průmyslová informatika

Integrace: EPLAN a Melsoft iQ Works
Integrace mezi softwarem EPLAN Electric
P8 a prostředím Melsoft iQ Works je možná díky použití otevřeného a univerzálního
nástroje AutomationML.

AutomationML Technology

Eplan Efficiency Days

AutomationML jako univerzální a standardizovaný formát dat založený na XML
může nést konstrukční informace o topologii, struktuře, prostorovém rozmístění a logických funkcích systému. Pro zobrazení
informací o struktuře a topologii používá
AutomationML formát CAEX (Computer

V minulých dnech se konal postupně
v Ostravě, Praze, Bratislavě a v Košicích seminář Eplan Efficiency Days (článek o semináři bude v příštím čísle). Osobně jsem
měl možnost zúčastnit se bohatě navštívené
a informačně zajímavé akce v Praze. V jedné
z diskusí zazněla otázka, jak jsou softwarové prostředky Eplan integrovány s konstrukčním a programovacím prostředím různých
výrobců řídicích systémů, neboť prezentace
na semináři uváděla jako příklad u nás pravděpodobně nejrozšířenější prostředí firmy
Siemens: TIA Portal a Step7. Konkrétně se
účastník ptal právě na řídicí systémy Mitsubishi. V tomto článku tedy najde odpověď
na svou otázku.
Petr Bartošík

Nové řešení integrace dat mezi softwarem
EPLAN Electric P8 a Melsoft iQ Works od
Mitsubishi Electric propojuje světy elektrotechniky a automatizace. Data, jako např.
symbolické adresy, mohou
být nyní mezi oběma stávajícími softwarovými systémy přenášena oboustranně. Výsledek v softwaru
EPLAN Electric P8 je přesvědčivý: uživatelům jsou
k dispozici platná schémata včetně zapojení sběrnic
pro jednotlivé části PLC
a hardwarové konfigurace.
Obousměrná výměna dat
Melsoft iQ Works
pro PLC pomáhá optimaMelsoft iQ Works je integrovaná softwalizovat procesy projektovárová sada obsahující nástroje potřebné pro
ní a přispívá k automatizaci
programování automatizačních produktů od
konstruování. Novou inte- Obr. 1. Rack PLC Mitsubishi v softwaru Eplan Electric P8
firmy Mitsubishi Electric – GX Works3, MT
grací mezi EPLAN ElectWorks2, GT Works3, RT ToolBox2 a FR
Aided Engineering Exchange), mezinárodric P8 a Melsoft iQ Works tak učinily firmy
Configurator2. Integrace softwaru je podponě uznávaný datový formát standardizovaEplan a Mitsubishi Electric další krok vpřed.
rována nástrojem Navigator, grafickým, snadný podle IEC 62424 a IEC 62714. To nabíZákladem integrace je AutomationML,
no použitelným rozhraním mezi uživatelem
zí základní objektově orientovaný koncept,
tedy systém, který svou neutralitou a otevřea konfigurací centrálního systému (obr. 2).
který je možné použít k reprezentaci provozností pro výměnu dat připravuje cestu pro InDalšího zjednodušení se dosahuje jednotným
ních zařízení a struktury systému. Automadustry 4.0. Soubor dat vytvořených v prostřepoužitím označení a paradí EPLAN je základem pro návrh hardwaru
metrů v celém projektu. VýPLC (sestavy v racku, obr. 1) a programohody této výkonné softwavání jeho softwaru. A co je jedinečná vlastrové sady zahrnují zjednonost: data jsou přenášena po celou dobu výdušení vývoje systému díky
voje produktu z jednotného ověřeného zdroje.
tomu, že pro opakované
Potřebná data s informacemi o komponentách
úkoly je vyžadováno mnototiž poskytuje databáze EPLAN Data Porhem méně času, dále minital. Dohromady se tím urychluje konfiguramalizaci zdroje chyb a sníce komponent a veškeré konstrukční práce.
žení celkových provozních
Melsoft iQ Works je integrovaná softwanákladů spojených s jejich
rová sada, která zahrnuje softwarová řešení
odstraňováním.
potřebná k programování automatizačních
produktů Mitsubishi Electric. S novou integrací do současné verze platformy EPLAN
Pozadí spolupráce
2.7 mohou uživatelé obousměrně vyměňoEPLAN a Mitsubishi
vat, později editovat a synchronizovat kompletní data ve všech fázích projektu. UžiObr. 2. Melsoft Navigator umí integrovat data z prostředí Electric spolupracují v rámci strategického partnerství
vatelé tak už nemusí data zadávat více než
Eplan
již mnoho let. Dodavatel řejednou, což jim pomáhá vyvarovat se chyb.
šení EPLAN je členem sdružení e-F@ctory
tionML dále umožňuje přenášet celé strukUsnadňuje to také spolupráci mezi elektroAlliance; naopak Mitsubishi Electric poskytury systému, např. sestavu zařízení v racku.
konstruktéry a vývojáři softwaru. Uživatetuje svá data do databáze EPLAN Data PorTak lze vytvořit plně strukturovanou dokulé z oblasti elektrokonstrukce získávají ještal. Cíl obou firem je s ohledem na jejich zámentaci pro všechny části procesu, včetně
tě další výhodu: výběr komponent PLC je
kazníky a uživatele jasný: zvyšovat kvalitu
servisu a údržby. A data z různých softwanyní zcela transparentní. Prostřednictvím
dat, urychlovat inženýrské a výrobní procerových nástrojů, např. informace o provozsystémové podpory je možné sestavy PLC
sy a zvyšovat produktivitu.
ních přístrojích, je možné snadno přenášet
editovat rychleji, změny na poslední chvíli
mezi výrobci a zákazníky a bez potíží je zajsou mnohem snazší a jejich implementace
(EPLAN Software & Service)
členit do dokumentace.
je univerzální v celém projektu.
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