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Systemy automatyki
firmy Allen−Bradley, część 9
Komputer w systemach sterowania, część 2

KoÒczymy cykl artyku³Ûw
poúwiÍconych systemom

automatyki oraz zastosowaniom
komputerÛw w†nowoczeúnie

rozumianej automatyce.
Ze wzglÍdu na duøe

zainteresowanie, jakie wywo³a³ ten
temat wúrÛd CzytelnikÛw, juø
wkrÛtce do niego wrÛcimy.

Opcja OLE umoøliwia, po wybraniu obiek-
tu posiadaj¹cego taki atrybut, na realizacjÍ
funkcji wywo³ania czÍúci nowego programu
(ang. OLE - Objects Linking and Embed-
ding). W†odrÛønieniu od mechanizmu DDE
udostÍpniaj¹cego jedynie dane, OLE pozwa-
la na uruchomienie innej aplikacji (np. ar-
kusza kalkulacyjnego) jako fragmentu aktu-
alnie dzia³aj¹cej aplikacji. Rys. 6†pokazuje
arkusz Excel uruchomiony jako OLE jedne-
go z†przyciskÛw RSView. Zastosowanie
obydwu mechanizmÛw pozwala na typow¹
pracÍ w†Excelu przy wykorzystaniu danych
procesowych (RSView rÛwnieø moøe byÊ
serverem DDE), dziÍki czemu przedstawio-
ne wykresy oraz analiza mog¹ byÊ na biÍ-
ø¹co aktualizowane. W†tym czasie wszyst-
kie dodatkowe czynnoúci RSView, o†ktÛ-
rych bÍdzie mowa w†dalszej czÍúci artyku-
³u, s¹ wykonywane cyklicznie, bez jakich-
kolwiek przerw.
Dot¹d, przy okreúlaniu opcji obiektu uøy-

waliúmy pojÍcia etykiety czy zmiennej, nie
mÛwi¹c nic o†ich zwi¹zku z†danymi w†ste-

rownikach. OtÛø po stworzeniu
rysunkÛw synoptycznych (lub
teø w†trakcie ich budowania) jest
konieczne zdefiniowanie do
ktÛrego rejestru, i†w†ktÛrym ste-
rowniku, odnosi siÍ dana etykie-
ta czy inaczej zmienna. To
w³aúnie przyporz¹dkowanie
odbywa siÍ w†specjalnej czÍú-
ci pakietu zwany Baz¹ Danych
o†Etykietach, w†ktÛrej podaje siÍ
wszystkie parametry etykiety:
✓ typ (cyfrowa, analogowa: in-
teger, zmiennoprzecinkowa itd.);
✓ rodzaj (bezpoúrednia, pocho-
dz¹ca z†serwera DDE, wewnÍt-
rzna zmieniana przez RSView);
✓ adres, bÍd¹cy fizycznym adre-
sem w†sterowniku uzupe³nio-
nym o†jego numer (bezpoúred-
nie) lub nazwÍ us³ugi DDE;
✓ nazwÍ oraz jej katalog (kata-
logowanie zmiennych pozwala
na ³atwiejsz¹ ich organizacjÍ, np.
wartoúÊ analogowa an_1 repre-
zentuj¹ca temperaturÍ z†czujni-
ka Pt100 moøe byÊ przechowy-
wana jako \Pt100\an_1);
✓ poziomy alarmÛw i†rodzaje
sygnalizacji;
✓ sposÛb zapisu w†plikach ra-
portowych.
Zdefiniowane w†ten sposÛb

zmienne staj¹ siÍ globalne i†mo-
g¹ byÊ wykorzystywane w†do-
wolnym miejscu RSView.
Przedstawione powyøej frag-

menty RSView: drivery, grafika

oraz baza danych stanowi¹ rdzeÒ kaødego
pakietu synoptycznego. Aby jednak w†pe³ni
zrealizowaÊ wymagania stawiane przez prze-
mys³, konieczne sta³o siÍ uzupe³nienie rdze-
nia o†szereg dodatkowych moøliwoúci jak:
✓ obs³uga stanÛw alarmowych;
✓ rejestracja wartoúci zmiennych, alarmÛw
oraz interwencji operatorÛw;

✓ po³¹czenie z†bazami typu ODBC;
✓ zabezpieczenie przed dostÍpem osÛb nie-
powo³anych;

✓ wyliczanie parametrÛw niemierzalnych;
✓ sygnalizacja wyst¹pienia zdarzeÒ.
Pierwsza z†wymienionych cech RSView

zosta³a stworzona w†celu sygnalizowania
operatorom wyst¹pienia stanÛw krytycz-
nych, mog¹cych mieÊ zasadniczy wp³yw na
stan procesu. Przy tworzeniu systemu mo-
øemy wybraÊ jedn¹ z†dwÛch (b¹dü obydwie)
konfiguracji ekranu alarmowego, posiadaj¹-
cego najwyøszy priorytet. Standardowo jest
to jedna linia u†do³u ekranu (rys. 7, dolne
okno) pozwalaj¹ca na przedstawienie ostat-
nio wykrytej sytuacji awaryjnej. DziÍki moø-
liwoúci nadawania rÛønych kolorÛw odpo-
wiednim poziomom alarmÛw, operator mo-
øe od razu stwierdziÊ sposÛb koniecznej
interwencji. Zazwyczaj wymagane jest po-
twierdzenie odczytania, co jest przeprowa-
dzane poprzez specjalne okno alarmowe
(rys.7, gÛrne okno) pokazuj¹ce historiÍ alar-
mÛw oraz udostÍpniaj¹ce przyciski potwier-
dzeÒ. IloúÊ i†uk³ad prezentowanej informa-
cji zaleøy oczywiúcie od twÛrcy systemu,
przy czym ustanowienie detekcji stanÛw
awaryjnych oraz ich wartoúci jest dokony-
wane na poziomie bazy etykiet.
Poniewaø wyst¹pienia alarmÛw musz¹ byÊ

rejestrowane, st¹d teø, choÊ nie tylko z†tego
powodu, stworzona zosta³a opcja rejestracji
rÛønego typu parametrÛw w†postaci plikÛw
*.dbf. Po zaznaczeniu w†bazie etykiet od-
powiedniego pola, system rozpoczyna zapi-
sywanie na dysku wartoúci wszystkich po-
siadaj¹cych ten atrybut etykiet. Rejestracja
moøe byÊ prowadzona okresowo, w†wypad-
ku zmiany wartoúci jednej z†nich oraz na
ø¹danie. W†zaleønoúci od wymagaÒ system
moøe otwieraÊ nowe pliki co okreúlony czas
(np. co 8†godzin) i†kasowaÊ stare dane. Tego
typu informacje s¹ bardzo uøyteczne dla
innych oddzia³Ûw zak³adu (analiza statys-
tyczna produkcji itp.) ale mog¹ byÊ i†wy-
korzystywane do tworzenia wykresÛw bie-
ø¹co-historycznych (rys.8).
W†bardziej rozbudowanych zak³adach, po-

siadaj¹cych w³asne systemy baz danych, bar-
dzo przydatna bÍdzie opcja po³¹czenia po-
przez mechanizm ODBC (ang. Open Data-
Base Connectivity), pozwalaj¹ca na bezpo-
úredni dostÍp do rekordÛw oraz etykiet
i†tworzenie na ich podstawie bardzo rozbu-Rys. 7.
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dowanych i†kompleksowych raportÛw. Obok
wartoúci etykiet i†alarmÛw (zapisywanych
w†formie przedstawionej wczeúniej), rejes-
tracji mog¹ podlegaÊ rÛwnieø interwencje
operatorÛw (np. za³¹czanie, wy³¹czanie, po-
dawanie nastaw itp.), co w†po³¹czeniu
z†kontrol¹ dostÍpu umoøliwia sprawdzenie
kto i†co zrobi³.
System RSView pozwala na zdefiniowane

szeregu poziomÛw dostÍpnoúci do swoich
zasobÛw. Poprzez uk³ad hase³ i†identyfika-
torÛw istnieje moøliwoúÊ ustanowienia ogÛl-
nych ekranÛw, wykorzystywanych przez
wszystkich oraz specjalnych, do ktÛrych
wgl¹d maj¹ tylko np. technolodzy czy in-
øynierowie procesu. Z†uwagi na pracÍ w†úro-
dowisku z†wieloma oknami, wprowadzona
zosta³a opcja usuniÍcia wszystkich elemen-
tÛw Windows, takich jak belki narzÍdziowe,
suwaki itp., oraz blokowania krytycznych
sekwencji klawiszy (np. Alt-Tab, Ctlr-P.),
chroni¹ca w†ten sposÛb RSView przed jego
zamkniÍciem lub opuszczeniem. Jedyn¹ fur-
tkÍ do zatrzymania systemu posiadaj¹ tylko
ci uøytkownicy, ktÛrym nadane zosta³y naj-
wyøsze uprawnienia.
Ostatnie z†wymienionych opcji s¹ niero-

zerwalnie zwi¹zane z†moøliwoúciami steru-
j¹cymi pakietu RSView. OtÛø zdolnoúÊ wy-
liczania parametrÛw niemierzalnych (ang.

Derived Tag) pozwala nam na
wykonywanie skomplikowanych
wyraøeÒ matematycznych wi¹ø¹-
cych szereg etykiet. Najlepszym
przyk³adem zastosowania tej op-
cji jest wyznaczenie iloúci ziarna
w†zbiorniku na podstawie po-
miaru odleg³oúci pomiÍdzy jego
zwieÒczeniem a†gÛrnym pozio-
mem ziarna. W†podobny sposÛb
moøna tworzyÊ zaleønoúci okreú-
laj¹ce parametry receptur czy na-
staw dla regulatorÛw. W†wielu
przypadkach powyøsze operacje
powinny byÊ wykonywane
w†úciúle okreúlonych momen-
tach, np. po zape³nieniu reaktora
sk³adnikami lub zgodnie z†up³y-
waj¹cym czasem procesu. Wy-

krywaniem takich etapÛw zajmuje siÍ opcja
sygnalizacji wyst¹pienia zdarzeÒ. Z†za³oøe-
nia nie s¹ one krytyczne (alarmowe) i†ich
wyst¹pienie powoduje wykonanie pewnej
okreúlonej akcji (np. ustawienia nowych pa-
rametrÛw) w†tle normalnego biegu progra-
mu.
Do definicji wszystkich wyliczanych

w†rÛønych opcjach wyraøeÒ jest wykorzys-
tywany standardowy jÍzyk RSView, zbliøo-
ny sk³adniowo do jÍzyka C. Ten w³aúnie
sposÛb programowania jest rÛwnieø stoso-
wany do tworzenia makroinstrukcji pozwa-
laj¹cych na realizowanie dowolnych, okreú-
lonych przez uøytkownika funkcji (np. uru-
chamianie pakietu Word, generowanie ra-
portu wed³ug ustalonego szablonu i†wysy-
³anie go poprzez kartÍ fax-modem).
Przedstawiony powyøej kompletny sys-

tem synoptyczny RSView powstaje dziÍki
wspÛ³dzia³aniu dwÛch narzÍdzi programo-
wych:
✗ RSView Works, pakietu zawieraj¹cego ze-
spÛ³ edytorski, pozwalaj¹cy na skonfigu-
rowanie wszystkich dostÍpnych w†pakie-
cie opcji;

✗ RSView Run-Time, pakietu wykonawcze-
go, pracuj¹cego w†oparciu o†przygotowa-
n¹ konfiguracjÍ ale bez moøliwoúci jej
zmiany.

Obydwa pakiety s¹ przygotowywane
w†kilku wersjach, rÛøni¹cych siÍ miÍdzy
sob¹ rozmiarami bazy danych etykiet (od
150 do 32000).
Zachwycaj¹c siÍ moøliwoúciami kompu-

tera jako stacji nadrzÍdnej nie naleøy za-
pominaÊ o†drugiej jego funkcji, a†mianowi-
cie urz¹dzenia programuj¹cego. W†tym przy-
padku wymagania stawiane oprogramowa-
niu nie s¹ juø tak rygorystyczne, g³Ûwnie
z†uwagi na uøytkowanie tych programÛw
przez specjalistÛw znaj¹cych problematykÍ
sterownikÛw. Podstawow¹ cech¹ pakietu
musi byÊ ³atwoúÊ tworzenia programu oraz
pÛüniejsza jego diagnostyka. Patrz¹c na
g³Ûwne okno pakietu RSLogix 500 (rys.9)
s³uø¹cego do programowania sterownikÛw
SLC-500, moøemy wydzieliÊ kilka szczegÛl-
nie istotnych elementÛw:
❑ Skalowalne okno edycyjne, w†ktÛrym two-
rzony jest program. DziÍki zastosowaniu
belki narzÍdziowej istnieje moøliwoúÊ ³at-
wego wyboru stosownej instrukcji. Bar-
dziej zaawansowani programiúci mog¹
skorzystaÊ z†opcji pisania programu w†try-
bie znakowym. Podobnie jak w†innych
pakietach dla Windows, zaimplemento-
wane zosta³y szerokie opcje edycyjne
(przenoszenie, wklejanie itp.).

❑ Folderowy uk³ad projektu, pozwalaj¹cy
na ³atwe przechodzenie pomiÍdzy okna-
mi konfiguracyjnymi, oknami reprezentu-
j¹cymi poszczegÛlne pliki programu oraz
oknami tablic danych. Zasadnicz¹ zalet¹
takiego podzia³u jest moøliwoúÊ jedno-
czesnego obserwowania np. kilku rÛø-
nych typÛw danych, programu g³Ûwne-
go i†podprogramu czy teø statusu komu-
nikacji i†organizuj¹cego j¹ bloku progra-
mowego.

❑ Okno statusowe, informuj¹ce o†aktualnym
trybie pracy (off-line, on-line), trybie pra-
cy sterownika, ustawionych flagach wy-
muszeÒ oraz w†zaleønoúci od konfiguracji
innych danych statusowych.
Ca³oúÊ zabudowana w†jednym pakiecie,

komunikuj¹cym siÍ ze sterownikiem za po-
moc¹ RSLinx, pozwala na wygodne progra-
mowanie zarÛwno ìna suchoî jak i†w†trak-
cie pracy sterownika. RozwiniÍte opcje ra-
portowania pozwalaj¹ na wydrukowanie
kompletu lub tylko czÍúci informacji o†pro-
gramie oraz uzupe³nieniu go stosownymi
komentarzami i†symbolami, co w†po³¹cze-
niu z†tabel¹ cross-reference pozwala na
szybkie odszukanie np. nie dzia³aj¹cej in-
strukcji. W†podobny sposÛb s¹ zbudowane
rÛwnieø pakiety do programowania termi-
nali operatorskich, opisane w†poprzednich
artyku³ach.
Jak widaÊ z†przedstawionych przyk³adÛw,

rola komputera w†automatyce jest niepod-
waøalna i†obserwuj¹c úwiatowe trendy w†tej
dziedzinie moøe siÍ jedynie zwiÍkszaÊ. Pa-
miÍtaÊ jednak naleøy, øe zapewnienie nie-
zawodnoúci ca³ego systemu sterowania opie-
ra siÍ w†znacznej mierze na sterownikach
programowalnych, dla ktÛrych komputer sta-
nowi cenne uzupe³nienie.
Rafał Tutaj
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