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69 lat obecności IASE na polskim i zagranicznym rynku ener-
getycznym oraz wieloletnie doświadczenia w zakresie rozwoju ak-
tualnie oferowanych produktów pozwalają na realizacje dowolnych 
instalacji systemów MASTER. Mogą to być pojedyncze specjalizo-
wane automaty systemu MASTER, takie jak: hydrauliczne regula-
tory turbin – UNIMAT, komputerowe układy zabezpieczeń bloków 
– KUZB, systemy pomiarów specjalnych – UNIKONT, układy au-
tomatycznej regulacji cieplnych bloków energetycznych – UAR 
przeznaczone do pracy autonomicznej,  integrowane z systemami 
innych firm lub włączane do kompleksowych instalacji systemu – 
DCS MASTER, realizowanych w formule „pod klucz”. 

Praktyka obiektowa pokazuje, że wchodząc na obiekt 
przemysłowy ze swoim systemem, na miejscu zastaje się pra-
cujące różne inne systemy, w tym wcześniejsze edycje systemu 
MASTER. Wdrażany nowy system powinien pozyskiwać dane 
z otoczenia, jak również zasilać je wypracowanymi pomiarami, 
a nierzadko oddziaływać regulacyjnie na wielkości pozostające 
w zakresie obsługi innych systemów. Stąd tak ważna w obecnym  
czasie jest integracja wdrażanych systemów z pracującymi sys-
temami, wykonanymi przez innych producentów.

Nasze cele integracyjne uzyskiwane są poprzez zastoso-
wanie szybkich systemów komunikacyjnych, opartych m.in. na 
preferowanych standardowych protokołach ModBus/RTU, Mod-

Bus/TCP oraz markowym sprzęcie komunikacyjnym, a także na 
opracowanych w Instytucie mechanizmach sprzętowo-progra-
mowych, unifikujących różnorodne elementy, spotykane w kom-
pleksowych instalacjach obiektowych. W artykule, na tle podsta-
wowej struktury organizacyjnej systemu DCS MASTER, zostały 
przedstawione różne mechanizmy integracyjne wykorzystywane 
przy realizacji dużych, kompleksowych systemów obiektowych, 
w tym heterogenicznych instalacji „pod klucz”.

Wielopoziomowa, rozproszona organizacja 
systemu DCS MASTER w powiązaniu 

z systemami innych producentów

Podstawowym zastosowaniem każdego systemu automa-
tyki jest wspomaganie operatorów i inżynierów ruchu przy obsłu-
dze obiektowych procesów technologicznych.

System Automatyzacji MASTER posiada strukturę war-
stwową i zawiera (rys. 1 i 2):
•	 2	poziomy	podstawowe:

– poziom procesowy, tj. stacje procesowe zwane ogni-
wami MASTER i stacje komunikacyjno-przetwarzają-
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ce – bramki MGate, nazywane też stacjami automatyki SA; 
jedna stacja automatyki, wykorzystując redundantne sieci 
procesowe MasterNet (kolor czerwony, niebieski), może ob-
służyć do 47 ogniw MASTER i do 47 tzw. ogniw wirtualnych;

– poziom operatorski stanowiony przez równorzędne stacje 
operatorskie w dowolnej ilości i współpracujący z pozio-
mem procesowym z wykorzystaniem redundantnych sieci 
 ProsterNet (kolor żółty, zielony);

•	 dodatkowe	systemy:
– podsystem inżynierski, w tym edytor i debugger stacji 

procesowych ReginEd, pakiet edycyjny stacji operatorskich 
ProsterEd, narzędzia diagnostyki, serwisu i konfiguracji Ma-
sterDBG, stacje HART, przeglądarki arkuszy programowych 
stacji procesowych ReginView i raportów CSVRepView, etc.; 
podsystem inżynierski posiada dostęp do wszystkich sieci, 
ale korzystają z nich wyłącznie osoby uprawnione do prac 
projektowo-diagnostyczno-serwisowych;

– poziom nadrzędny, w tym witryny internetowe, stacje 
sprzęgające, serwery systemowe i serwery backupów; sys-
temy nadrzędne, korzystające z sieci dodatkowych (VPN, 
OSK), stanowią obszerny zakres prac instytutowych i zosta-
ną przedstawione w oddzielnym artykule.

Infrastruktura komunikacyjna  
oraz aktywny sprzęt sieciowy  

do wymiany danych i sygnałów KVM

Wymianę danych dla wszystkich poziomów organi-
zacyjnych systemu DCS MASTER realizuje opracowany 
w Instytucie system komunikacyjny, w skład którego wcho-
dzą m.in.: redundantne sieci technologiczne (MasterNet), 
operatorskie (ProsterNet), sieć diagnostyczno-serwisowa 
(OSK), linki do innych systemów, łącza VPN. W instalacjach 
systemu wyposażonego w wyświetlacze wielkogabarytowe 
(tzw. ściany graficzne), wymiana danych między stacjami 
operatorskimi i serwerami graficznymi odbywa się poprzez 
wydzieloną sieć graficzną.

W obecnie projektowanych obiektowych nastawniach 
centralnych, gdzie skupia się obsługa operatorska wszyst-
kich podstawowych technologii (kotły, turbiny, ciepłownic-
two, system elektryczny) oraz gospodarek pomocniczych 
(m.in. uzdatnianie wody, odsiarczanie i odazotowanie spa-
lin, odpopielanie, odżużlanie, etc), niezbędnych do produk-
cji ciepła i prądu, następuje wyraźne wydzielenie pomiesz-
czeń z pulpitami operatorskimi od innych pomieszczeń 
technicznych.

W lokalizacjach niedostępnych dla osób nieupraw-
nionych lokuje się sprzęt komputerowy i komunikacyjny 
systemu DCS MASTER, w tym szafy komputerowe stacji 
operatorskich, graficznych i przetwarzających oraz różne-
go rodzaju serwerów, aktywnego sprzętu komunikacyjnego 
z sprzętem zapewniającym nieprzerwane dostawy zasila-
nia (UPS, SZR) oraz systemy synchronizacji czasu.

Takie rozwiązanie z jednej strony zapewnia komfort 
pracy operatorom obsługującym obiektowe procesy tech-
nologiczne, z drugiej zaś zapewnia bezpieczeństwo dla in-
stalacji systemów automatyki.

Niekorzystnymi skutkami ubocznymi stają się nato-
miast duże odległości przesyłania sygnałów KVM między 
manipulatorami (mysz, klawiatura) i monitorami, zlokalizo-
wanymi na stanowiskach/pulpitach operatorskich, a kom-
puterami znajdującymi się w pomieszczeniach   technicznych Rys. 1. Ogólna struktura systemu DCS MASTER

Rys. 2. Przykład 
obiektowej 

instalacji systemu 
automatyki 

DCS z linkami 
do systemów 

innych 
producentów
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DCS, odległych o kilkadziesiąt lub 
nawet kilkaset metrów. Stosuje się 
wówczas wzmacniacze sygnałów 
KVM, extendery oraz wysokiej jako-
ści okablowanie (skrętka ekranowa-
na kat.5e/6, światłowody) lub aktyw-
ne kable KVM.

W instalacjach obiektowych 
systemu MASTER stosowane są 
profesjonalne elementy sprzętowe 
do realizacji niezawodnych, wielo-
poziomowych systemów komunika-
cyjnych, odpornych na nieautory-
zowany dostęp. Używa się sprzętu 
wysokiej klasy renomowanych firm 
(m.in. Cisco, HP, Siemens, Moxa, 
Advantech, Hart ing, Hirshman, 
Eaton, APC, Adder, Aten), który do-
skonale sprawdza się w instalacjach 
przemysłowych, w tym w systemach 
automatyki procesów wytwórczych 
elektrowni, elektrociepłowni i innych 
obiektów technologicznych.

Rys. 3. Przykład obiektowego 
koncentratora komunikacyjnego 

systemu MASTER 

W zasobach infrastruktury komunikacyjnej występują m.in.
•	 media	komunikacyjne:	skrętka	ekranowana	(kat.5e/6),	światłowody	(MM	(OM2,	OM3),	

SM),
•	 wzmacniacze	sygnałowe	(KVM	extendery,	repeatery,	okablowanie	aktywne),
•	 aktywny	sprzęt	komunikacyjny	(routery,	switche,	koncentratory,	bridge	mediakonwertery	

(sprzętowe i programowe), zegary czasu rzeczywistego).
Bezpieczeństwo infrastruktury komunikacyjnej jest zapewnione m.in. poprzez:

•	 instalację	koncentratorów	komunikacyjnych	 (rys.	3)	w	wydzielonych	pomieszczeniach	
niedostępnych dla osób nieuprawnionych,

•	 separację	sieci	ruchowych	(procesowych,	technologicznych,	serwisowych)	(rys.	4),
•	 wdrożenia	reguł	bezpieczeństwa	w	stosowanym	sprzęcie	komunikacyjnym	(korzystając	

z jego możliwości funkcjonalnych),
•	 realizację	połączeń	(tzw.	linków	wysokiego	poziomu	–	np.	protokół	Modbus	TCP)	do	ze-

wnętrznych systemów poprzez stacje komunikacyjno-przetwarzające (tzw. bramki MGa-
te) za pośrednictwem ich zapór systemowych, jak również własnego oprogramowania 
regulującego dostęp (tzw. firewalle),

•	 realizację	połączeń	(tzw.	linków	niskiego	poziomu,	przykładowo	protokołu	Modbus/RTU)	
do zewnętrznych systemów poprzez elementy systemu MASTER – sterowniki SMC-4 
lub koncentratory SMS-8 za pośrednictwem wydzielonych łączy komunikacyjnych,

•	 korzystanie	z	połączeń	VPN,	udostępnianych	przez	zakładowe	służby	IT.

Stacje procesowe DCS MASTER – sprzętowe i programowe  
mechanizmy integracyjne

Stacje procesowe MASTER, potocznie zwane ogniwami, są zlokalizowane w poziomie 
procesowym systemu automatyki DCS MASTER, tj. najbliżej obiektowych procesów techno-
logicznych w sensie konfiguracyjnym i funkcjonalnym.

Podstawą programową sterowników linii SMC jest firmowy system operacyjny, wy-
konujący oprogramowanie użytkowe (aplikacyjne) ogniw oraz sieciowe oprogramowanie 
komunikacyjne. Oprogramowanie użytkowe realizuje algorytmy obsługi  procesów techno-
logicznych. Sterownik ogniwa przetwarza program użytkowy w cyklu zależnym od stopnia 
jego złożoności, typowo 20-200ms. 

Oprogramowanie sieciowe wykonuje dwukierunkową transmisję danych ze sterow-
nikami MASTER oraz komunikuje się za pomocą redundantnych sieci MasterNet z bramkami 
MGate. Cykl wymiany informacji w ramach sieci MasterNet wynosi 250 ms.

W najnowszym wydaniu poziomu procesowego wyróżnia się wymienione poniżej ele-
menty sprzętowe i programowe (rys. 5).

Rys. 4. Szafa komputerowa i procesowa instalacji obiektowej z redundantnymi  
sieciami MasterNet i ProsterNet
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•	 Ogniwa w wydaniu kasetowym, mieszczące do 21 modu-
łów w tym:
– SMC-4SE, pojedynczy lub redundantny moduł sterow-

nika MASTER, wykonujący akwizycje pomiarów i stero-
wanie procesem oraz realizację komunikacji sieciowej 
według protokołów: firmowego MasterNet lub standardo-
wego Modbus/TCP; dodatkowo sterownik SMC-4SE po-
siada po jednym porcie USB i RS-232 wykorzystywanym 
do konfiguracji i serwisu sterownika oraz jeden port RS-
232/RS-485, na którym może zostać zrealizowany link do 
zewnętrznego systemu; sterowniki SMC4, w zależności 
od zainstalowanego w nich oprogramowania komunika-
cyjnego, udostępniają dane pomiarowe z modułów we/wy 
systemu MASTER do bramek MGate po redundantnych 
sieciach i protokole MasterNet lub do dowolnych innych 
systemów, obsługujących protokół Modbus/TCP; w roz-
wiązaniach konfiguracyjnych systemu bez udziału bra-
mek MGate, na portach sieciowych sterownika SMC-4SE, 
może zostać skonfigurowany protokół Modus/TCP;

– do 20 modułów we/wy sygnałów obiektowych, o po-
jemności do 640 sygnałów dwustanowych lub 160 sy-
gnałów analogowych, lub w dowolnych układach mie-
szanych;

– SMS-8SE (opcjonalnie), jeden lub więcej modułów ko-
munikacyjnych, będący mikroprocesorowym, dwukie-
runkowym konwerterem 8 kanałów RS-485/422 z pro-
tokołu Modus/RTU do protokołu sieciowego MasterNet 
lub ModBus/TCP; jest bogatszym pod względem możli-
wości realizacji linków do obcych systemów i sterowni-
ków, gdyż zapewnia połączenie systemu MASTER z ze-
wnętrznymi systemami oraz przetwornikami i koncen-
tratorami pomiarów z wykorzystaniem portów szerego-
wych RS-485/422; posiada niezależne od sterownika 
SMC-4SE oprogramowanie operacyjne i komunikacyj-
ne z ośmioma portami szeregowymi RS-485/422; jeden 
moduł SMS-8SE może przyjąć po linkach do 256 sy-
gnałów analogowych i 2032 sygnałów dwustanowych; 
zgromadzone przez moduł dane udostępniane są przez 
redundantne porty sieciowe MasterNet1/2 do bramek 
MGate, podobnie jak w sterownikach SMC4; poza za-
daniami komunikacyjnymi moduł koncentratora komu-

nikacyjnego może wykonywać obróbkę sygnałów typu 
skalowanie pomiarów, wyliczanie pomiarów wtórnych, 
tak samo jak wykonywane jest to sterownikach SMC4; 
w rozwiązaniach bezbramkowych na portach siecio-
wych, podobnie jak w przypadku sterownika SMC-4SE, 
może zostać skonfigurowany protokół Modus/TCP;

– SMI-8SE (opcjonalnie) specjalizowany, redundantny 
moduł systemu MASTER do nadzoru maszyn wirują-
cych, umożliwiający pomiar prędkości obrotowej i przy-
spieszenia oraz kontrolę wartości progowych.

•	 MASTER 100 – rozproszony system sterowniczy, składa-
jący się z uniwersalnego modułu sterowniczego oraz modu-
łów rozszerzeń. Moduły rozszerzeń łączą się ze sterowni-
kiem za pomocą sieci RS-485/ 422. 
 
Sterowniki SMC4, jak również moduły SMS-8, oprócz akwi-

zycji pomiarów, umożliwiają  również wysyłanie poleceń regu-
lacyjno-sterowniczych do różnych obiektowych urządzeń wyko-
nawczych, będących w zasobach obsługiwanych przez system 
automatyki MASTER, jak również obsługiwanych przez obce 
systemy automatyki.

W jednej kasecie stacji procesowej MASTER może być zlo-
kalizowana większa liczba ogniw, jak w przypadku kasety kom-
puterowego systemu zabezpieczeń bloku KUZB z certyfikatem 
SIL (rys. 6).

Rys. 5. Kaseta obiektowa MASTER sterownikami SMC4 i modułami 
SMS-8 oraz opisem portów komunikacyjnych

Rys. 6. Obiektowa kaseta trzech ogniw systemu zabezpieczeń 
bloku KUZB i testera układu z certyfikatem SIL

Stacje komunikacyjno-przetwarzające  
MGate DCS MASTER  

– integracyjne mechanizmy ogniw wirtualnych 
i bazodanowych interfejsów

W konfiguracji Systemu Automatyki MASTER dwie redun-
dantne stacje komunikacyjno-przetwarzające, potocznie zwa-
ne bramkami MGate, tworzą funkcjonalnie jedną redundantną 
stację automatyki (SA). W największych naszych instalacjach 
obiektowych zaaplikowano dotychczas 8 stacji automatyki. 
Stacje automatyki komunikują się między sobą oraz ze stacja-
mi operatorskimi i inżynierskimi po sieciach technologicznych 
ProsterNet. Na tych sieciach lub innych dodatkowych mogą zo-
stać wykonane linki do zewnętrznych systemów i sterowników 
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obcych producentów, zasilających ogniwa wirtualne. Jedna sta-
cja automatyki SA obsługuje do 47 ogniw fizycznych MASTER, 
opartych obecnie na sterownikach i modułach komunikacyjnych 
Instytutu (SMC-4SE, SMS-8SE, MSU-101) oraz do 47 ogniw  
wirtualnych. W przestrzeni adresowej bramki przeznaczonej dla 
jednego ogniwa może być obsługiwanych maksymalnie do 2032 
sygnałów dwustanowych i 255 sygnałów analogowych.

Wirtualne ogniwa konfigurowane w bramkach MGate ro-
zumiane są jako pule sygnałów analogowych i dwustanowych 
zasilane przez obce systemy i sterowniki, a także bramki MGate 
i stacje operatorskie MASTER starszych edycji. Zasilanie od-
bywa się przez porty RS-232/485 lub Ethernet z wykorzysta-
niem protokołów komunikacyjnych standardowych i firmowych, 
z możliwością ich dowolnego rozszerzania (rys. 7).

Ogniwa wirtualne obsługiwane są w systemie MASTER do-
kładnie tak samo jak stacje procesowe MASTER, a ich konfigu-
rowalne cykle obsługi mieszczą się w zakresie od 100 milisekund 
do kilku sekund. W strukturze naszego systemu ogniwa wirtual-
ne reprezentują linki do różnego rodzaju obcych systemów oraz 
wcześniejszych wersji systemu MASTER, współtworząc hetero-
geniczne obiektowe instalacje.

Oprócz oprogramowania klienckiego i serwerowego do 
obsługi sterowników MASTER i ogniw wirtualnych, w bramkach 
MGate mogą zostać skonfigurowane linki OPEN Modus/TCP 
dla serwerów OPC. W przypadku małych instalacji obiektowych, 
można ponadto w bramkach instalować dodatkowe oprogramo-
wanie Master2db do zapisu pomiarów i zdarzeń obiektowych 
w bazach MS-SQL. Na większych obiektach bazy MS-SQL in-
stalowane są na wydzielonych serwerach systemowych.

Stacje operatorskie i inżynierskie DCS MASTER 
węzłami największego ruchu sieciowego

Stacje operatorskie stanowią najbardziej widoczny element 
systemu automatyki MASTER, ponieważ przy ich pomocy ope-
ratorzy prowadzą obiektowe procesy technologiczne (rys. 8). 
Stacje operatorskie i inżynierskie mogą również zasilać danymi 
ogniwa wirtualne skonfigurowane w bramkach MGate, po uru-
chomieniu na stacjach operatorskich serwera współpracującego 
z oprogramowaniem bramki według protokołu ProsterNet.

W naszych rozwiązaniach systemu funkcje stricte opera-
torskie mogą przejmować również stacje inżynierskie. Do chwili 
uruchomienia obiektowych wersji stacji operatorskich z syste-
mem operacyjnym Windows na obiektach pracują stacje ope-
ratorskie z systemem operacyjnym QNX6 i w szczątkowych już 
ilościach stacje z systemem QNX4. Stacje nowej generacji będą 
posiadać wsteczną kompatybilność i będą mogły jednocześnie 
funkcjonować z dotychczas pracującymi systemami.

W stacjach operatorskich i inżynierskich skupia się najwięk-
szy ruch sieciowy, tj.:
•	 akwizycja	pomiarów	 i	wydawanie	poleceń	regulacyjno	ste-

rowniczych,
•	 przekazywanie	obrazów	na	wyświetlacze	graficzne,
•	 dwukierunkowa	wymiana	danych	z	firmową	stacją	sprzęga-

jącą SSP, pośredniczącą w przekazywaniu danych do ze-
wnętrznych systemów archiwizacji innych producentów,  

•	 lokalna	lub	zdalna	obsługa	diagnostyczno-serwisowa	stacji	
procesowych MASTER z wykorzystaniem narzędzi inżynier-
skich MasterDBG, MasterHART, ReginView, 

Rys. 7. Przykładowa konfiguracja 
systemu DCS MASTER z ogniwami 
wirtualnymi
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•	 transmisja	wzmocnionych	sygnałów	KVM	między	kompute-
rami stacji a monitorami i manipulatorami komputerów,

•	 synchronizacja	 czasu	 zegarów	 systemowych	 stacji	 opera-
torskich, inżynierskich,

•	 kopiowanie	systemów	i	danych	na	serwery	backupów.
W naszych rozwiązaniach systemu automatyki MASTER 

funkcje stricte operatorskie mogą przejmować również stacje 
inżynierskie. Stacja inżynierska może stanowić multioperator-
ską stację operatorską, pozwalającą uruchomić system opera-
torski do obsługi dowolnego obiektu technologicznego (rys. 9). 
W przypadku rozruchu obiektu technologicznego, w sytuacji 
awaryjnej lub w czasie prac serwisowych, stacja inżynierska 
może stanowić dodatkową stację operatorską. Jest ona wypo-
sażona w możliwość ustawiania i zwalniania blokady dla po-
leceń regulacyjno-sterowniczych, żeby nie dopuścić do przy-
padków wydawania poleceń regulacyjno-sterowniczych przez 
osoby nieuprawnione.

Ze swej natury stacja inżynierska jest lokalnym stanowi-
skiem roboczym, zwłaszcza przy generowaniu aplikacji obiek-
towej, ale może także tranzytować zdalny ruch sieciowy, z wy-
korzystaniem łączy VPN, przy pracach diagnostyczno-serwiso-
wych planowanych i awaryjnych. Na stacji inżynierskiej zainsta-
lowany jest ponadto cały pakiet oprogramowania edycyjnego 
poziomu operatorskiego oraz pakiet diagnostyczno-serwisowy 
dla wszystkich poziomów organizacyjnych systemu MASTER. 

W przypadku zdecydowanych preferencji użytkownika dla 
stacji inżynierskich z systemem Windows dostarczane są sta-
cje obu typów. Dodatkowo na stacji Windows może zostać za-
instalowany moduł systemu QNX6 – Phindows, pozwalający na 
logowanie się ze stacji Windows na stacji inżynierskiej lub ope-
ratorskiej QNX6. Jeszcze innym wariantem jest dostawa stacji 
Windows z zainstalowaną maszyną wirtualną QNX6.

Podsumowanie

W pracach modernizacyjnych obiektowych systemów au-
tomatyki, jak również przy projektowaniu nowych, dużych i kom-
pleksowych systemów „pod klucz” z udziałem wielu podwyko-
nawców, występuje problem scalania wielu elementów w jeden 
kompletny funkcjonalny system użytkowy, który spełnia wyma-

gania obiektowe. Stąd tak ważna w obecnym czasie jest inte-
gracja wdrażanych systemów z systemami wykonanymi przez 
innych producentów.

System DCS MASTER posiada wystarczające zasoby i me-
chanizmy do realizacji dużych, kompleksowych systemów obiek-
towych, w tym tworzenia heterogenicznych instalacji „pod klucz”. 
Przejrzyste konfiguracje systemu automatyzacji MASTER istotnie 
wpływają na pozytywny odbiór przez ich użytkowników. 

Najważniejsze cechy systemu DCS MASTER w aspekcie 
realizacji zróżnicowanych edycji obiektowych to możliwości:
•	 tworzenia	 rozproszonych	 lub	 scentralizowanych	 instalacji	

obiektowych systemu:
– o złożonym, zróżnicowanym poziomie procesowym,
– o dowolnej liczbie równorzędnych stacji operatorskich 

i multiopertorskich,
– ze stacjami inżynierskimi, umożliwiającymi dostęp on-

-line do wszystkich zasobów systemu MASTER,
•	 wybiórczego	włączania	 funkcjonalnych	komponentów	sys-

temu MASTER do realizacji konkretnych potrzeb użytkowni-
ka w instalacjach obiektowych,

•	 implementacji	 szybkiego,	 niezawodnego	 systemu	 komuni-
kacji między poszczególnymi jego komponentami (10 Mb - 
1 Gb dla sieci), opartego na preferowanych standardowych 
protokołach transportowych (TCP,UDP)/IP, 

•	 aplikacji	dowolnych	standardowych	i	firmowych	protokołów	
komunikacyjnych.
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Rys. 8. Fragment pulpitu operatorskiego centralnej nastawni  
z instalacji obiektowej systemu DCS-MASTER

Rys. 9. Opcja menu systemu Wybór SO – przełączanie systemów 
operatorskich w stacjach multioperatorskich i inżynierskich


