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Narzędzie inżynierskie do 
paneli operatorskich nowej 
generacji firmy Siemens, 
część 2

Kontunnujemy opis 
oprogramowania SIMATIC WinCC 
Flexible, które jest innowacyjnym 

pakietem HMI pracującym pod 
kontrolą Windows 2000/XP, 

przeznaczonym do tworzenia 
aplikacji na poziomie maszyn. 

Umożliwia ono przeprowadzanie 
spójnych konfiguracji wszystkich 
urządzeń operatorskich SIMATIC 

HMI wykorzystujących system 
Windows, począwszy od 

najmniejszych mikropaneli do 
rozwiązań na bazie PC.

Przyjazny interfejs 
użytkownika

Oprogramowanie inżynierskie jest 
oparte na najnowszych technologiach 
informatycznych (np. Microsoft.NET) 
i jest dostępne w europejskich wer-
sjach językowych (niemiecki, angiel-
ski, francuski, hiszpański i włoski) 
plus w wariancie azjatyckim (chiń-
ski, tajwański, koreański i japoński) 
oraz zawiera szeroki zakres edyto-
rów i narzędzi do różnych zadań 
konfiguracyjnych. Konfiguracja może 
być prowadzona na 32 warstwach 
ekranu. Przy konfiguracji ekranów 
można korzystać z wielu wygodnych 
funkcji do powiększania, rotacji 
i ustawiania obiektów.

W WinCC flexible jest możliwe 
dostosowanie środowiska roboczego 
do własnych potrzeb. Konfiguracja 
środowiska roboczego WinCC flexi-
ble jest powiązana z aktualnie zalo-
gowanym użytkownikiem Microsoft 
Windows. Oznacza to, że możliwe 
jest rozpoczęcie konfiguracji projek-
tu bezpośrednio we własnym środo-
wisku. Podczas konfiguracji, system 
wyświetla na monitorze komputera 
środowisko robocze zorientowane na 

zadania, które są w danej chwili re-
alizowane. Znajdują się tam wszyst-
kie rzeczy, które są wymagane przy 
realizacji danego zadania takie jak: 
okno projektu do reprezentacji struk-
tury projektu (drzewko projektu) oraz 
do zarządzania projektem, pole narzę-
dziowe zawierające obiekty graficzne 
i dostęp do biblioteki obiektów, okno 
obiektów do wyboru obiektów, które 
zostały już stworzone, obszar robo-
czy, w którym tworzone są synoptyki 
(wygląd i animacja) oraz okno wła-
ściwości do parametryzacji obiektów 
w obszarze roboczym.

Narzędzia do efektywnej 
konfiguracji

WinCC flexible zapewnia szero-
ką gamę inteligentnych narzędzi do 
efektywnej konfiguracji. Korzystając, 
na przykład z Project Wizard mo-
żemy stworzyć podstawy projektu, 
łącznie z nawigacją i ekranami sys-
temowymi, używając jedynie kilku 
domyślnych ustawień. Do nawigacji 
system wykorzystuje okna dialogowe 
umożliwiające wybór wymaganych 
obiektów i tworzenie projektu jedy-
nie poprzez naciskanie przycisków.

Podstawowa struktura projektu 
zawiera wykorzystywane sterow-
niki i panele operatorskie, łącznie 
z konfiguracją systemu, ekran star-
towy i nawigację między ekranami, 
ekrany systemowe i diagnostyczne. 
Istnieje oczywiście możliwość ręcz-
nych zmian ustawień wprowadzo-
nych za pomocą Project Wizard. 
Graficzna konfiguracja ułatwia reali-
zację złożonych czynności konfigu-
racyjnych takich jak, definiowanie 
ścieżek ruchu lub tworzenie nawi-
gacji między ekranami.

Integracja z systemami 
automatyki

Integracja z SIMATIC STEP 7. 
Dzięki integracji z interfejsem konfi-
guracyjnym SIMATIC STEP 7 (V5.3 
i wyższe) możliwe jest zarządzanie 
projektami WinCC flexible z pozio-
mu STEP 7 i współdzielenie usta-
wień komunikacji, zmiennych i ko-
munikatów. Prowadzi to do zmniej-
szenia ilości błędów i skrócenia 
czasu analizy końcowej oraz cza-
su pracy włożonej w konfigurację. 
W tym aspekcie, SIMATIC Manager 
umożliwia dostęp do wszystkich 
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obiektów WinCC flexible. Podczas
konfiguracji jest możliwy bezpo-
średni dostęp do symbol i bloków 
danych STEP7, wyspecyfikowanych
w trakcie tworzenia programu ste-
rownika PLC.

Integracja z SIMATIC iMap . 
Component based Automation (CbA) 
jest odpowiedzią na stale wzrastają-
cy udział mechatroniki w inżynierii 
mechanicznej i rozwiązaniach zakła-
dów produkcyjnych. Jako nowe po-
jęcie w Totally Integrated Automation 
(TIA), CbA wspiera spójną modula-
ryzację w odniesieniu do technologii 
komponentowej w inżynierii mecha-
nicznej i rozwiązaniach zakładów 
produkcyjnych.

Kompletne i przetestowane mo-
duły dla komponentów mechanicz-
nych, elektronicznych i programo-
wych dla poszczególnych funkcji 
maszyn przyspieszają tworzenie zło-
żonych maszyn lub linii produkcyj-
nych. Pozwala to na redukcję liczby 
usterek i błędów oraz ograniczenie 
kosztów. Korzystając z WinCC flexi-
ble, można stworzyć wygląd modu-
łu HMI, który grupuje się w pełny 
moduł, obejmujący również sekcję 
sterującą. W edytorze połączeń SI-
MATIC iMap (V2.0 i wyższe) łączy 
się graficznie poszczególne interfej-
sy modułów. Dzięki temu użytkow-
nik nie musi programować powią-
zań komunikacyjnych.

WinCC flexible Runtime
SIMATIC WinCC flexible Runti-

me oferuje wszystkie funkcje, któ-
re są potrzebne w stacjach HMI na 
bazie PC. Są to: funkcje operator-
skie, reprezentacji grafiki i trendów,
systemu alarmów, systemu raportów 
i logowania, archiwizacji (opcja), 
zarządzania recepturami (opcja), 
komunikacji OPC (opcja), serwi-
su i diagnostyki przez sieć Web 
(opcja), koncepcji Sm@rtClient/se-
rver (opcja), logowania i śledzenia 
działań operatora (opcja) oraz funk-
cja diagnostyki procesu (opcja). 

Dzięki wbudowanej skalowalno-
ści funkcji systemu w WinCC fle-
xible płaci się tylko za funkcjo-
nalność, która jest wymagana do 
rozwiązania aktualnych zadań HMI. 
Razem z Powerpacks, pozwalającymi 
na zwiększenie liczby zmiennych 
(PowerTags), zyskuje się na obni-
żeniu kosztów początkowych zaku-
pu. W dowolnym czasie jest moż-
liwe także elastyczne rozszerzenie 

funkcjonalności runtime za pomocą 
skryptów Visual Basic. VBScript 
jest częścią wersji inżynierskiej 
WinCC flexible. Funkcjonalność run-
time jest zależna od konfigurowane-
go urządzenia i może być rozszerza-
na z wykorzystaniem opcji. Niektóre 
opcje dostępne są tylko dla paneli 
określonej klasy, inne są w pewnym 
stopniu zintegrowane.

Funkcje operatora i ich 
reprezentacja

W WinCC flexible, system za-
pewnia wizualizację w formacie in-
terfejsu użytkownika Windows, któ-
ry składa się z parametryzowanych 
obiektów ekranowych i ekranów 
tworzonych na specyficznych dla
danego projektu zasadach:

• teksty statyczne i grafiki wyświe-
tlane w grafice wektorowej,

• grafiki wyświetlane w różnych
formatach graficznych np. .bmp, 
.jpg, .wmf,

• przyciski i przełączniki do obsłu-
gi procesu,

• pola daty/czasu,
• pola wejściowe/wyjściowe nume-

ryczne i alfanumeryczne,
• pola wejściowe/wyjściowe dla 

symboli i grafik,
• dynamiczne grafiki z biblioteki

symboli SIMATIC HMI,
• wykresy słupkowe, suwaki,
• trendy z funkcjami zoom, stroni-

cowania i pozycji kursora,
• wyświetlanie alarmów z kontrolą 

operatorską,
• technologiczne moduły ekranowe 

tworzone z obiektów podstawo-
wych.

Komunikaty i raporty
System generuje komunikaty 

w WinCC flexible w oparciu o dane
bitowe, analogowe (wartości granicz-
ne) oraz komunikaty generowane 
przez procedurę Alarm_S w SIMA-
TIC S7. Korzystając ze swobodnie 
definiowanych klas komunikatów

można określić potwierdzenie i re-
prezentację zdarzeń alarmowych.

Poza tym, WinCC flexible umoż-
liwia wystawianie logów i raportów 
na zasadach czasowych lub zdarze-
niowych. To pozwala na dowolną 
ich prezentację.

Ochrona dostępu
Jeżeli jest to konieczne, to moż-

liwa jest aktywacja ochrony dostę-
pu. W związku z tym jest możliwe 
tworzenie grup użytkowników posia-
dających specyficzne uprawnienia.
Aby móc przeprowadzić poszczegól-
ne czynności operatorskie, użytkow-
nik musi się najpierw zalogować 
w systemie HMI za pomocą nazwy 
użytkownika i hasła. Pozostałe funk-
cje zarządzania użytkownikami obej-
mują czas automatycznego wylogo-
wania i starzenie się haseł bazując 
na zasadach obowiązujących w sys-
temie Windows.

Archiwizacja
Archiwizacja wartości proceso-

wych i komunikatów za pomocą 
pakietu WinCC flexible/Archives
służy do pobierania i przetwarza-
nia danych procesowych z linii 
produkcyjnych i maszyn. Ocena 
zarchiwizowanych danych proceso-
wych dostarcza informacji o stanie 
linii/maszyny w zakresie prowadze-
nia procesów (produkcji, montażu, 
przetwarzania, itp.). W tym kontek-
ście istnieje możliwość dokumen-
tacji przebiegu procesów; spraw-
dzanie współczynnika zużycia lub 
jakości produkcji; lub weryfikacja
powtarzających się usterek.

W celu prezentacji i oceny da-
nych archiwalnych na ekranie 
można wykorzystać konfigurowalne
obiekty graficzne, na których linia 
kursora ułatwia odczyt wartości. 
System zawiera również konfiguro-
wany wyświetlacz alarmów służący 
do chronologicznego wyświetlania 
zarejestrowanych alarmów na ekra-
nie.

Zarejestrowane dane procesowe 
i alarmy mogą być wyeksportowa-
ne do archiwów długoterminowych. 
Zależnie od długości okresu archi-
wizacji dane procesowe można za-
pisać w archiwach sekwencyjnych 
lub cyklicznych albo jako pliki 
CSV lub w bazach danych ODBC 
(np. MS Access). System wykorzy-
stuje wszystkie narzędzia archiwiza-
cji, które wspiera Windows.
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Receptury
Opcja WinCC flexible/Recipes

służy do zarządzania rekordami da-
nych, które zawierają dane produk-
cyjne. Umożliwia ona np. transfer 
zawartości rekordów danych z panela 
operatorskiego do sterownika w celu 
przełączenia jednego typu produkcji 
na drugi. Receptury są często wy-
korzystywane do parametryzacji linii 
produkcyjnych/maszyn w przemyśle 
wytwórczym, a szczególnie w proce-
sach wsadowych w przemyśle spo-
żywczym i tworzyw sztucznych.

W WinCC flexible jest możliwe
wykorzystanie oddzielnego edytora 
do wygodnego tworzenia receptur 
i skojarzonych z nimi rekordów da-
nych oraz wstępnego przypisania 
im danych. Do wyświetlania i zarzą-
dzania danymi w runtime służy kon-
figurowany obiekt tablicowy. Jeżeli
jest to konieczne, to jest możliwa 
prezentacja poszczególnych elemen-
tów rekordów danych bezpośrednio 
w polach I/O na wielu ekranach syn-
optycznych. Oznacza to, że system 
może wyświetlać dane na prostych 
schematach technologicznych.

Rozproszone stacje 
operatorskie

Obsługa dużej, fizycznie rozpro-
szonej linii produkcyjnej czy maszy-
ny staje się dużo łatwiejsza, odkąd 
korzysta się z WinCC flexible w kon-
figuracji rozproszonych stacji opera-
torskich takich, że operator może 
przeprowadzić niektóre czynności 
z dowolnej lokalizacji – a wszystko to 
tylko przy jednej konfiguracji. Ozna-
cza to, że konieczne jest tylko jed-
nokrotne dokonanie zmian w konfigu-
racji. Operator widzi te same ekrany 
na każdej stacji operatorskiej, z tylko 
jedną stacją posiadającą uprawnienia 
do sterowania w danym okresie cza-
su (obsługa skoordynowana).

Diagnostyka przez Internet
Do zdalnego sterowania, dia-

gnostyki i utrzymania stacji opera-
torskich umiejscowionych lokalnie 
przez Internet służy opcja WinCC 
flexible/Sm@rtService dostępna dla
paneli i multipaneli od modeli OP/
TP 177B wzwyż, jak również sta-
cji PC z WinCC flexible Runtime.
Opcja ta umożliwia:

• selektywne, sterowanie zdarzenia-
mi, raportowanie błędów przez 
e-mail i tworzenie komunikatów 
tekstowych,

• diagnostykę stacji operatorskich 
za pomocą gotowych funkcji 
diagnostycznych,

• serwis i utrzymanie (ładowanie 
projektów, ładowanie/odczyt re-
ceptur),

• zdalne sterowanie stacjami lokal-
nymi przez Internet za pomocą 
Microsoft Internet Explorer.
Typowy scenariusz serwisowy 

może wyglądać następująco: stacja 
lokalna informuje personel serwiso-
wy przez e-mail i inżynier łączy się 
ze stacją przez Internet i diagnozuje 
powstały problem. W tym celu ma 
dostępnych wiele standardowych 
funkcji serwisowych łącznie ze 
zdalną obsługą. Następnie może on 
dokonać niezbędnych modyfikacji,
łącznie z przeładowaniem komplet-
nego projektu. Niezależnie od tego 
jest możliwa także opcja ładowania 
receptur i ustawiania parametrów.

Wysyłanie e-maili
WinCC flexible może automatycz-

nie wysyłać e-maile do służb utrzy-
mania przez serwer SMTP (Simple 
Mail Transfer Protocol). Wysyłanie 
e-maili tego typu może być wyzwa-
lane przez następujące zdarzenia:

• system raportuje specyficzną kla-
sę komunikatów,

• akcje parametryzowanych funkcji 
standardowych (np. zmiana war-
tości zmiennej, skrypt, itp.) lub 
działanie użytkownika.
Przykładowa treść wiadomości 

może zawierać: referencje, tekst ko-
munikatu zawierający wartości pro-
cesowe (maksimum 256 znaków), 
datę/czas oraz adres e-mail do od-
powiedzi.

Jeżeli korzystamy się z bramek 
e-mail/SMS, to mamy dostęp do 
standardowych sieci (w tym celu 
wymagany jest zewnętrzny dostaw-
ca serwisu), a w krytycznych sytu-
acjach, system może wysłać komu-
nikat tekstowy na telefon komórko-
wy bezpośrednio z lokalnej stacji.

Sterowanie przez Internet 
Explorera

Do zdalnej obsługi i nadzoru sta-
cji za pomocą WinCC flexible wy-
magana jest tylko standardowa prze-
glądarka (Microsoft Internet Explorer 
V6.0 SP1 i wyższe). Na standardo-
wej stronie HTML do zdalnej ob-
sługi otworzyć można przeglądarkę 
Sm@rtClient Viewer, która pozwa-
la przeglądać (bez żadnych dodat-

kowych prac instalacyjnych) nie 
tylko wybrane ekrany, ale również 
rzeczywisty wygląd płyty czołowej 
urządzenia, włączając w to, np. kla-
wisze membranowe jednostek z kla-
wiaturą. Wykorzystując to narzędzie 
mamy dostęp do wprowadzania 
danych tą samą drogą jak opera-
tor obsługujący urządzenie lokalnie, 
z jedną tylko różnicą polegająca na 
tym, że nie naciskamy aktualnie 
przycisku, a raczej klikamy go za 
pomocą myszki.

Otwarta komunikacja
OPC (OLE for Process Control) 

wyznacza ustandaryzowany, otwarty 
i niezależny od producentów interfejs 
programowy. OPC wykorzystuje usługi 
COM (Component Object Model), 
DCOM (Distributed COM), technologie 
Windows lub XML (Extended Markup 
Language). Korzystając z opcji SIMA-
TIC WinCC flexible/OPC-Server może-
my wykorzystywać systemy na bazie 
Windows, takie jak SIMATIC Panel 
PC z WinCC flexible lub SIMATIC
Multi Panels, np. do zadań w bliskim 
otoczeniu maszyn i procesu. W tym 
samym czasie, mogą się one komu-
nikować z innymi aplikacjami z OPC 
przez Ethernet. W takim połączeniu, 
WinCC flexible Runtime lub SIMA-
TIC Multi Panel jako serwer OPC 
udostępnia aktualne dane procesowe 
wielu klientom OPC. Z platformy PC 
zyskujemy dostęp do aktualnych da-
nych procesowych za pomocą OPC 
DA (Data Access) lub, w przypadku 
platform multifunkcjonalnych, przez 
OPC XML, do kilku klientów OPC. 
Oznacza to, że dane rejestrowane lo-
kalnie są dostępne na obszarze ogól-
nozakładowym zapewniając ważne 
informacje centralnym nastawniom 
lub umożliwiają (centralną) archiwi-
zację danych procesowych. Poza tym 
jest możliwe połączenie do systemów 
SCADA (np. SIMATIC WinCC), MES, 
ERP lub aplikacji biurowych.

Stacje PC z WinCC flexible Run-
time mogą również być klientami 
OPC DA i rejestrować dane z innych 
serwerów OPC, np. wartości proce-
sowe z dowolnych sterowników, któ-
re są połączone poprzez OPC do 
WinCC flexible lub aplikacji wyż-
szego poziomu zarządzających pro-
dukcją. Klient OPC jest dostarczany 
jako standard razem z WinCC flexi-
ble Runtime.
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