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U

sługa automatyzacji z zastosowaniem systemu sterowania sieciowego (NCS, Networked Control System)
polega na opracowaniu, wykonaniu, weryfikacji i walidacji systemu sterowania dla dowolnego obiektu
technicznego. Proponowany system jest rozwiązaniem kompleksowym i zawiera w sobie moduły sprzętowe, moduły synchronizacji oraz oprogramowanie do symulacji komputerowej, pomiarów wydajności
systemu, nadzoru obiektów, a także zapisu danych procesowych. Ogólna struktura systemu NCS zawiera: sterownik
z interfejsem transmisji danych i zaimplementowanym protokołem
transmisji, układy wykonawcze dostarczające wymuszenia do obiektu, czujniki mierzące wartości zmiennych wyjściowych obiektu oraz
elementy sieci komunikacyjnej zależne od zastosowanego protokołu. Taka struktura umożliwia zarządzanie obiektem z każdego miejsca
i z każdego urządzenia z dostępem do Ethernetu. Ukierunkowanie
systemu na obsługę zdarzeń (wyzwalanie zdarzeniami) powoduje,
że wykonywanie zadań sterowniczych nie jest uzależnione od ograniczeń czasowych oraz zapewnia lepsze wykorzystanie zasobów
obliczeniowych i komunikacyjnych. System sterowania sieciowego może być aplikowany w formie klasycznej lub w formie struktury hierarchicznej, umożliwiającej również obsługę zadań czasu
rzeczywistego.

Usługa automatyzacji jest dedykowana do dowolnych obiektów – maszyn, urządzeń i procesów technologicznych, a w szczególności do:
 układów napędów elektrycznych w przemyśle przetwórczym,
włókienniczym, papierniczym, poligraficznym, a także
w produkcji opakowań;
 modernizacji linii technologicznych oraz urządzeń
przemysłowych i pomiarowych;
 obsługi laboratoriów badawczych i dydaktyki w szkołach
wyższych i jednostkach badawczo-rozwojowych.
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T

he NCS-based automation service consists in the development, execution, verification and validation of
a control system for any technical object. The proposed system is a complex solution composed of hardware
modules, synchronisation modules, and software for computer simulations, system efficiency measurement,
object monitoring, and process data recording. The general structure of the NCS system includes a controller
with data transmission interface and a transmission protocol, actuators, sensors measuring the values of output
variables, and the elements of a communication depending on the
protocol used. Such structure enables the object to be managed
and controlled from any place and any device with access to the
Ethernet. The orientation of the system to operate events (triggering
events) makes the control tasks independent from time constraints,
and provides better utilisation of computing and communication
resources. The networked control system can be applied in a classic
or hierarchic form that enables real-time operations.
The developed service is dedicated to any object – machines, devices
and technological processes –particularly to the following:
 Electric drives in processing, textile, paper, and printing
industries, and the production of packaging,
 Modernisation of technological lines and industrial and
measurement devices,
 Research laboratories, universities and R&D organisations.
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