Opis systemu CitectFacilities
(nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

I.

Wstęp.

Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację
CitectFacilities, której dystrybutorem na Polskę jest firma Mitsubishi Electric.

II.

Opis.

CitectFacilities- jest jednym z najnowszych systemów wizualizacji i sterowania procesów
przemysłowych.
Interfejs oferowany przez oprogramowanie umoŜliwia łatwą, wszechstronną, a co najwaŜniejsze pewną
kontrolę, oraz nadzór nad procesem. CitectFacilities zapewnia m.in.:
- graficzne przedstawienie przebiegu sterowanego procesu,
- wizualizacja i ( sterowanie ) procesem,
- integracja i wymiana danych z innymi aplikacjami/urządzeniami,
- sygnalizowanie sytuacji alarmowych,
- wszechstronna analiza parametrów procesu,
- tworzenie raportów,
- przechowywanie danych w postaci ‘trendów’,
- skalowanie systemu sterowania.

Ponadto interfejs dostosowany do wymagań uŜytkownika sprawia, Ŝe praca z tą aplikacją nie sprawia
problemów, a jej intuicyjne działanie zapewnia pewną i szybka ingerencję w układ .

Zalety systemu:
- Komunikacja z PLC
System posiada własne protokoły komunikacyjne (niewymagające instalowania dodatkowego
oprogramowania) do większości urządzeń sterujących oferowanych na rynku, w celu
zapewnienia elastycznej rozbudowy w przyszłości.
- Architektura
System zapewnia wydajną komunikację w architekturze klient-serwer z mechanizmami
optymalizacji, w celu zminimalizowania ilości komunikatów przesyłanych do sterowników.
System zapewnia moŜliwość rozbudowy o dowolną liczbę stanowisk bez konieczności
modyfikacji projektu. Daje równieŜ moŜliwość odciąŜenia komputerów serwerowych poprzez
przeniesienie funkcjonalności na dodatkowy komputer tak, aby zapewnić maksymalną
wydajność podczas ewentualnej rozbudowy.

- Udostępnianie danych zewnętrznym programom
Oprogramowanie zapewnia komunikację z innymi programami poprzez mechanizm DDE, oraz
pełni funkcję Serwera OPC w celu łatwej integracji z zewnętrznymi programami.
- Grafika
System zapewnia sprawną obsługę powtarzalnych obiektów graficznych poprzez elementy
biblioteczne, których modyfikacja powoduje zmiany w całym projekcie. Istnieje moŜliwość
wprowadzania zmian grafiki w trakcie pracy systemu bez konieczności wyłączania
oprogramowania. Zmiany muszą być automatycznie widoczne w całej instalacji.
- Trendy i Alarmy
Oprogramowanie zapewnia rejestrację i archiwizację trendów, oraz alarmów. System posiada
moŜliwość równoczesnej analizy trendów i alarmów na jednym ekranie w celu identyfikacji
przyczyn i skutków zarejestrowanych problemów. Opcja ta jest dowolnie konfigurowalna przez
operatora (wybór interesujących alarmów i trendów poddawanych analizie).
- Konfiguracja
System posiada wielowątkowy język programowania wysokiego poziomu z moŜliwością,
szczegółowej ingerencji w pracę oprogramowania.
- Wielojęzyczność
System zapewnia moŜliwość wprowadzenia wielojęzycznego menu oraz zmianę języka
interfejsu dla operatora w trakcie pracy.
- Redundancja
System posiada moŜliwość pracy w redundancji zapewniając automatyczną synchronizację baz
danych: trendów i alarmów.
- Zarządzanie
System ma moŜliwość wykonania szybkiej kopii zapasowej projektu w celu archiwizacji i
udokumentowania zmian wprowadzanych w projekcie.
- Narzędzia projektowe
System dostarczony jest z narzędziami umoŜliwiającymi modyfikację i zmiany w projekcie w
celu późniejszej rozbudowy.
- Licencjonowanie
System posiada licencję na określoną ilość uŜytkowników, która umoŜliwia pracę operatorowi na
dowolnym komputerze w sieci bez konieczności przenoszenia kluczy sprzętowych pomiędzy
komputerami.

- Szkolenia i pomoc techniczna
Producent proponowanego systemu wizualizacji posiada przedstawicielstwo na terenie Polski
oraz centrum szkoleniowe w celu zapewnienia niezaleŜnego wsparcia technicznego dla
operatorów.
- Dostępność
Oprogramowanie moŜe uwzględniać interfejsy „klient” dzięki, którym uŜytkownik będzie miał
moŜliwość wglądu do systemu za pomocą przeglądarki Internet Explorer.
- Informacje alarmowe SMS, e-mail
System moŜe zawierać opcję informowania uŜytkownika o sytuacjach alarmowych za pomocą
poczty email, oraz poprzez wysyłanie wiadomości SMS. Umowa na abonament telefoniczny nie
stanowi przedmiotu niniejszego opracowania.
Zabezpieczenia i uŜytkownicy
W celu zapewnienia kontroli dostępu do systemu monitoringu i sterowania tworzone są konta
uŜytkowników wraz z hasłami. Zabezpieczenie to pozwala na ingerencję w układ tylko osób
uprawnionych.

III. Przykładowa architektura systemu wizualizacji.

Zaprojektowany układ wizualizacji i nadzoru umoŜliwia zdalny podgląd bezpośrednio ze
stanowiska operatorskiego ( pomieszczenie operatorów ). Dane z monitorowanego procesu
zbierane są przez sterownik serii XC200 firmy EATON. WyposaŜony jest on w odpowiednie
moduły wejść/wyjść. Aplikacja CitectFacilities łączy się ze sterownikiem przy pomocy OPC
Serwera, za pośrednictwem którego wymienia z nim dane. Odczytane dane są przedstawiane na
wizualizacji z jednoczesną ich archiwizacją, alarmowaniem i tworzeniem trendów.

IV. Konta i uŜytkownicy.
W celu zapewnienia kontroli dostępu do sytemu monitoringu zostaną stworzone konta
uŜytkowników wraz z hasłami. Zabezpieczenie to pozwala na ingerencję w układ tylko osób
uprawnionych..

Rys.2. Konto uŜytkownika.

V.

Przykładowa wizualizacja automatyki SZR.

Strona startowa aplikacji CitectFacilities przedstawia aktualny stan układu
automatyki SZR. Wszystkie stany tj: stan / pozycja wyłączników, obecność napięcia, stan
agregatu, tryb sterowania, syg. wył. p. poŜ, są w trybie on-line przedstawiane na
wizualizacji.
Ponadto w kaŜdej chwili moŜna przejść do tzw. pod-stron:
- strona z alarmami
- strona z trendami

Pod strona (Alarmy):

Strona przedstawia spis wszystkich alarmów z podziałem na grupy:
- alarmy aktywne
- alarmy nieaktywne
- alarmy potwierdzone
KaŜdy alarm rejestrowany jest w systemie z przypisanym czasem i datą aktywacji / dezaktywacji /
potwierdzenia.

Pod strona ( Analiza trendu ):

Wszystkie zmienne monitorowane w procesie są archiwizowane. Konfigurowalny okres archiwizacji
zapewnia pewny sposób przechowywania danych archiwalnych z jednoczesnym, stałym dostępem do
nich.

VI.

Zakończenie.

Program tworzymy w ten sposób, aby jego modyfikacja była zawsze moŜliwa wraz z rozbudową
obiektu/procesu. Nasze działania idą zawsze w parze z inwencją twórczą projektanta. Jesteśmy zawsze
otwarci na wszelkie sugestie, gdyŜ uwaŜamy, Ŝe tylko wspólnym działaniem moŜna osiągnąć najlepszy
efekt.

