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Powi¹zanie trzech warstw przedsta-
wiono na rys. 6. Po³¹czenia tam
przedstawione s¹ symboliczne, system
bowiem umoøliwia o†wiele bogatszy
wachlarz po³¹czeÒ. SystemÛw sterowa-
nia wykorzystuj¹cych wszystkie wars-
twy na pokazanym poziomie nie spo-
tyka siÍ zbyt wiele. CzÍúciej spotkaÊ
moøna jeden element lub kilka mniej-
szych powi¹zanych ze sob¹.

Pierwsz¹ czÍúci¹ jest warstwa in-
formacyjna. Scala ona mniejsze pod-
systemy w†jeden duøy system. To
w³aúnie dziÍki niej operator ma do-
stÍp do informacji z†dowolnego miej-
sca w†fabryce. Jest to rÛwnieø prefe-
rowany sposÛb†pod³¹czenia siÍ przez
serwisanta do sieci. Dzieje siÍ tak, po-
niewaø dobrze skonfigurowana sieÊ
umoøliwia wgl¹d do dowolnego ele-
mentu sieci z†jednego miejsca. Serwi-
sant nie musi biegaÊ po piÍtrach fab-
ryki, aby skontrolowaÊ stan procesu
w†innym miejscu.

Do pracy poprzez warstwÍ informa-
cyjn¹ wystarczy komputer przenoúny
po³¹czony z†sieci¹ poprzez Ethernet
PC. W†systemach przemys³owych inter-
fejsem jest najczÍúciej stacja operator-
ska, czyli komputer stacjonarny z†zain-
s ta lowanym  oprogramowaniem.
W†czasach dominacji systemÛw opera-
cyjnych Windows najczÍúciej stosuje
siÍ komputery przemys³owe lub PC
z†kart¹ sieciow¹ z†oprogramowaniem
komunikacyjnym RSLinx i†systemem
wizualizacyjnym RSView32 Software.

W†celu sprzÍgniÍcia warstwy infor-
macyjnej z†warstw¹ sterowania i†kont-
roli naleøy zastosowaÊ urz¹dzenia:
- SLC 500/05,
- ControlLogix Gateway,
- Ethernet PLC-5 Processor.

Korzystaj¹c z†nich moøliwe jest po-
wi¹zanie z†wszystkimi sieciami A-B.
Jeúli sieÊ jest ma³a, funkcjÍ warstwy
informacyjnej przejmuje w†nich dowol-
ny inny typ sieci. Przyk³adem takim

Firma ta oferuje dziú wszystkie ele-
menty niezbÍdne do wykonania dowol-
nego systemu sterowania przemys³owe-
go, niezaleønie od rodzaju sieci. Moø-
liwoúÊ doboru wielkoúci sterownika do
wielkoúci zadania daje rÛwnieø duø¹
swobodÍ dzia³ania. DziÍki temu ele-
menty ³¹cz¹ce wÍz³y†sieci (sterowniki
lub konwertery sieciowe) moøna stoso-
waÊ do ³¹czenia kaødej z†par warstw
sieciowych opisanych poniøej.

S iec i przemys³owe integru j¹
wszystkie moøliwe urz¹dzenia, jakie s¹
potrzebne przy sterowaniu procesami
przemys³owymi. Kaøde urz¹dzenie jest
wÍz³em w†sieci. W†celu rozrÛønienia
wielu urz¹dzeÒ nadaje siÍ im identyfi-
katory. Identyfikatorem takim jest nu-
mer urz¹dzenia. Jest ich w†zaleønoúci
od typu sieci od 32, dla sieci opartych
na RS485, do ponad czterech miliar-
dÛw dla sieci ethernetowej.

Systemy sieciowe A-B moøna po-
dzieliÊ umownie na trzy warstwy.
Pierwsz¹ jest warstwa informacyjna
s ³uø¹ca do wymiany in formac j i
miÍdzy systemami sterowania (np. Et-
hernet). Druga to warstwa sterowania
i†kontroli s³uø¹ca do przesy³ania in-
formacji w†ramach systemu sterowania
(np. DH485, DH+, RIO, ControlNet)
w†fabryce lub jej dziale. Ostatni¹ jest
warstwa urz¹dzeÒ przekazuj¹ca sygna-
³y sterowania do elementÛw wyko-
nawczych (np. DeviceNet). Wymienio-
nych przyk³adowo sieci nie naleøy
sztywno identyfikowaÊ z†dan¹ wars-
tw¹. W†praktyce bowiem typ zastoso-
wanej sieci zaleøy†od interfejsu, jaki
posiada zastosowane urz¹dzenie lub
od rachunku ekonomicznego.

Nie jest moøliwe stworzenie duøego systemu sterowania w†jednym

sterowniku. Z†powodu duøej liczby kabli, zewnÍtrznych po³¹czeÒ

i†zwi¹zanych z†tym zak³ÛceÒ, d¹øy siÍ do eliminowania zbyt

d³ugich odcinkÛw przewodÛw sygna³owych. W†dzisiejszych czasach

przes³anie danych za pomoc¹ sieci jest o†wiele pewniejsze

i†ma³o k³opotliwe. Metody ³¹czenia sieci i†ich wspÛ³pracy zostan¹

przedstawione na przyk³adzie sieci opracowanej

przez firmÍ Allen Bradley (A-B).

jest oparta na DH485 sieÊ ³¹cz¹ca Pa-
nel operatorski PanelView 1000 i†ste-
rownik SLC500/3  A-B.

WÍz³y ethernetowe moøna po³¹czyÊ
poprzez komputery PC lub sterownik
z†procesorem SLC500/05 posiada on
wbudowane dwa kana³y komunikacyj-
ne. Jeden s³uø¹cy do komunikacji
z†sieci¹ ethernetow¹ poprzez skrÍtkÍ
(10Base-T), drugi do sieci opartych na
interfejsach RS. Sterownik ten pod³¹-
cza siÍ do komputera PC poprzez hu-
ba lub switch.

Do poprawnego dzia³ania sieci op-
rÛcz sprzÍtu potrzebne jest oprogra-
mowanie komunikacyjne - w†tym
przypadku jest to RSLinx. Umoøliwia
ono miÍdzy innymi sprzÍg†dowolnego
urz¹dzenia A-B z†warstw¹ informacyj-
n¹, rÛwnieø poprzez sieÊ ethernetow¹,
korzystaj¹c z†protoko³u TCP/IP. Ele-
mentem odpowiedzialnym za komuni-
kacjÍ na tym poziomie jest modu³
RSLinx Gateway. Zapewnia on wy-
mianÍ†danych miÍdzy komputerem
stacji operatorskiej a†sieci¹ sterowni-
kÛw.  MiÍdzy sterownikami przesy³a
siÍ informacje funkcj¹ MSG zaimple-
mentowan¹ w†systemie operacyjnym
sterownika. PrzepustowoúÊ sieci ko-
rzystaj¹cej z†komunikatÛw (MSG) jest
zaleøna od liczby s³Ûw przesy³anych
w†bloku. Czytaj¹c jeden znak, moøna
przes³aÊ tylko 140 s³Ûw na sekundÍ.
Jeúli przeúlemy blok o†d³ugoúci 100
s³Ûw, przepustowoúÊ ta wzrasta do
12900 s³Ûw na sekundÍ. Liczba prze-
s ³anych komunikatÛw, mimo tak
znacznego zwiÍkszenia liczby s³Ûw,
utrzymuje siÍ powyøej 129 komunika-
tÛw ma sekundÍ.

Sieci przemys³owe w praktyce, czêœæ 2
Podzia³ logiczny sieci - warstwa informacyjna

Rys. 6 Rys. 7
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Do skonfigurowania funkcji MSG
wystarczy uøyÊ udostÍpnianego przez
oprogramowanie RSLogix bloku (rys.
7). Funkcja MSG moøe byÊ skonfigu-
rowana do rÛønych typÛw komunika-
cji. G³Ûwny podzia³ to praca w†sieci
lokalnej lub zdalnej. SieÊ lokalna rÛø-
ni siÍ od zdalnej brakiem elementÛw
poúrednicz¹cych. W†sieci zdalnej takim
elementem jest bridge. Podstawowymi
elementami spotykanymi w†tej wars-
twie jest sterownik SLC500 oraz PLC-
5. Parametrami potrzebnymi do popra-
wnej pracy funkcji MSG s¹: typ opera-
cji na danych - zapis lub odczyt z†od-
leg³ego wÍz³a, oraz konfiguracja prze-
strzeni roboczej (patrz tab. 1).

Pozosta³e parametry ustala siÍ
w†oknie dialogowym Setup Screen Pa-
rameters (rys. 8). S¹ to parametry kon-
figuracyjne okreúlaj¹ce dzia³anie kana-
³u komunikacyjnego wykorzystanego
do danej transmisji. Okreúlaj¹ one nu-
mer kana³u (sterownik czÍsto ma wiÍ-

Rys. 8

Rys. 9

Tab. 1. Konfiguracja przestrzeni roboczej do wywołania funkcji MSG
Read/Write Read znaczy, ¿e dany procesor odbiera dane. Write znaczy, ¿e dany procesor

wysy³a dane. W przypadku sieci zdalnej (remote), wymagany jest most.
Control Block Wskazuje na miejsce w pamiêci sterownika zarezerwowane dla funkcji MSG

do wykonywania operacji zwi¹zanych z komunikacj¹ oraz do zapamiêtania jej
konfiguracji.

Control Block Length Okreœla d³ugoœæ bloku konfiguracyjnego, dla komunikacji ethernetowej jest to
51 s³ów.

Tab. 2. Parametry funkcji MSG niezbędne do przesłania wiadomości
Channel Identyfikuje kana³ komunikacyjny, który ma zostaæ u¿yty do wykonania

funkcji. Dla Ethernetu jest to kana³ 1.
Target Node (Decimal) Zawiera standardowy numer IP.
Local File Address Przy czytaniu jest to cel, a dla wysy³ania jest to Ÿród³o informacji. Jest to

adres w pamiêci tego sterownika. Dostêpne s¹ typy danych:  S(systemowe),
B(binarne), T(liczniki czasu) , C(liczniki), R(rejestry), N(ca³kowite),
I(wejœcia), O(wyjœcia), M0, M1(pamiêæ modu³u), F(rzeczywiste),
ST(³añcuchy znaków), A (ASCII).

Targets File Address Przy czytaniu jest to  Ÿród³o, a dla wysy³ania jest to cel informacji. Jest to
adres w pamiêci tego sterownika. Dostêpne s¹ typy danych:  S, B, T, C, R, N,
I, O, M0, M1, F, ST i A.

Message Length Iloœæ s³ów komunikatu.
in Elements
Message Timeout Czas czekania na potwierdzenie wykonania operacji.
(Seconds)

cej niø jeden), ktÛry ma zostaÊ uøyty
do operacji, jak rÛwnieø adresy okreú-
laj¹ce, na jakich obszarach pamiÍci zo-
stanie dokonana wymiana danych.

Zalet¹ funkcji MSG jest jej jednoli-
toúÊ niezaleønie od stosowanej sieci
poúrednicz¹cej w†wymianie informacji.
Jeúli znane s¹ adresy sieciowe obu
komputerÛw, ktÛre s¹ po³¹czone sieci¹,
moøliwe jest za pomoc¹ programu
RSLinx po³¹czenie odleg³ych systemÛw
poprzez Internet lub liniÍ dzierøawio-
n¹. SytuacjÍ tak¹ przedstawiono na
rys. 9.

£¹cz¹c lokalny system oparty na
protokole TCP/IP, warto zastosowaÊ ad-
resy z†zakresÛw (zgodnie z†RFC 1918):

10.0.0.0 do 10.255.255.255
172.16.0.0 do 172.31.255.255
192.168.0.0 do 192.168.255.255
DziÍki takiej konfiguracji system

nie bÍdzie widziany na zewn¹trz, s¹ to
bowiem adresy nieroutowalne.
Adam Bieñkowski
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