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Oprogramowanie SCADA 
w praktyce elektronika–
automatyka, część 4

Programy typu SCADA służą 
do przedstawiania informacji 

z zewnętrznych urządzeń 
(np. PLC), przetwarzania, 

archiwizowania danych jak 
i wysyłania rozkazów do 

systemów sterowania. Do tej 
pory w kursie zajmowaliśmy 

się konfigurowaniem, 
wprowadzaniem zmiennych 

oraz tworzeniem obrazów 
synoptycznych. Przedstawimy 

teraz zasady podłączania Adroit 
do sterowników PLC i systemów 

mikroprocesorowych.

obliczenia w agencie typu „Expres-
sion” na zmiennych typu „Analog”). 
Można też takiego agenta podłączyć 
do zewnętrznego urządzenia, wów-
czas staje się zmienną skanowaną. 
Aby tego dokonać konieczna jest 
uprzednia instalacja odpowiednich 
protokołów komunikacyjnych do na-
szych urządzeń.

Instalacja protokołu 
komunikacyjnego

Proces instalacji rozpoczynamy 
od uruchomienia programu „Setup”.
W zakładce „Drivers” są zdefiniowa-
ne protokoły do urządzeń z którymi 
będziemy się komunikować. Ponie-
waż po instalacji dostępne są tylko 
dwa protokoły, następne można do-
dawać klikając przycisk Install. Wy-
bieramy ten protokół, który będzie-
my używać w naszym projekcie. Na 
rys. 13 przedstawiono widok okna 
z zainstalowanym protokołem do 
sterowników PLC firmy Samsung 
Automation. Wszystkie protokoły 

Rys. 13. Widok okna „Setup” z za-
kładką „Drivers”

Wszystkie zmienne – agenci po 
utworzeniu w aplikacji użytkowni-
ka domyślnie są zmiennymi we-
wnętrznymi i można nimi operować 
wewnątrz systemu wykorzystując 
w różnych operacjach (np. proste 
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znajdują się w katalogu „Drivers” 
i są dostarczane razem z oprogra-
mowaniem instalacyjnym (dostępne 
m.in. na CD–EP2/2007A). Najnow-
sze wersje protokołów są dostępne 
na stronie http://www.adroit.co.za/
SupportDownloadDrivers.asp.

Po instalacji protokołu komu-
nikacyjnego możemy dodać nowe 
urządzenie. Należy ustawić kursor 
na protokole i kliknąć na „Add”, 
pojawi się okno gdzie podajemy 
nazwę urządzenia (nazwa jest do-
wolna). Po zatwierdzeniu pojawi się 
okno z ustawieniami takimi jak: ad-
res urządzenia, port komunikacyjny, 
prędkość transmisji, parzystość, licz-
ba bitów stopu, powtórzenia. Nie-
które dodatkowe parametry pojawia-
ją się w zależności od typu proto-
kołu komunikacyjnego. Proponowane 
ustawienia dla protokołu komunika-
cyjnego Samsunga (m.in. do ste-
rowników serii NX7) przedstawiono 
na rys. 14, natomiast na rys. 15 
dla protokołu Modbus RTU. Można 
dodać więcej niż jedno urządzenie 
pod warunkiem, że dany protokół 

Rys. 14. Widok okna konfiguracyjne-
go urządzenia NX7_2 z protokołem 
Samsunga

Rys. 15. Widok okna konfiguracyjnego 
urządzenia NX7_MOD z protokołem Mod-
bus RTU

umożliwia pracę w sieci oraz inter-
fejs elektryczny jest zgodny ze stan-
dardem RS422/485 lub Ethernet.

Przygotowanie sterownika 
PLC

W poprzedniej części kursu utwo-
rzyliśmy agentów typu „Analog” o na-
zwie „REJ1” i typu „Digital” o nazwie 
„BIT1”. Teraz te zmienne podłączymy 
do sterownika PLC seria NX7. Opis 
kursu programowania sterowników 
NX7 dla początkujących został opi-
sany w miesięczniku Elektroni-
ka Praktyczna numer 10, 11 
i 12/2006 r. Kurs ten znajduje 
się również na stronie www.
atcontrol.pl w dziale „Centrum 
Techniczne” (link: http://www.at-
control.pl/?a=C&cid=18). Zachę-
camy do zapoznania się z tą 
publikacją, jest tam podanych 
wiele cennych porad odnośnie 
programowania jak i posługi-
wania się oprogramowaniem 
WinGPC. Do naszej przykła-
dowej aplikacji nie będzie po-
trzebny skomplikowany pro-
gram w sterowniku PLC. Pro-
gram ten jak i aplikacja w Ad-
roit zamieszczono na płycie 
CD–EP4/2007B oraz na stronie 
internetowej www.atcontrol.pl 
w dziale „Centrum Techniczne”. 

Widok przykładowej aplikacji do 
testowania Adroit został przedstawio-
ny na rys. 16. Jest to aplikacja w któ-
rej cyklicznie co 100 ms jest zwięk-
szana zawartość rejestru „W0” oraz co 
500 ms jest zmieniany stan pierwsze-
go wyjścia „R16.0”. W sterowniku PLC 
musimy tylko dodatkowo ustawić ad-
res urządzenia na „2”, gdyż taki ad-
res został wprowadzony przy konfigu-
racji drivera w Adroit, parametr PLC 
Station ID = 2 (rys. 17). Tego usta-

wienia dokonujemy w oprogramo-
waniu WinGPC po połączeniu ze 
sterownikiem PLC „OnLine–>On-
line” wybieramy z menu górne-
go „OnLine–>System Information” 
i klikamy na pole „CPU ID”, na-
stępnie wpisujemy adres „2”. Na 
rys. 17 przedstawiono widok okna 
podczas zmiany adresu w sterow-
niku NX7. Nie musimy natomiast 
ustawiać prędkości w sterowniku 
PLC gdyż zarówno port COM1 jak 
i COM2 posiada funkcję „Autobau-
drate”, która automatycznie usta-
wia prędkość portu szeregowego 
w zależności jaka jest ustawiona 
w Masterze (w tym przypadku Ma-

sterem jest komputer PC z oprogramo-
waniem Adroit).

Skanowanie agentów poprzez 
driver Adroit

Po wprowadzeniu tych ustawień 
w sterowniku PLC przechodzimy do 
aplikacji w Adroit. Uruchamiamy pro-
jekt, którego konfigurację przedstawi-
liśmy w poprzednim odcinku kursu, 
wybierając z grupy Adroit6 program 
„Agent Server (timed license)”, a na-
stępnie „Classic User Interface” (CUI). 
Przechodzimy do konfiguratora wybie-
rając „File–>Open Configurator”, na-
stępnie wybieramy typ agenta „Ana-
log” i rejestr „REJ1”. Klikamy na opcję 
„Scan” (rys. 18), powinno pojawić się 
okno umożliwiające wybór typu urzą-
dzenia, typu slotu, adresu, częstości 
skanowania, blokowania skanowania 
i zapisu. Najpierw wybieramy z listy 
nasze urządzenie „NX7_2”, następnie 
wpisujemy adres „W0”, w polu „Scan 
rate” podajemy 100 ms, zaznaczamy 
opcję „Output enabled” i klikamy na 
przycisk „Scan”. Włączenie Output 
enabled umożliwia zapis wartości re-
jestru lub bitu do urządzenia i słu-
ży jako dodatkowa blokada chronią-

Rys. 17. Widok okna programu WinGPC pod-
czas zmiany adresu sterownika PLC

Rys. 16. Widok przykładowej aplikacji 
w oprogramowaniu WinGPC4
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ca przed przypadkowymi zmianami 
wartości. Dodając pierwszą zmienną 
trzeba również uruchomić urządzenie 
przełączając je ze stanu Stopped na 
Started. Na rys. 19 został przedsta-
wiony widok okna ze zmienną doda-
ną do listy skanowanych.

Podobnie postępujemy dla zmien-
nej typu „Digital” o nazwie „BIT1”. 
W oknie konfiguratora wybieramy gru-
pę „Digital” i klikamy na opcję „Scan”, 
w polu adres wpisujemy R16.0 i doda-
jemy do listy skanowanych poprzez 
przycisk „Scan”. Adres R16.0 w ste-
rowniku serii NX7 oznacza pierwsze 
wyjście binarne. Wejścia są adreso-

wane od R0, natomiast od re-
jestru R16 rozpoczyna się adre-
sowanie wyjść, po separatorze 
kropka jest podawany numer 
wejścia–wyjścia. Można oczywi-
ście skanować inne wyjścia lub 
zmienne wewnętrzne typu M 
lub K. Na rys. 20 przedstawio-
no widok okna z wprowadzony-
mi zmiennymi do skanowania.

Skanowanie poprzez 
OPC Serwer

OPC (OLE for Process Con-
trol) jest przemysłowym stan-
dardem komunikacji stworzo-
nym przez producentów sprzętu 
i oprogramowania współpracujących 
z firmą Microsoft, opartym na
technologii OLE COM (Component 
Object Model) i DCOM (Distributed 
Component Object Model).

Standard OPC definiuje sposoby
komunikacji między urządzeniami 
przemysłowymi, przez co pozwala 
uniezależnić oprogramowanie moni-
torujące i sterujące od producentów 
sprzętu. Do wielu zalet technologii 
OPC można zaliczyć: standaryza-
cję komunikacji i wymiany danych 
przemysłowych, dużą uniwersal-

ność, znaczne obniżenie kosztów in-
tegracji dużych systemów przemysło-
wych.

System Adroit zawiera programy 
OPC Serwer oraz OPC Klient. Pro-
gram OPC Serwer umożliwia udo-
stępnianie danych innym aplikacjom 
na standardzie OPC. Natomiast OPC 
Klient umożliwia pobieranie danych 
z OPC Serwera. Programy te znajdu-
ją się w grupie „Adroit6–>Utilities”. 
Program „OPC Browser” jest klientem 
OPC i umożliwia podgląd, zmianę 
wartości zmiennych w OPC Serwer. 
Wszystkie serwery OPC automatycznie 
są wykrywane przez klienta OPC 

Adroit. 
Razem z darmową pełną 

wersją oprogramowania WinGPC 
jest instalowany również pro-
gram WinOPC, który jest serwe-
rem OPC dla sterowników PLC 
seria NX. Konfiguracja WinOPC
odbywa się poprzez edycję pli-
ku „Device.xml”, znajduję się 
on w grupie programów „OEMax 
Software–>WinOPC”. Konfigura-
cję WinOPC dla kursu Adroit 
przedstawiono na rys. 21. 

Więcej informacji o sposobie 
i przykładach konfiguracji moż-
na znaleźć w pomocy programu 

Rys. 18. Widok okna konfiguratora przy 
wyborze opcji skanowania

Rys. 19. Okno konfiguratora skanowania 
po dodaniu nowego agenta

Rys. 20. Widok okna skanowania po do-
daniu następnego agenta

„WinOPC Help”. Po starcie programu 
typu klient OPC, automatycznie jest 
uruchamiany WinOPC, nie ma więc 
potrzeby uruchamiać go „ręcznie”.

Przed dodaniem zmiennych do 
skanowania należy dodać nowe urzą-
dzenie, postępowanie jest podobne do 
tego jak to robiliśmy dla drivera Sam-
sunga. Wybieramy program „Setup”, 
zakładka „Drivers” i dodajemy dla 
„OPC Client Protocol Driver” nowe 
urządzenie, wprowadzamy nazwę (np. 
OPC_NX7). Pojawi się okno tak jak 
na rys. 22, wybieramy wówczas z li-
sty „WinOPC.Server.1” i zatwierdzamy 
przyciskiem „OK”. Aby te zmiany 
wprowadzone w programie „Setup” 
znalazły odzwierciedlenie w systemie 
należy ponownie uruchomić program 
„Agent Server (timed license)”.

Po ponownym uruchomieniu Ad-
roit możemy dodać agentów „REJ1” 
i „BIT1” do zmiennych skanowanych 
przez WinOPC. Ponieważ obydwa 
urządzenia zostały skonfigurowane do
pracy przez ten sam port szerego-
wy, konieczne jest usunięcie jednego 
z nich lub zmiana numeru przypisa-
nego portu szeregowego. Aby to zro-

Rys. 21. Widok pliku konfiguracyjnego 
programu WinOPC

Rys. 22. Widok okna konfiguracyjnego 
serwera WinOPC
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NX7”. W adresie urządzenia może-
my wpisać ręcznie lub też wybrać 
z list przyciskiem „...” (zaznaczony 
przycisk w czerwonym kółku na 
rys. 23, obok „Find”).

Po dodaniu zmiennych do li-
sty należy zatwierdzić wprowa-
dzone zmiany. Efekt pracy można 
obserwować na mimice, na której 
zmienna REJ1 zwiększa swoją war-
tość od 0,00 do 99,99, a przycisk 
cyklicznie zmienia swój stan z ON 
na OFF i odwrotnie. Jeżeli zmia-
ny na przycisku nie są widocz-
ne, należy przejść do trybu edy-
cji, wybrać opcję View–>Properties 
i ustawić Animation delay timer na 

0 ms. Następnie zatwierdzić zmiany 
i wrócić do trybu Runtime. Teraz po-

Rys. 23. Widok okna skanowania agen-
tów po dodaniu zmiennych do OPC 
Klient

Rys. 24. Widok okna mimiki podczas 
skanowania zmiennych ze sterownika 
PLC

winny być widoczne zmiany stanu 
wyjścia „R16.0”. Na rys. 24 przed-
stawiono widok aplikacji z odczytem 
zmiennych ze sterownika PLC.

Podsumowanie
W tej części kursu przedstawili-

śmy praktyczny sposób połączenia 
oprogramowania Adroit z zewnętrz-
nym urządzeniem, w tym przypad-
ku jest to sterownik PLC seria NX7 
firmy OEMax Controls. Pozwala to
już na praktyczne ćwiczenia zwią-
zane ze sterowaniem układów auto-
matyki poprzez sterowniki PLC. 

W następnej części przedstawimy 
zestaw ZL3AVR oraz sposób ko-
munikacji przy wykorzystaniu pro-
tokołu Modbus RTU. Zapraszamy 
również do zapoznania się z mate-
riałami technicznymi, szkoleniowy-
mi w języku polskim i angielskim 
umieszczonymi na stronie www.at-
control.pl w dziale „Centrum Tech-
niczne”.
Sławomir Kacprzak,
AT Control System

bić konieczne jest jednak wcześniejsze 
wyłącznie skanowania, które zostało 
poprzednio uruchomione. Odbywa się 
to poprzez kliknięcie Unscan dla obu 
zmiennych w opcji Scan. Aby usunąć 
urządzenie z aplikacji należy wybrać 
w konfiguratorze typ agenta Device 
i skasować go klikając Remove.

Ponownie dodajemy zmienne do 
listy skanowanych tylko tym razem 
wybieramy inne urządzenie „OPC_


