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1. Introductie
Het doel van deze handleiding is om een nieuwe gebruiker kennis te laten maken met de
basisfuncties van Reliance 4 Design – de ontwikkelomgeving van Reliance 4 SCADA/HMI
system (Supervisory Control And Data Acquisition/Human Machine Interface). De gebruiker
doorloopt een aantal stappen die nodig zijn om een nieuw project te maken, om devices en
tags te definiëren, om een visualisatievenster te ontwerpen en om het project te starten.
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2. Reliance 4 Modules
Het onderstaande overzicht van Reliance 4 modules illustreert een aantal voorbeelden van
het gebruik van specifieke modules en de verbanden tussen die modules. Reliance 4 Design
is de ontwikkelomgeving voor het maken van visualisatieschermen. De module die het meest
wordt gebruikt door eindgebruikers is Reliance 4 Control, welke alle functies bevat die nodig
zijn om projecten te draaien op een enkele computer. Projecten met meerdere computers
moeten Reliance 4 Control Server of Reliance 4 Server gebruiken. Deze modules hebben de
mogelijkheid om andere Reliance 4 modules van data te voorzien. Reliance 4 View is alleen
bedoeld om informatie te tonen, zonder de mogelijkheid om data naar de PLC(‘s) te
schrijven.
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3. Reliance 4 Design
3.1 Een nieuw project maken
Het eerste scherm dat wordt getoond na het starten van de Reliance 4 Design ontwikkelomgeving is
het welkomstscherm. Kies Create New Project om de Create New Project Wizard te openen. Deze
wizard helpt u bij het maken van een nieuw visualisatieproject en de basisconfiguratie daarvan.

Reliance 4 Design – welkomstscherm
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In de eerste stap van de wizard dient u een naam voor uw project in te geven. De bijbehorende map
en bestandsnamen worden automatisch aangemaakt op basis van de projectnaam.

Create New Project Wizard – Projectnaam en -locatie

In de volgende stappen van de wizard kunt u projectversleuteling activeren en een commentaar bij
het project toevoegen. In de laatste stap kiest u Perform om de wizard te voltooien.
De Create New Project Wizard kan ook gestart worden door op File  New Project te klikken.

File – New Project
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3.2 Een nieuw venster maken
Kies om een nieuw visualisatievenster te maken voor de optie New Window in de toolbar van de
Window Manager. De Create New Window Wizard wordt geopend. Deze wizard helpt u bij het
maken van een nieuw venster en de basisconfiguratie daarvan. De Create New Window wordt ook
automatisch gestart na het voltooien van de Create New Project Wizard.
Voer in de eerste stap van de wizard een unieke naam en titel voor het nieuwe venster in. Een naam
is een unieke identificatie voor het venster binnen het project. Een titel is de tekst die wordt
weergegeven in de titelbalk van het venster.

.
Create New Window Wizard – Vensternaam en -titel

In de volgende stappen van de wizard kunt u het type venster kiezen en bepalen of het venster
dynamisch geladen moet worden (aanbevolen). Klik in de laatste stap op de Perform-knop om de
wizard te voltooien.
Nadat een nieuw project en een nieuw venster aangemaakt zijn kan het project gestart worden met
het Runtime  Start commando (sneltoets F9). Het project wordt fullscreen gestart en kan gesloten
worden met het File  Exit commando of door de sneltoets Alt+F4 te gebruiken.

Runtime – Start
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3.3 Device Manager – devices, tags en andere objecten
De snelkoppeling Device Manager bevindt zich in het menu Managers. In de Device Manager
kunnen devices, tags, alarmen en events en communicatie zones gedefinieerd worden.
Binnen Reliance staat een device voor een fysiek apparaat (bv. een PLC of een vergelijkbare I/O
controller die gebruikt wordt in de industriële automatisering) of een zogenaamd virtual device.
Binnen elk device kunnen tags gedefinieerd worden en aan alarmen of events worden gekoppeld. De
waarden van de tags kunnen worden gebruikt om een alarm te geven, kunnen via componenten
(grafische objecten die gebruikt worden om een visualisatie te maken) worden weergegeven, kunnen
worden gebruikt om de weergave en gedrag van componenten te regelen, worden gelogd in een
database, verwerkt in scripts, etc. Als een device een fysiek apparaat vertegenwoordigt staat een tag
voor een procesvariabele op een specifiek adres in het device. De runtime software krijgt de waarde
van de tag uit de communicatiedriver van het device of uit een data server (Reliance 4 Server of
Reliance 4 Control Server). Als een tag is gedefinieerd als internal tag of system tag bestaat deze tag
alleen in het geheugen van de computer waarop het visualisatieproject draait.
Elk visualisatieproject bevat een voorgedefinieerd virtueel device, namelijk System. Dit is bedoeld om
private interne tags (zogenaamde system tags) te definieren. System tags zijn vooral handig om
bijvoorbeeld resultaten van in scripts uitgevoerde berekeningen in op te slaan. In tegenstelling tot
tags van andere devices hebben system tags geen invloed op het aantal data points dat in het project
gebruikt wordt. Hierdoor kan een onbeperkte hoeveelheid system tags worden gedefinieerd in een
project zonder de prijs van de benodigde licentie te beïnvloeden. Gegevens van system tags kunnen
echter niet worden uitgewisseld tussen verschillende onderdelen van de runtime software over een
netwerk in client/server toepassingen.
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Device Manager

Een nieuw object (device, tag, alarm of event etc.) kan worden aangemaakt door een commando aan
te klikken in het popup menu van de boomstructuur in de toolbar of door op de insert-knop te
drukken.
Nadat de optie New Device gekozen is, moet het type device geselecteerd worden. Na het maken
van een device, kan deze niet meer gewijzigd worden. De eigenschappen van het device verschillen
per type device. Een device bevat altijd de mappen Tags en Alarms/Events. Verder bevatten sommige
typen devices de map Communication Zones.
Er kan alleen een nieuwe tag worden aangemaakt wanneer een object van het type Tag Folder of een
object dat ondergeschikt is aan deze map (bv. een tag) is geselecteerd in de boomstructuur.
Afhankelijk van het type device verschillen de eigenschappen van de tag. Eigenschappen zijn
bijvoorbeeld het adres, type tag, eenheden of kritieke en waarschuwingslimieten. Tags kunnen ook
worden geïmporteerd vanuit uiteenlopende formaten.
Er kan alleen een nieuw alarm worden aangemaakt wanneer een object van het type Alarms/Events
folder of een object dat ondergeschikt is aan deze map (bv. een alarm) is geselecteerd in de
boomstructuur. Een eigenschap van een alarm of event (gebeurtenis) is bijvoorbeeld een verbinding
aan een tag, triggervoorwaarde, type alarm, toegangsrechten voor het bevestigen van alarmen en
acties die worden uitgevoerd na het begin, eind of bevestiging van een alarm.
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Een nieuwe communicatie zone kan alleen worden aangemaakt als een object van het type
Communication zone folder of een object dat ondergeschikt is aan deze map (bv. een communicatie
zone) is geselecteerd in de boomstructuur. De eigenschappen van communicatiezones verschillen
afhankelijk van het communicatieprotocol van het device. Communicatiezones worden gebruikt om
het uitlezen van data uit een fysiek apparaat te controleren en te optimaliseren. Ze zijn slechts bij
bepaalde typen devices beschikbaar (Teco en Modbus). Een communicatiezone vertegenwoordigt
een datablok dat wordt uitgelezen door een fysiek apparaat. Het definiëren van een
communicatiezone is optioneel. Wanneer er geen zones worden gedefinieerd wordt de data
uitgelezen op basis van de “Data update interval” eigenschap van tags.

Versie 1.0 03-10-2008

-9-

www.hiflexonline.nl

Reliance 4 – First Steps
3.4 Andere managers – database tabellen, trends en andere objecten
Behalve objecten die worden gedefinieerd in de Device Manager zijn er vele andere handige
objecten beschikbaar in een project. Deze kunnen worden gedefinieerd en beheerd door middel van
de tools die beschikbaar zijn in het Managers menu.

.
Managers

In de Data Structure Manager kunnen datastructuren worden gedefinieerd en gestructureerd. Een
data structure is een gestructureerd data type (in programmeertalen gewoonlijk een structure of
record genoemd) dat bestaat uit meerdere velden die zelf ook weer datastructuren kunnen zijn.
In de Recipe Manager kunnen recepten worden gedefinieerd en geconfigureerd. Een recipe is een
groep tags. Het wordt gebruikt om real-time waarden van de tags in een bestand op te slaan. Een
opgeslagen recept kan later uit het bestand worden geladen en naar de respectievelijke devices
worden verstuurd.
In de Database Table Manager kunnen database tabellen worden gedefinieerd en geconfigureerd.
Een database table is een fysieke tabel die is opgeslagen in een database. Binnen een database tabel
moeten velden worden gedefinieerd welke gelinkt worden aan tags waarvan de data gelogd moet
worden. De velden zijn de kolommen van de fysieke tabel. Door een database tabel te definiëren
heeft de runtime software toegang tot historische data (zowel lezen als schrijven).
In de Trend Manager kunnen trends worden gedefinieerd en geconfigureerd. Een trend wordt
gebruikt om de data die is opgeslagen in een database grafisch weer te geven in de vorm van een
grafiek of diagram. Trends kunnen in de runtime software worden weergeven via de trend viewer.
In de Real-Time Trend Manager kunnen real-time trends worden gedefinieerd en geconfigureerd.
Een real-time trend wordt gebruikt voor de grafische presentatie van de recente waarden van tags in
de vorm van een grafiek. De waarden (time samples) worden alleen opgeslagen in het geheugen, niet
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in een database. Een real-time trend kan in de runtime software worden weergegeven in een RealTime Trend component dat in een visualisatiescherm wordt geplaatst.
In de Report Manager kunnen rapporten worden gedefinieerd en geconfigureerd. Een report wordt
gebruikt om de data uit een database in tabelformaat te presenteren. Rapporten kunnen worden
weergegeven, geprint en geëxporteerd in de runtime via de report viewer.
In de Custom Report Manager kunnen custom rapporten worden gedefinieerd en geconfigureerd.
Een custom report wordt gebruikt om real-time waarden van tags in een voorgedefinieerd formaat
grafisch weer te geven. Custom rapporten kunnen worden weergegeven, geprint en geëxporteerd in
de runtime in de Custom report viewer. Wanneer een nieuw custom rapport wordt gedefinieerd,
moet een template in tekst, HTML of FastReport formaat worden aangemaakt en opgeslagen in een
bestand. Wanneer HTML of FastReport wordt gebruikt kan de template ook grafische elementen
bevatten.
In de String Manager kunnen tekst strings worden beheerd die worden gebruikt in een project. Een
enkele string kan op meerdere plaatsen in een project worden gebruikt. Wanneer een string wordt
gewijzigd in de String Manager, wordt deze op elke plaats onmiddellijk gewijzigd. Wanneer een
project meerdere talen gebruikt kunnen in de String Manager alle strings worden vertaald in alle
talen.
In de Picture Manager kunnen afbeeldingen worden beheerd die worden gebruikt in een project.
Afbeeldingen kunnen in verschillende formaten worden geïmporteerd vanaf elke locatie op de
computer. Wanneer een afbeelding is geïmporteerd kan hij worden weergegeven op elke plaats in de
visualisatie door middel van het betreffende component (graphical object). Reliance 4 wordt
geleverd met een afbeeldingenbibliotheek die veel handige afbeeldingen bevat die kunnen gebruikt
in een visualisatieproject.
In de Action Manager kunnen acties worden gedefinieerd en geconfigureerd. Een action is
bijvoorbeeld het activeren van een venster, het tonen van een trend, het in- of uitloggen van een
gebruiker of het afsluiten van het programma. Een actie kan worden uitgevoerd door bv. op een
component te klikken.
In de Script Manager kunnen scripts worden gedefinieerd en geconfigureerd. De broncode van een
script moet worden geschreven in VBScript (Visual Basic). Met behulp van scripts kan willekeurige
logica in het project worden geïntegreerd.
In de User Manager kunnen gebruikers worden gedefinieerd en geconfigureerd. Een user is een
gebruiker die kan inloggen in een SCADA-applicatie. Aan een gebruiker kan een aantal
toegangsrechten en beveiligingsbeperkingen worden opgelegd. Verschillende functies van een
project kunnen toegankelijk worden gemaakt of worden afgeschermd voor gebruikers met specifieke
toegangsrechten.
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3.5 Project Structure Manager – Control areas en computers
Het pad naar de Project Structure Manager bevindt zich in het Managers menu. De Project
Structure Manager is een tool voor het definiëren van de structuur van een compleet
visualisatieproject. In de Project Structure Manager kan de structuur van het project, bestaande uit
control areas, computers, server netwerklocaties, server verbindingen, devices, database tabellen en
andere objecten worden gedefinieerd, zodat het overeenkomt met de werkelijke situatie.
Een control area is een onafhankelijke eenheid die een aparte locatie voorstelt, waar één of meer
computers staan waarop een project draait. Een typisch voorbeeld van een control area is een
controlekamer.
Een computer is een pc waarop het project draait bij de eindgebruiker.
Een project omvat minimaal één control area die op zijn beurt minimaal één computer omvat.
De objecten die zijn gedefinieerd in andere managers, zoals devices, database tabellen, trends en
rapporten kunnen toegankelijk worden gemaakt voor een computer door ze aan die computer te
koppelen. Door het koppelen van een object aan een computer wordt dat object toegankelijk in het
project dat op die computer draait.
Bijvoorbeeld, wanneer een computer data uitleest uit een PLC, moet die PLC (die van tevoren
gedefinieerd is in de Device Manager) gekoppeld worden aan die computer. Selecteer hiervoor de
map Devices van de computer in de boomstructuur en kies de optie Connect objects van de toolbar
of uit het menu van de boomstructuur. Configureer daarna de opties van het communicatiekanaal
van het device (type verbinding, communicatie opties, etc.). Hetzelfde geldt voor andere
gedefinieerde objecten.
Bijvoorbeeld, wanneer een computer data moet loggen naar een database tabel moet die tabel aan
de computer gekoppeld worden.
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Project Structure Manager
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3.6 Het maken van vensters
Een project bevat gewoonlijk één of meer vensters (bv. visualisatievensters). Een venster is bedoeld
om een industrieel proces grafisch weer te geven. In de runtime wordt een venster deel van de
gebruikersinterface van de runtime software die door de gebruiker wordt gebruikt om het
gevisualiseerde proces te bedienen.
Gebruik de Window Manager om vensters te beheren. Deze kan worden getoond/verborgen door
middel van het View menu.

Menu View  Window Manager

Om de eigenschappen van een venster te tonen of te bewerken, klik rechts op het venster en kies de
optie Window Properties… of dubbelklik op het venster. Het Window Properties dialoogvenster
verschijnt.
Selecteer om de eigenschappen van meerdere vensters tegelijkertijd te configureren, de vensters in
de Window Manager en bewerk hun eigenschappen in de Component Manager. Deze kan worden
getoond/verborgen door middel van het View menu.
Voeg tijdens het maken van een venster een component uit het Component Palette toe aan het
venster. Een component dat geselecteerd is uit het palet door het klikken van de linker muisknop kan
met de standaard afmetingen in het venster worden geplaatst door in het venster te klikken, of met
gewijzigde afmetingen door met de muis een kader in het venster te slepen ter grootte van het
component.
Om meerdere componenten van hetzelfde type in te voegen, houd de Shift toets ingedrukt en
selecteer het component op het palet.
Om de positie of afmetingen van componenten of van groepen componenten te wijzigen kunnen ook
bewerkingsfuncties worden gebruikt – bv. centreren, uitlijnen, volgorde in de Z-richting veranderen,
wijzigingen in hoogte en breedte, etc. Met de Undo en Redo commando’s kunnen de laatste 100
acties ongedaan worden gemaakt en opnieuw worden uitgevoerd.
De laatste stap van het maken van een venster is het configureren van de eigenschappen van de
componenten. Dit heeft invloed op hun weergave en gedrag. Gebruik de Property Editor van een
component om de eigenschappen van een enkel component te wijzigen (dubbelklik op het
component of klik rechts en kies Component Properties…) De eigenschappen van een individueel
component hangen af van het type component.
Om de eigenschappen van meerdere componenten tegelijkertijd te wijzigen, selecteer de
componenten en bewerk hun eigenschappen door middel van de Component Manager.
Sommige componenten kunnen een of meerdere afbeeldingen tonen. Wanneer een afbeelding in
een project gebruikt moet worden moet deze eerst worden geïmporteerd naar een
afbeeldingsdatabase van het project via de Picture Manager. Deze kan worden geopend vanuit het
Managers menu.
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Picture Manager

Versie 1.0 03-10-2008

-15-

www.hiflexonline.nl

Reliance 4 – First Steps
3.7 Het runnen van een project
Voordat het project voor de eerste keer gestart wordt is het aanbevolen de projectopties te bekijken
en indien nodig te wijzigen. De projectopties kunnen worden geopend door naar het menu Runtime
te gaan en Options… aan te klikken.
Klik om het project te starten op Runtime  Start.

Runtime – Start

Dit commando start de geselecteerde runtime software (standaard Reliance 4 Control), welke het
project laadt en start. Het hoofdvenster van de runtime software die de visualisatie bevat wordt
standaard gemaximaliseerd naar volledig scherm.
Kies File  Exit om de runtime software te beëindigen of gebruik de toetscombinatie ALT+F4.
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4. Voorbeeld
4.1 Een nieuw project maken
1. Ga naar FileNew Project…
2. Kies in de Create New Project Wizard een naam voor het project.
3. Handhaaf in de rest van de wizard de standaard instellingen.
4. Voltooi de wizard.
5. Kies in de Create New Window Wizard een naam en titel voor het venster.
6. Handhaaf in de rest van de wizard de standaard instellingen.
7. Voltooi de wizard.
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4.2 Devices en tags toevoegen
1. Ga naar Managers Device Manager.
2. Klik op de toolbar op het New Device pictogram en maak in het dialoogvenster Select
Device Type een virtueel device aan.
3. Verander eventueel de naam van het device op het tabblad Basic.
4. Selecteer de map Tags van het nieuwe device in de boomdiagram.
5. Voeg een nieuwe tag toe door op het New Tag pictogram op de toolbar te klikken of
door op de insert-toets te drukken.
6. Configureer de eigenschappen van de nieuwe tag op het tabblad Basic: Name =
GewensteTemperatuur, Units = ˚C, Tag data type = Integer.
7. Ga naar het tabblad Correction, vink het vakje Analog Value Correction aan en vul in de
sectie y = kx + q de waarde k = 10 in.
8. Ga naar het tabblad Advanced en vul in het veld Dec. place count = 1 in.
9. Sluit de Device Manager door op OK te klikken.
10. Kies Yes in het dialoogvenster dat verschijnt. Hierdoor verschijnt de Project Structure
Manager en wordt het nieuwe device automatisch aan de computer gekoppeld.
11. Sluit de Project Structure Manager door op OK te klikken.
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4.3 Plaatsen en configureren van componenten.
1. Selecteer in het Component Palette het Display component (standaard de tweede van
links op de toolbar) door op het respectievelijke icoon te klikken.
2. Voeg een nieuw Display component toe aan het venster.
3. Open de property editor van het component (het dialoogvenster Display Properties)
door dubbel op het component te klikken.
4. Ga naar het tabblad Functions en koppel in het Link to tag veld het display aan de tag
Virtual1.GewensteTemperatuur.
5. Ga naar het tabblad Eng. units en vink Visible aan.
6. Sluit de property editor door op OK te klikken.
7. Voeg een nieuw Button component toe aan het venster.
8.

Open de property editor van het component.

9. Ga naar het tabblad Functions en koppel in het Link to tag veld de button aan de tag
Virtual1.GewensteTemperatuur.
10. Ga naar het tabblad States/State 0 en verander de naam van de button in “Verander
waarde”.
11. Sluit de property editor door op OK te klikken.
12. Vergroot de button zo dat de gehele tekst zichtbaar is (Tip: houd om componenten
nauwkeurig te verschalen de Shift-toets ingedrukt en druk op een pijltjestoets in de
richting waarin het component verschaald moet worden).

Visualisatievenster
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4.4 Het project testen
1. Kies het Start-commando in het menu Runtime.
2. Klik op de button om het dialoogvenster Enter Value for Tag te openen.
3. Voer een nieuwe waarde in en klik op OK.
4. De nieuwe waarde wordt onmiddellijk getoond in het display.
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