A U T O M A T Y K A

CIMPLICITY Plant Edition to
pakiet narzÍdzi
wizualizacyjnych naleø¹cy do
rodziny oprogramowania
CIMPLICITY. W†jej sk³ad
wchodzi m.in. Machine Edition
- s³uø¹cy do kompleksowej
konfiguracji i†programowania
sterownikÛw GE Fanuc.

CIMPLICITY Plant Edition jest
otwartym systemem HMI (Human
Machine Interface). Opracowano go
w†oparciu o†wieloletnie doúwiadczenie firmy GE Fanuc w†tworzeniu oprogramowania SCADA. Oprogramowanie, pierwotnie dzia³aj¹ce tylko
pod systemem Unix, zosta³o zaadaptowane do systemu MS Windows

Rys. 1. Architektura klient−serwer
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Plant Edition
jednakøe przy zachowaniu sprawdzonej jego architektury.

Architektura klient-serwer
Jedn¹ z†najistotniejszych cech
oprogramowania jest przyjÍcie architektury klient-serwer. System oparty
na takim za³oøeniu jest bardzo wydajny, a†gromadzone dane ³atwo dostÍpne dla koÒcowych uøytkownikÛw bez koniecznoúci ich dublowania. Przyk³adowo, jeden z†najprostszych systemÛw moøe wygl¹daÊ nastÍpuj¹co (rys. 1): dane ze sterownika (b¹dü grupy sterownikÛw) pobierane s¹ przez serwer, na ktÛrym s¹
gromadzone, a†nastÍpnie, w†zaleønoúci od potrzeb, udostÍpniane kolejnym terminalom operatorskim
(Viewer), na ktÛrych operatorzy kontroluj¹ proces (komputer-serwer moøe pe³niÊ rÛwnieø rolÍ terminala Viewer). Waøne jest, øe terminal nie

pobiera danych bezpoúrednio ze sterownika, tylko od serwera - podobnie przebiega przesy³anie danych
w†drug¹ stronÍ, tzn. gdy terminal
chce ustawiÊ jak¹ú wartoúÊ w†sterowniku, to nie przesy³a jej bezpoúrednio, lecz korzysta z†serwera, ktÛry zajmuje siÍ komunikacj¹ ze sterownikiem.
Architektura klient-serwer umoøliwia rÛwnieø ³atw¹ rozbudowÍ aplikacji, od systemÛw sk³adaj¹cych
siÍ z†pojedynczego komputera do
wielooperatorowych, w†zaleønoúci od
aktualnych potrzeb uøytkownika.

Integracja Machine Edition
z†CIMPLICITY
Mimo iø CIMPLICITY Plant Edition jest pakietem SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition),
nie zapomniano w†nim o†moøliwoúci programowania sterownikÛw.
DziÍki doskona³ej integracji pakietu CIMPLICITY Plant Edition
(edytor aplikacji prezentuj¹cej
wyniki pomiarÛw) z†CIMPLICITY Machine Edition (edytor
programÛw dla sterownikÛw
PLC) istnieje moøliwoúÊ wywo³ania Machine Edition z†poziomu Plant Edition, przygotowania
programu steruj¹cego i†skonfigurowania sterownika, a†takøe wymiany informacji o†zdefiniowanych zmiennych.
DziÍki temu punkty

Rys. 2. Wspólna baza punktów dla
wizualizacji i programu dla sterownika
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Rys. 3. Okna konfiguracyjne ułatwiają współpracę ze sterownikami
GE Fanuc
utworzone podczas przygotowania
programu steruj¹cego mog¹ byÊ automatycznie dodane do listy punktÛw dostÍpnych w†Plant Edition
(rys. 2). Chociaø CIMPLICITY PE
moøe wspÛ³pracowaÊ ze sterownikami innych firm niø GE Fanuc (gdyø
posiada bogat¹ bibliotekÍ programÛw
komunikacyjnych), najwiÍcej korzyúci odnosimy integruj¹c system z†tymi w³aúnie sterownikami. Przy konfiguracji projektu oprogramowanie
zaoferuje nam skorzystanie z†kreatorÛw (rys. 3) s³uø¹cych do wykrycia
pod³¹czonych sterownikÛw, dodania
odpowiednich protoko³Ûw i†urz¹dzeÒ, a†takøe moøliwoúÊ wybrania
obszarÛw danych sterownika w†celu
utworzenia na ich podstawie listy
punktÛw, ktÛra zostanie automatycznie dodana do wizualizacji. Od tej
chwili moøemy odczytywaÊ lub modyfikowaÊ wybrane rejestry sterow-
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nika poprzez ich nazwy. Oczywiúcie,
dostÍpna jest rÛwnieø moøliwoúÊ
modyfikacji w³aúciwoúci kaødego
z†utworzonych punktÛw b¹dü
ìrÍczneî dodanie nowych.
CIMPLICITY PE oferuje takøe takie rozwi¹zania jak:
- system rezerwacji serwerÛw, po³¹czeÒ i†sterownikÛw,
- integracja pakietu z†programami
napisanymi w†jÍzykach typu Visual Basic,
- publikowanie aplikacji wizualizacyjnych w†Internecie,
- us³ugi terminalowe (Terminal Services).
Micha³ Januszek, ASTOR Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ u autoryzowanego dystrybutora GE Fanuc w firmie ASTOR Sp.
z o.o., www.astor.com.pl, tel. (12) 428-63-20.
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