axeda a konsorcjum Toshiba
pozwala oferowaæ klientom wy¿szy poziom us³ug serwisowych,
bardziej precyzyjny monitoring maszyn oraz procesów produkcyjnych. Warto w tym miejscu dodaæ, i¿ Toshiba nie jest jedyn¹
firm¹, która dostosowuje maszyny do rozwi¹zañ DRM-owych.
W niniejszym tekcie nazwy firm i/lub produktów zosta³y przytoczone w charakterze informacyjnym.
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Nowa seria produktów Xs
W 17. numerze Automatyki (dostêpnym na stronie
www.sabur.com.pl) zaprezentowalimy terminal dotykowy firmy ESA serii VT505W. Wspominalimy, i¿ model 505 jest obecnie najbardziej efektywnym technicznie i korzystnym cenowo rozwi¹zaniem na polskim
rynku (jego koszt to tylko 505 euro). Natomiast w niniejszym artykule scharakteryzujemy zastosowanie systemu operacyjnego Windows CE firmy Microsoft w nowej linii produktów firmy ESA typu Xs.
D¹¿¹c do zaspokojenia technicznych potrzeb klientów i jednoczenie dostarczaj¹c najlepsze rozwi¹zania pod wzglêdem mo¿liwoci komunikacyjnych, ESA rozszerza w³anie swoj¹ ofertê o urz¹dzenia pracuj¹ce pod kontrol¹ systemu operacyjnego Windows CE.
Platforma ta stworzy³a mo¿liwoæ zastosowania na szerok¹ skalê
w przedsiêbiorstwach terminali operatorskich oraz urz¹dzeñ przenonych. Najwa¿niejszymi zaletami urz¹dzeñ z Windows CE s¹:
natychmiastowe uruchamianie systemu, mo¿liwoæ ³atwej rozbudowy oraz dobry stosunek ceny do parametrów technicznych.

Czym tak naprawdê jest Windows CE

Windows CE (ang. Windows Consumer Electronics) to zredukowany do 400 kB pamiêci, 32-bitowy system operacyjny opracowany
przez firmê Microsoft. System jest przeznaczony do obs³ugi przenonych komputerów handheld typu Palmtop lub PDA oraz ró¿nych
specjalistycznych urz¹dzeñ elektronicznych  routerów, terminali
graficznych, konsoli, telefonów komórkowych, systemów magazynowych itp. System
ten nie jest okrojon¹
wersj¹ Windows 95
(wbrew obawom niektórych), ma budowê
modu³ow¹ i obs³uguje
wiele ró¿nych procesorów. Producenci instaluj¹ go w swych urz¹dzeniach w postaci
koci ROM, zmiana
lub uaktualnienie systemu mo¿e nast¹piæ
tylko przez fizyczn¹
wymianê koci.

Co zyska³y nowe terminale ESA

l Szybsze uruchomienie systemu operacyjnego ni¿ w tradycyjnych komputerach PC.
l Odpornoæ na wyst¹pienie b³êdów w systemie  Windows CE
gwarantuje integralnoæ systemu nawet gdy zasilanie zostanie odciête.
l Autonomiczne, czyli niezale¿ne sterowanie zdalnymi urz¹dzeniami, odci¹¿enie jednostki centralnej w terminalu oraz
poprawa szybkoci dzia³ania.
l Brak koniecznoci instalowania oddzielnego konwertera
RS-232/422/485/TTY.
l Oprogramowanie do obs³ugi skryptów.
l Dostosowanie systemu do potrzeb u¿ytkownika.
l Prosty w obs³udze konfigurator serwera OPC.
Przedsiêbiorstwa szukaj¹ dróg rozszerzenia swoich systemów
(np. ESA-Net), aby zapewniæ pracownikom dostêp do informacji,
gdziekolwiek maj¹ oni pracowaæ. Rozwi¹zania z Windows CE
cile zintegrowane z rodzin¹ programów Microsoft Office oraz
BackOffice, daj¹ idealne narzêdzie do zwiêkszenia produktywnoci urz¹dzeñ sterowanych za pomoc¹ terminali z zainstalowanym
systemem Windows CE. Urz¹dzenia dzia³aj¹ce pod kontrol¹ tego
oprogramowania systemowego firmy Microsoft daj¹ u¿ytkownikom najlepszy sposób dostêpu do danych, gdy ci znajduj¹ siê z dala od g³ównej bazy danych. Ten udostêpniony do powszechnego
u¿ytku system operacyjny pozwala pracownikom przedsiêbiorstw
i informatykom na wybór najodpowiedniejszych dla nich rozwi¹zañ komunikacyjnych. W oznaczeniu rodziny produktów firmy
ESA dostosowanych do pracy pod
Windows CE bêdzie dodany symbol
CE na koñcu znaku okrelaj¹cego
produkt (np. VT300CE).
W kolejnym, 20. biuletynie AUTOMATYKA opiszemy nowy graficzny terminal dotykowy (Touch-Screen) VT595CE z 12-calowym wywietlaczem, który naszym zdaniem
stanie siê równie popularny jak opisany w numerze 17. terminal dotykowy VT505.

Dziêki zastosowaniu przez firmê ESA
systemu operacyjnego
Windows CE w terminalach operatorskich (klasycznych z klawiatur¹ oraz
touch screen-ach), u¿ytkownicy urz¹dzeñ stanowi¹cych uzupe³nienie komputera stacjonarnego mog¹ korzystaæ
ze standardowego systemu operacyjnego, który umo¿liwia ³atwe po³¹czenie
z u¿ywanymi ju¿ komputerami pracuj¹cymi pod kontrol¹ systemów Windows
95/98/NT/2000.
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SAIA VARIO-PLUS system
zarz¹dzania energi¹ wytwarzan¹
Obecnie cz³owiek zmuszony jest nie tylko do mylenia
o rodowisku naturalnym niezbêdnym do jego ¿ycia,
lecz tak¿e do dzia³ania pozostaj¹cego w zgodzie ze rodowiskiem. Do takich dzia³añ nale¿y miêdzy innymi
efektywne wykorzystanie kopalnych róde³ energii
w celu wytwarzania ciep³a i energii elektrycznej, jak
równie¿ wykorzystanie alternatywnych róde³ energii.
Jednym z perspektywicznych rozwi¹zañ jest system
SAIA®VARIO-PLUS wspomagaj¹cy optymalne wykorzystanie kopalnych, pierwotnych róde³ energii w urz¹dzeniach do skojarzonego wytwarzania ciep³a i energii
elektrycznej.
Wed³ug tygodnika Newsweek (nr 14/02) w roku 2049 zostan¹
wyczerpane naturalne z³o¿a ropy naftowej, gazów oraz wêgla.
Z tego wzglêdu na ca³ym wiecie obserwuje siê tendencjê do wyboru takich sposobów zaopatrywania w energiê, które umo¿liwiaj¹ jak najefektywniejsze wykorzystanie dostêpnych zasobów
naturalnych z jednoczesn¹ ochron¹ rodowiska. Wiele instytutów oraz placówek badawczych poszukuje alternatywnego ród³a
energii, które w niedalekiej przysz³oci mog³oby zast¹piæ obecnie wykorzystywane z³o¿a wêgla, gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Jednym z dobrze zapowiadaj¹cych siê wynalazków jest
np. autobus napêdzany wodorem zaproponowany w 1992 r. przez
kanadyjsk¹ firmê Ballard Power Systems.
Nie tylko miêdzynarodowe organizacje ekologiczne, ale tak¿e rz¹dy na ca³ym wiecie staraj¹ siê zapobiegaæ szkodliwej
emisji gazów do atmosfery. W Polsce ju¿ w 1997 roku zosta³a
uchwalona ustawa Prawo Energetyczne. Mówi ona m.in. o obowi¹zku wykorzystania mo¿liwoci istniej¹cych nadwy¿ek i lokalnych zasobów energii z uwzglêdnieniem skojarzonego wytwarzania ciep³a i energii elektrycznej oraz zagospodarowania
ciep³a odpadowego z instalacji przemys³owych. Jednym z rozwi¹zañ jest stosowanie najefektywniejszych technologii, tzw.
skojarzonej gospodarki energetycznej, czyli jednoczesnego
wytwarzania ciep³a i energii elektrycznej. Istotnym warunkiem
ograniczaj¹cym mo¿liwoci stosowania uk³adów skojarzonych
jest koniecznoæ jednoczesnego i sta³ego zapotrzebowania na ciep³o i pr¹d elektryczny w proporcji 2 do 1. Mo¿e byæ to wykorzystane w takich krajach jak Polska, gdzie okres grzewczy jest

d³ugi, oko³o 7 miesiêcy. Systemy te maj¹ równie¿ zastosowanie w oczyszczalniach cieków czy zak³adach utylizacji odpadów (napêdzane biogazem), szpitalach, obiektach sportowych
i rekreacyjnych. Przewaga takich rozwi¹zañ polega na daleko
efektywniejszym wykorzystaniu zu¿ywanych surowców oraz
wykorzystywaniu energii pierwotnej dot¹d marnotrawionej. Zastosowana w uk³adach skojarzonych ma³ych mocy technika
bazuje na silnikach spalinowych napêdzaj¹cych generatory wytwarzaj¹ce energiê elektryczn¹. Wymienniki ciep³a wykorzystuj¹ nagromadzone w procesie spalania ciep³o i przekazuj¹ je
dalej jako ciep³o grzewcze lub ciep³o procesowe. Dziêki temu
technika ta spe³nia w du¿ej mierze obowi¹zuj¹ce wymogi ekologiczne i ekonomiczne. Oszczêdnoci energii pierwotnej dochodz¹ do 40 %, a koszty budowy i eksploatacji urz¹dzeñ zwracaj¹ siê w okresie od 4 do 8 lat.

Rys. 2. Generator napêdzany turbin¹ gazow¹

Przyk³ad budowy uk³adu skojarzonego mocy

W zale¿noci od mocy urz¹dzeñ elektrycznych (od 0,03 MW do
maksymalnie 20 MW w zastosowaniach przemys³owych) w sk³ad
modelowego uk³adu wchodz¹ m.in.: silnik t³okowy lub turbina gazowa, generator, wymienniki ciep³a, system automatycznego sterowania, filtry powietrza, uk³ad odprowadzania spalin. Urz¹dzenia tego typu wytwarzaj¹ energiê elektryczn¹ w generatorze
napêdzanym silnikiem t³okowym (rys. 1) lub turbin¹ gazow¹
(rys. 2) oraz ciep³o dodatkowe. Ciep³o mo¿e byæ odzyskiwane
w ró¿ny sposób np. z uk³adu ch³odzenia, uk³adu smarowania silnika czy gazów spalinowych.

Optymalne wytwarzanie, rozdzia³
i wykorzystanie energii

Rys. 1. Generator napêdzany silnikiem t³okowym
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Wszystkie powy¿ej wymienione cechy i tendencje
rozwoju nowoczesnego wytwarzania energii cieplnej
i elektrycznej sk³oni³y szwajcarsk¹ firmê SAIA-Burgess
do wprowadzenia na rynek systemu zarz¹dzaj¹cego energi¹ wytwarzan¹ w modu³owych uk³adach
skojarzonych (CHP  combined heat and power)
i niewielkich elektrociep³owniach, nazwanego
SAIA® VARIO-PLUS. Obejmuje on zarówno podzespo³y jak i oprogramowanie u¿ywane w procesach sterowania uk³adami CHP, jak równie¿ przy rozdziale
i wykorzystaniu wytworzonej energii cieplnej i elektrycznej.

ekonomicznego i ekologicznego
w elektrociep³owniach
Czym jest SAIA®VARIO-PLUS

l Uniwersalny system przewidziany do pracy w uk³adach CHP,
s³u¿¹cy do zarz¹dzania wytwarzan¹ energi¹ elektryczn¹ i ciepln¹ oraz ich w³aciwym, ekonomicznym wykorzystaniem.
l Filtr VARIO oraz modu³ funkcyjny VARIO s¹ integralnymi,
uzupe³niaj¹cymi podzespo³ami, opisywanego w poprzednich
numerach biuletynu, systemu automatyki SAIA®DCC-PLUS
oraz sterowników serii PCD1 i PCD2.
l Wszystkie zadania wykonywane w elektrociep³owni mog¹ byæ
przetwarzane wybiórczo i s¹ umieszczone, zapisane w pamiêci pojedynczego sterownika.
l Funkcjonalnoæ systemu VARIO-PLUS pozwala na poprawne
dzia³anie uk³adu skojarzonego CHP, bez koniecznoci stosowania dodatkowych podzespo³ów stosowanych do monitorowania i synchronizacji sieci zasilaj¹cej, regulacji i kontroli generatorów.
l Systemy zabezpieczeñ pozwalaj¹ na wykrycie szybko zmieniaj¹cych siê wielkoci procesu i ich mo¿liwe skalkulowanie,
a nastêpnie wys³anie parametrów koryguj¹cych w mo¿liwie
najkrótszym czasie.
l SAIA® VARIO-PLUS pracuje zarówno ze sterownikami serii
PCD1 i PCD2, jak równie¿ ze sterownikami serii xx7 (programowanymi pakietem STEP7® firmy SIEMENS® ).

Wybrane funkcje systemu SAIA®VARIO-PLUS

l Umo¿liwia pomiar m.in.:
 cosinusa j,
 czêstotliwoæ sieci i generatora,
 napiêcia sieci i generatora,
 chwilowej wartoci pr¹du generatora,
 napiêcia akumulatora,
 wartoci wektora zak³óceñ w 1 lub 3 fazach,
 wartoci prêdkoci wirowania,
 napiêcia lambda,
 innych wielkoci.
l Pomaga w monitorowaniu m.in.:
 czêstotliwoci i zmian napiêcia trzech faz, sieci zasilaj¹cej
oraz generatora,
 chwilowej wartoci pr¹du generatora.
l Ustala wartoci i steruje m.in.:
 synchronizacj¹ w³¹czenia systemu do krajowej sieci energetycznej,
 regulacj¹ prêdkoci i mocy maksymalnie dwóch równolegle po³¹czonych silników g³ównych,
 regulacj¹ k¹ta przesuniêcia fazowego,
 wydajnoci¹ generatora.
l Wyznacza:
 energiê oddawan¹ do sieci przez monitoring takich parametrów jak: napiêcie, pr¹d i cos j.
Jak ju¿ wspomnielimy, do najwa¿niejszych podzespo³ów systemu VARIO nale¿y tzw. modu³ funkcyjny, bêd¹cy inteligentnym
ogniwem pomiêdzy filtrem VARIO i sterownikiem PCD. Wbudowany mikroprocesor s³u¿y do oszacowywania m.in. chwilowych wartoci parametrów procesów jak równie¿ do wyznaczania danych wyjciowych urz¹dzeñ. Wykonywane przez modu³

funkcyjny operacje nie obci¹¿aj¹ g³ównego procesora sterownika
PCD; zatem nie spowalnia on pracy ca³ego uk³adu. Do wa¿niejszych cech i czêci sk³adowych podzespo³u nale¿¹:
l mikrokontroler z wewnêtrzn¹ pamiêci¹ RAM, 32 kB pamiêci
Flash,
l 2 wejcia cyfrowe 24 V,
l 4 uniwersalne wej/wyj cyfrowe 24 V,
l 1 wejcie zliczaj¹ce, maksymalnie 25 kHz,
l 5 wyjæ tranzystorowych, 24 V,
l 8 wejæ analogowych ±10 V,
l 2 wyjcia analogowe ±10 V.

Reasumuj¹c, uk³ad skojarzonego wytwarzania energii cieplnej
i elektrycznej pozwala na ekonomiczne i ekologiczne zarz¹dzanie
dostêpnymi ród³ami energii. System SAIA®VARIO-PLUS polecany jest do pracy w uk³adach CHP i s³u¿y do w³aciwego zarz¹dzania wytworzon¹ energi¹. Wytwarzane ciep³o mo¿e byæ u¿ytkowane przez odbiorców do ró¿nych celów (zale¿nie od charakteru
potrzeb cieplnych i wyposa¿enia technicznego obiektów). Najczêciej wystêpuj¹ce rodzaje zapotrzebowania na energiê ciepln¹
to: ogrzewanie i wentylacja pomieszczeñ, podgrzewanie wody
wodoci¹gowej (tzw. ciep³a woda u¿ytkowa) oraz potrzeby technologiczne u odbiorców przemys³owych. Skojarzona gospodarka
energetyczna stosowana jest m.in. w szeroko pojêtych inteligentnych budynkach, szpitalach, halach produkcyjnych, szko³ach itp.
System SAIA®VARIO-PLUS bez w¹tpienia mo¿e byæ ród³em dodatkowych dochodów dla swych w³acicieli b¹d u¿ytkowników,
gdy¿ system ten jest produktem, który pozwala na lepsze wykorzystanie energii.
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Axeda Supervisor  czyli nowe szaty króla,
Decyzja o koniecznoci wdro¿enia systemu DRM firmy Axeda powinna byæ poparta realnymi potrzebami
przedsiêbiorstwa. Celem tego artyku³u nie jest przekonywanie Czytelników, i¿ Axeda Supervisor mo¿e w jakim stopniu zast¹piæ Axeda DRM, bo tak nie jest.
Lecz w przypadku firm, które nie by³yby w stanie w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwoci systemu DRM, Supervisor
jest godn¹ uwagi opcj¹ poredni¹.
W poprzednim, 18. numerze biuletynu AUTOMATYKA poinformowalimy o przeprowadzonej w styczniu 2002 roku fuzji
firm eMation oraz Ravisent Technologies. Nowo powsta³e przedsiêbiorstwo  Axeda Systems, Inc. przejê³o bazê dowiadczeñ
i wiedzy doskonalon¹ i powiêkszan¹ od lat przez eMation. Na
jej podstawie zaprojektowano system do bezporedniej wymiany informacji z inteligentnymi urz¹dzeniami, nazwany Axeda
DRM (Device Relationship Management). Firma Axeda wprowadzi³a na rynek wielowarstwowe, zdecentralizowane oprogramowanie, które mo¿e zarz¹dzaæ ogromn¹ iloci¹ informacji p³yn¹cych z oraz do urz¹dzeñ przez Internet. W numerze 5/2002
miesiêcznika NiS przedstawilimy ogóln¹ architekturê systemu.
Przypomnimy w uproszczeniu: DRM mo¿na podzieliæ na dwie
g³ówne warstwy  czêæ dotycz¹c¹ oprogramowania systemu zarz¹dzania oraz poziom oprogramowania inteligentnych urz¹dzeñ.
Pierwsza warstwa obejmuje Axeda Application do zarz¹dzania zdalnymi urz¹dzeniami, diagnozowania i wizualizacji danych
oraz serwer Axeda Enterprise do bezpiecznej, odpornej na
b³êdy komunikacji i wymiany danych pomiêdzy oddalonymi urz¹dzeniami a pozosta³¹ czêci¹ systemu przedsiêbiorstwa.
Aplikacje
W warstwie urz¹dzeñ peryferyjnych firu¿ytkownika
ma Axeda zaprojektowa³a nowatorskie
rozwi¹zanie Intelligent Agent, które
osadza siê wewn¹trz lub dodaje do urz¹dzenia, w celu zdecentralizowanego moAplikacje
przedsiêbiorstwa
nitoringu, komunikacji i kontroli.
Obszary zastosowañ tego typu oprogramowania s¹ prawie nieograniczone:
pocz¹wszy od przemys³u maszynowego,
przez szeroko pojête przedsiêbiorstwa
u¿ytecznoci publicznej, przemys³ pó³przewodnikowy, aparatury medycznej,
automatyzacji biur, elektrowni i elektrociep³owni, po przemys³ gazowy i petrochemiczny. Stworzenie idealnego modeInteligentny
lu przedsiêbiorstwa DRM-owego jest
agent
bardzo trudne. Jednak¿e mo¿na wymieniæ
czego mo¿e oczekiwaæ przedsiêbiorstwo
po wdro¿eniu DRM-u, a mianowicie:
l ci¹g³ego, w czasie rzeczywistym, monitoringu urz¹dzeñ i dostêpu do nich,
l ekonomicznego prowadzenia us³ug serwisowych oraz poszerzenia ich gamy,
l zintegrowania systemu zamówieñ i dostaw czêci zamiennych i materia³ów
eksploatacyjnych,
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l minimalizacji przestojów maszyn,
l dwustronnej komunikacji zapewniaj¹cej mo¿liwoæ przeciwdzia³ania zaistnieniu usterek oraz szybsz¹ reakcjê na zaistnia³e alarmy,
l wymiany danych z zewnêtrznymi systemami klasy MRPII/ERP
oraz CRM.
Warto wspomnieæ, i¿ system DRM zosta³ przygotowany
z myl¹ o du¿ych przedsiêbiorstwach. Firmy spe³niaj¹ce model DRM-owy powinny zastanowiæ siê, czy zakres ich potrzeb
zbiega siê z mo¿liwociami systemu DRM. Mniejsze przedsiêbiorstwa mog¹ zastosowaæ tylko wybrany cz³on DRM-u, czyli Axeda Supervisor, który jako Intelligent Agent zapewnia sterowanie i zarz¹dzanie systemami urz¹dzeñ m.in. takimi jak: do
nadzoru budynków, instalacji przemys³owych (linii produkcyjnych) itp. Axeda Supervisor zapewnia zbieranie danych, ich
przetwarzanie, sterowanie systemem, a nastêpnie wizualizacjê
danych z jednoczesnym przesy³aniem ich do autoryzowanych
u¿ytkowników. A co tak naprawdê mo¿na uzyskaæ przez wdro¿enie Axeda Supervisor-a:
l udostêpnienie informacji pochodz¹cych z technologii,
l minimalizacjê przestojów,
l obni¿enie kosztów dostêpu do informacji,
l zapewnienie 100-procentowej skutecznoci dzia³ania zdalnych
u¿ytkowników,
l niezawodnoæ dzia³ania instalacji i systemów,
l optymalizacjê dostêpnoci pracowników.
A x eda Serv ice
Axeda Access
n Axeda Administration
n
n

Dodatkowe systemy
zarz¹dzania
Swobodna wymiana
informacji m.in. z:
n CRM, ERP, SCM
n Net Admin, OSS
n C om m erce
n MES, EAM

Ogólna architektura DRM-u

albo wa¿ny sk³adnik systemu DRM
W sk³ad Axeda Supervisor wchodz¹ cztery podstawowe czêci:
Wizcon for Windows and Internet, WizScheduler for Internet,
WizPLC, WizReport. Dodatkowe informacje o poszczególnych
czêciach tego produktu, a tak¿e demo s¹ dostêpne na stronach
internetowych www.axeda.com oraz www.sabur.com.pl.
Zdecydowana wiêkszoæ produktów eMation oferowanych
w przesz³oci nadal jest rozbudowywana i unowoczeniana
przez programistów Axedy. Od niedawna na polskim rynku dostêpna jest nowa wersja Wizcon-a 8.2. Wród wielu wartych
uwagi innowacji i dodatków zawiera ona m.in. LookBack
Animation VCR. Ta unikalna technologia pierwszy raz zosta³a zastosowana w znanym ju¿ na polskim rynku produkcie eMation Web@aGlance  Portalu Informacyjnym Przedsiêbiorstwa.
Nie trzeba nikogo przekonywaæ, i¿ taka funkcjonalnoæ znajdzie
zastosowanie w wielu sytuacjach nadzoru nad instalacj¹ i jest
szczególnie przydatna w sytuacjach awarii instalacji technologicznej, do analizy post-mortem zachowania systemu, szkolenia obs³ugi i wielu, wielu innych. LookBack VCR pozwala na
natychmiastowe odtwarzanie na obrazach synoptycznych instalacji zdarzeñ, zmian, zachowañ, które nast¹pi³y w przesz³oci. Obrazowo mówi¹c dzia³a on na zasadzie przewijania na podgl¹dzie kasety magnetowidowej. Osoby z dzia³u serwisu,
wsparcia technicznego b¹d nadzoru nie musz¹ ju¿ analizowaæ
ma³o przemawiaj¹cych s³upków cyferek czy wykresów, aby
zorientowaæ siê, z jakich przyczyn, przy jakim stanie instalacji
nast¹pi³a awaria. Animowany obraz w jednoznaczny i przemawiaj¹cy do wyobrani sposób wska¿e moment, w którym nast¹pi³o niestandardowe zachowanie instalacji. Jedn¹ z dodatko-

wych opcji LookBack-a VCR jest mo¿liwoæ zachowywania
okrelonych czêci nagranych operacji wykonywanych przez
aplikacjê. Wybór i wielkoæ przechowywanych informacji historycznych zale¿y wy³¹cznie od preferencji u¿ytkownika. LookBack VCR w widoczny sposób usprawnia pracê w przedsiêbiorstwie, jest produktem innowacyjnym na rynku.
Axeda dysponuje szerokim wachlarzem rozwi¹zañ oprogramowania przemys³owego dedykowanym poszczególnym typom
przedsiêbiorstw. Jej produkty mo¿na dobieraæ tak, aby zaspokaja³y okrelone, realne potrzeby konkretnej firmy. W przypadku
problemów nasi specjalici doradz¹ w wyborze oprogramowania, jak równie¿ pomog¹ zaprojektowaæ aplikacjê dostosowan¹ do
indywidualnych wymagañ klientów koñcowych.

LookBack VCR

Wype³nij poni¿sz¹ ankietê i przelij do nas faksem lub poczt¹ (formularz dostêpny tak¿e na stronie www.sabur.com.pl)
SABUR Sp. z o.o., ul. Dru¿ynowa 3A, 02-590 Warszawa, tel. (0-22) 844-75-20, faks (0-22) 844-36-39

Prosimy o informacje na temat:
DRMTM

q Axeda
q WIZCON dla Windows i Internetu
q WizPLC i WizDCS
q Portal informacyjny Web@aGlance
q Sterowniki SAIA PCD
q xx7  PLC kompatybilne z S7
q Terminale obiektowe ESA
q Komputery przemys³owe ESA

q System transmisji radiowej MORSE
q Przekaniki czasowe
q Liczniki impulsów, czasu pracy
q Silniki krokowe, synchroniczne
q Mikrowy³¹czniki
q Szkolenia
q Prezentacja produktów
q Wizyta konsultanta
q Inne:

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

q
q
q
q

Nasza firma to:
q U¿ytkownik koñcowy
q Dystrybutor
q Integrator systemów
q Biuro projektowe
q Biuro doradztwa
q Inne:

Przemys³ chemiczny
Przemys³ spo¿ywczy
Automatyzacja budynków, klimatyzacja, wentylacja
Inne:

Firma: ...............................................................................................................................................................................................
Nazwisko i Imiê: ................................................................................. Stanowisko: ........................................................................
Adres: ............................................................................................................................................................................................
Tel./fax: ........................................................................... E-mail: .................................................................................................
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Szkolenia
Serdecznie zapraszamy na organizowane przez nasz¹
firmê specjalistyczne szkolenia z zakresu:
þ sterowników SAIA®PCD
þ oprogramowania przemys³owego firmy Axeda
þ systemów radiowych MORSE
þ terminali tekstowych i graficznych firmy ESA
Harmonogram najbli¿szych szkoleñ:
F PG5 v.1.1  nowe oprogramowanie do sterowników SAIA PCD (kurs podstawowy)
ØTermin 1:
ØTermin 2:

17 18.06.2002
22 23.07.2002

Termin 3:
Termin 4:

26 27.08.2002
23 24.09.2002

F Zaawansowane mo¿liwoci komunikacyjne sterowników SAIA PCD (m.in.: EtherNet, TCP/IP,
S-BUS, PROFIBUS, LON, EIB, tworzenie driverów komunikacyjnych)
ØTermin 1:

08 09.07.2002

Termin 2:

09 10.09.2002

F Wizcon 8 dla Windows i Internetu  tworzenie aplikacji SCADA i internetowych, (modyfikacje
aplikacji online, praca w sieciach, bazy danych, OPC, tworzenie w³asnych modu³ów)
Ø Termin 1: 19 20.06.2002
Ø Termin 2: 24 25.07.2002

Termin 3:
Termin 4:

28 29.08.2002
25 26.09.2002

F DRM (Device Relationship Management System)  czyli jak obni¿aæ koszty eksploatacji
urz¹dzeñ i instalacji
Ø Termin 1: 15.07.2002

Termin 2:

05.09.2002

F Advanced Alarm Management  zaawansowany system zarz¹dzania alarmami dla Wizcona 8
(SMS, faks, TextToSpeech)
Ø Termin 1: 10 11.06.2002

Termin 2:

0203.09.2002

F WizScheduler v2  internetowy system zarz¹dzania zdarzeniami i zadaniami cyklicznymi
Ø Termin 1: 16.07.2002

Termin 2:

06.09.2002

F Terminale tekstowe i graficzne firmy ESA  sprzêt i oprogramowanie
Ø Termin 1: 28.06.2002

Termin 2:

F Morse  inteligentny system transmisji radiowej
Ø Termin 1: 24 25.06.2002

Termin 2:

23.08.2002

05 06.08.2002

W celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji dotycz¹cych programu i spraw organizacyjnych, a tak¿e zg³aszania uczestnictwa w kursach, prosimy o bezporedni kontakt z Pani¹
Jolant¹ Zalewsk¹ (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
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