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PRIEMYSELNÝ SOFTVÉR

SIMATIC WinAC
Softvérové PLC SIMATIC WinAC (Windows Automation Center) predstavuje riadiaci
systém na báze PC vhodný pre nároèné aplikácie aj pre prípady s po´adovanou rýchlou
reakciou v reálnom èase.

Popri softvérovom PLC mô´u na PC be´a´ rôzne iné zadefinované
aplikácie, ako je napr. zber dát alebo samotná vizualizácia WinCC
(SCADA), prípadne WinCC Flexible (HMI softvér) v zmysle „Totally
Integrated Automation“ (TIA). Takéto kompaktné riešenie postavené
napríklad na báze priemyselného panela PC SIMATIC IPC 477C mo´-
no zabudova´ priamo v èasti výrobnej linky, prièom dochádza k opti-
malizácii nákladov, odpadá potreba vedenia zbernice k vizualizaènej
jednotke, respektíve sa montujú do rozvádzaèa, kde zaberajú minimál-
ny priestor. IPC nemusí obsahova´ ´iadne pohyblivé èasti, èím je
zabezpeèená bezúdr´bová prevádzka a z toho profituje zákazník aj
systémový integrátor.

SIMATIC WinAC sa projektuje a programuje rovnako ako štandardné
PLC S7-300/400 pomocou SIMATIC STEP 7 MANAGER. Progra-
movanie je pod¾a normy IEC 6 1131-3, prièom sú k dispozícii všetky
SIMATIC programovacie jazyky. To znamená, ´e pou´ívate¾ský
program mô´e be´a´ pod¾a po íadavky zákazníka na PC alebo PLC
a hotové PLC programy sa
dajú jednoducho integrova´ do
PC riadenia.

Flexibilita

Softvérové PLC WinAC RTX
sa nasadzuje preva´ne v apliká-
ciách, kde sa po´aduje vysoký
výkon spojený s ve¾kým mno´-
stvom spracovaných dát a kde
je súèasne nutnos´ spracovania
automatizaènej úlohy v nároènom reálnom èase. Be´í pod operaènými
systémami Windows XP Profesional, Windows 7 alebo Windows
Embedded Standard, kde vyu´ívajú REAL-TIME jadro Interval Zero
RTX na zabezpeèenie reálneho èasu a deterministického správania.

Reálny èas (REAL-TIME) znamená, ´e reakcia na udalosti v procese sa
udeje v´dy v rámci presne definovaného èasového úseku. Determinis-
tika znamená, ´e riadiaci program bude spracovaný v rámci pevne
zadaného cyklu programu a v prípade po´iadavky budú paralelne
be´iace aplikácie Windows prerušené, napr. pri riadení pohonov. Vo¾né
èasové rozpätie, ktoré zostane po vykonaní riadiaceho programu a´ do
konca èasu cyklu, je následne k dispozícii pre Windows.

SIMATIC WinAC RTX pozostáva z nasledujúcich komponentov:
• Windows Logic Controller (WinLC RTX V4.6),
• WinAC TimeSynchronization,
• SIMATIC NET SOFTNET-S7 Lean, vrátane SIMATIC NET OPC
• REAL-TIME driver (ovládaè) pre rozhranie PROFINET a PROFIBUS,
• IntervalZero RTX REAL-TIME core.

Otvorený PC systém na báze Windows

Riadiaci systém postavený na báze PC ponúka mo´nos´ integrovania
celkového riešenia – TIA s uceleným in´inieringom PLC a vizualizácie.
WinCC a WinCC Flexible sa projektujú pomocou SIMATIC rozhrania,
vïaka èomu majú prístup k spoloèným dátam (napr. premenným),
èo ocení programátor pri komfortnom projektovaní alebo diagnostike.

WinAC RTX ponúka tie´ otvorené dátové rozhranie na báze OPC
na prepojenie napr. do sveta Office. Výhodou je, ´e pomocou tohto
rozhrania mo´no pri vizualizácii jednoducho a symbolicky pristupova´
k procesným dátam. Pomocou SIMATIC NET OPC-Server mo´no
k týmto dátam pristupova´ aj z rôznych klientskych aplikácií, resp.
vizualizaèných systémov iných výrobcov.

WinAC RTX je otvorené aj integrácii technologických èistých PC apli-
kácií, ako sú èítaèky èiarových kódov, spracovanie obrazu, rôzne
meracie zariadenia alebo NC stroje. To je mo´né integráciou C/C++
programov do vykonávacieho cyklu WinAC RTX.

Pripojenie periférií

WinAC RTX obsluhuje vzdialené vstupno-výstupné signály
(decentrálne periférie ET200) cez procesné zbernice PROFIBUS alebo
PROFINET. Pripojenie periférií na PROFIBUS-e zabezpeèí integrované
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DP rozhranie na SIMATIC IPC alebo komunikaèné PCI karty
CP5611/CP5613. Celkovo mo´no k WinAC RTX pripojí  a´ 500
SLAVE staníc. Profibusové rozhranie podporuje aj izochrónnu a S7
komunikáciu. Decentrálne periférie mo´no pripoji´ aj na PROFINET-e.
To zabezpeèí integrované ethernetové rozhranie alebo integrovaný
trojportový PROFINET switch priamo v SIMATIC IPC.

Komunikácia a diagnostika

WinAC RTX ponúka plnú podporu S7 komunikácie pre riadiace systé-
my SIMATIC S7 alebo iné WinAC stanice prostredníctvom zberníc
PROFIBUS a priemyselný ethernet/PROFINET. S komunikáciou S7 sa
mô´u posiela´ a prijíma´ ¾ubovo¾né dátové oblasti, prièom sa WinAC
stanice správajú identicky ako iné S7-CPU. Na komunikáciu prostred-
níctvom priemyselného ethernetu slú´i licencia SOFTNET-S7 Lean,
ktorý je obsiahnutý v balíku WinAC RTX. Prostredníctvom etherneto-
vého rozhrania mô´e softvérové PLC komunikova´ s ostatnými zaria-
deniami v sieti pomocou protokolov TCP/IP alebo UDP. To znamená,
´e k dispozícii sú štandardné komunikaèné bloky na komunikáciu S7
a tie´ bloky T na ISO-on-TCP (TSEND/TRCV) na otvorenú komuniká-
ciu na ethernete „Open Communication“.

Remanencia

WinAC RTX ukladá dáta, ktoré boli oznaèené ako remanentné, na
pevný disk. Pre prípady neoèakávaného výpadku PC, ako sú výpadky
napätia, treba pou´i´ zálohový zdroj napätia (UPS) na zabezpeèenie
definovaného ukonèenia behu WinAC, napríklad batériový modul
SITOP DC-USV. Ako alternatíva slú´i na ukladanie remanentných dát
na integrovanú, batériou zálohovanú SRAM pamä´ v SIMATIC PC (napr.
SIMATIC IPC 427C alebo SIMATIC HMI IPC), prièom je mo´nos´
zadefinova  ́ a  ́ 128 KByte remanentých dát. V prípade prevádzky
SIMATIC S7-mEC je to dokonca a´ 512 KByte remanentých dát.

Fail-safe variant

WinAC RTX F je TÜV testované bezpeènostné (fail-safe) softvérové
PLC, ktoré slú´i na beh bezpeènostných aplikácií. Na programovanie
programu F sa pou´ívajú štandardné S7 Distributed Safety (opcia pre
Step7) kni´nice. Rovnako ako pri PLC je k dispozícii PROFIsafe mód na
bezpeènostnú komunikáciu s decentrálnymi perifériami cez PROFIBUS
DP a PROFINET IO. V prípade po´iadavky na bezpeènostné TÜV cer-
tifikované PC je k dispozícii Microbox IPC427C-F alebo SIMATIC S7
modular Embedded Controller S7-mEC31-F. Oba varianty sú dodáva-
né v zvýhodnených balíkoch spolu s WinAC RTX F, prípadne aj s mo´-
nos´ou vizualizácie (HMI RT).

SIMATIC WinAC MP

SIMATIC WinAC MP je softvérové PLC pre Windows CE, urèené pre
SIMATIC Multipanely. WinAC MP je vhodné pre malé a stredné apliká-
cie, ktoré nevy´adujú vyso-
ký výkon. Je dobrou alter-
natívou aplikácií, kde sa
kladie dôraz na cenu popri
po´adovanej vysokej stabi-
lite a odolnosti hardvéru.
WinAC MP je naviazané na
hardvérové CPU panela
a inštaluje sa na odolné
zabudovate¾né SIMATIC
Multipanely.
• Menší variant je optimalizovaný pre MP 177.
• Stredný variant je optimalizovaný pre MP 277.
• Výkonnejší variant je optimalizovaný pre MP 377.

Open Development Kit (ODK)

Doplnok WinAC Open Development Kit (ODK) poskytuje cez rôzne
rozhrania flexibilné vyu´ívanie všetkých systémových zdrojov pre
riadiaci program. Pre programátora sú k dispozícii systémové funkcie
a zdroje operaèného systému Windows a tým aj prístup na hardvéro-
vé a softvérové komponenty mimo prostredia SIMATIC. Vypracovanie
ODK aplikácie sa programuje v štandardnom vývojárskom prostredí
C/C++/C#, napr. Microsoft Visual Developer's Studio. Programátor
má k dispozícii obvyklé prostredie zamerané na Windows aplikácie.

Záver

SIMATIC WinAC je niekedy jediné mo´né riešenie na zabezpeèenie
riadenia technologických úloh, a to na základe po´iadavky na prepoje-
nie so systémovými prostriedkami operaèného systému Windows
alebo vysoký výkon systému a súèasné riadenie v reálnom èase a de-
terministické správanie celého systému.
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