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ВСТУП

Сучасні автоматизовані системи керування технологічним процесом
(АСУТП) являють собою багаторівневу людино-машинну систему керування.
Створення АСУ складними технологічними процесами здійснюється з
використанням автоматичних інформаційних систем збирання даних і
обчислювальних комплексів, які постійно удосконалюються у міру еволюції
технічних засобів і програмного забезпечення. Підґрунтям для впровадження
засобів промислової автоматизації є так звані системи SCADA (Supervisory
Control And Data Acquisition – диспетчерське керування і збирання даних).
Системи автоматизованого керування електромеханічними комплексами
в енергоємних виробництвах – окрема наукова дисципліна, розроблена
теоретично і має різноманітні практичні додатки у різних галузях енергоємного
виробництва. Знання теоретичних засад побудови систем автоматизації
керування енергоємним виробництвом необхідне для сучасного інженера –
фахівця з розробки та обслуговування систем автоматизованого керування
електромеханічними комплексами.
Метою викладання навчальної дисципліни «Автоматизація типових
технологічних процесів» є ознайомлення із сучасними компонентами SCADAсистем, вивчення методів побудови ефективних систем автоматичного і
автоматизованого керування технологічними процесами з використанням
програмно-апаратних комплексів SCADA.
Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні
знати:
– принципи побудови автоматизованих систем керування енергоємним
виробництвом;
– типи джерел і приймачів сигналів, принципи побудови систем
збирання інформації, методи боротьби із завадами у каналах керування та
вимірювання;
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– принципи з’єднання керувальних обчислювальних машин з датчиками
та виконавчими органами, особливості використання цифрових промислових
мереж;
– види та загальні характеристики керувальних обчислювальних машин;
уміти:
– здійснювати вибір керувальної обчислювальної машини за основними
характеристиками;
– здійснювати обґрунтування та вибір елементів систем автоматизації
керування енергоємним виробництвом;
– здійснювати вибір і застосовувати програмне забезпечення систем
автоматизації;
– проводити налагодження систем автоматизації керування енергоємним
виробництвом.
Метою проведення лабораторних занять є закріплення студентами теоретичних
знань і набуття навичок, необхідних для:
– проектування та налагоджування систем автоматизації керування
енергоємним

виробництвом

з

використанням

програмованих

логічних

контролерів (ПЛК);
– підключення та конфігурування модулів введення/виведення ПЛК;
– програмування з використанням стандартних мов програмування ПЛК;
– проектування

автоматизованої

системи

контролю

енергоємним

виробництвом за допомогою редакторів SCADA-системи ZenOn;
– розробки інтерфейсу користувача у програмних пакетах типу SCADA;
– налагоджування програмного забезпечення.
Запропоновані методичні вказівки містять 7 лабораторних робіт, кожна з яких
забезпечує вивчення певних етапів роботи зі створення проекту системи візуалізації
та диспетчеризації технологічного процесу засобами сучасних SCADA-систем.
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛАБОРАТОРНИХ
І САМОСТІЙНИХ РОБІТ

№

Денна форма

Заочна форма

п/п

Кіль-

Кіль-

Кіль-

Кіль-

кість

кість

кість

кість

год

год

год

год

(лб)

СРС

(лб)

СРС

3

4

5

6

2

2

2

5

3

8

2

5

2

4

2

5

3

8

–

–

2

–

–

Тема

1

2

Змістовий модуль 1
1

Ознайомлення з особливостями роботи
в інтегрованому середовищі розробки
ZenOn

2

Вивчення принципів програмування в
середовищі
настроювання

Вибір

ZenOn.

драйверів

і

обміну

даними з PLC. Параметризація змінних
проекту
3

Робота

з

простими

графічними

елементами та змінними. Побудова
мнемосхем процесу та вікон задання
уставок
4

Апаратні засоби реалізації мереж зі
стандартними

асинхронними

послідовними інтерфейсами
Змістовий модуль 2
5

Ознайомлення з режимами роботи
ZenOn. Конфігурування подій і тривог.
Перегляд списків подій і тривог

6

2

1

6

2

Вибір

і настроювання

сервера

та

3

4

5

6

2

2

–

–

2

4

–

–

16

30

6

15

клієнта ОРС. Параметризація змінних
проекту
7

Робота з хронологічними списками
подій.

Тривоги

й

системні

повідомлення. Робота планувальників
завдань і реалізація розкладу за часом
Усього годин за семестр

2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Лабораторна робота № 1
Тема. Ознайомлення з особливостями роботи в інтегрованому
середовищі розробки ZenOn
Мета роботи: освоїти роботу з інтерфейсом системи ZenОn і набути
навичок роботи з ним.
Короткі теоретичні відомості
Програмний пакет ZenОn поєднав у собі такі інструменти, як людиномашинний інтерфейс (HMI), система диспетчерського контролю і керування
(SCADA) та інтерфейс системи збирання даних (PDC). До постачання
програмного пакета ZenOn належать дві незалежних програми:
– Editor – середовище розробки програм;
– Runtime – середовище для виконання готових програм.
Система

постачається

з

готовим

базовим

набором

модулів

та

інструментів, необхідних для написання повнофункціональних програм, і
пакетом драйверів для підключення до найбільш поширених апаратних засобів
промислової автоматизації.
Для створення робочого проекту необхідно завантажити програму ZenOn
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за допомогою вибору відповідного пункту в стартовому меню Windows
(наприклад, «Пуск\Програми\COPA-DATA\ZenOn Editor»), після чого буде
завантажено вікно Менеджера Проекту (Project Manager), який забезпечує
доступ до всіх елементів проектів цієї робочої області (Workspace) (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 – Вікно менеджера проектів програмного пакета ZenOn

Вікно менеджера проектів містить такі елементи:
– менеджер проекту (Project Manager) – доступ до всіх елементів усіх
проектів Workspace;
– вікно об’єктів (Detail view) – перегляд об’єктів у виділеній папці у
вигляді таблиці властивостей;
– вікно властивостей (Properties Window) – перегляд і зміна властивостей
об’єктів, виділених у вікні об’єктів;
– вікно виведення (Output Window);
– рядок

статусу

(Status

Line)
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–

положення

курсора,

ім’я/положення/розмір виділеного елемента.
Деякі елементи «Менеджера Проекту» можуть бути відкриті в окремому
вікні.
Рядок меню пакета ZenOn містить такі пункти, що дозволяють
реалізувати певні функції:
– «File» – відкриває меню роботи з файлами;
– «Edit» – відкриває меню функцій редактора;
– «View» – відкриває меню настроювання параметрів відображення
інформації у вікні менеджера проектів;
– «Project» – відкриває меню створення і настроювання параметрів
проекту;
– «Help» – відкриває довідкове меню.
Проект системи керування – це сукупність усіх математичних і графічних
елементів системи, що функціонують на різних операторських станціях і
контролерах однієї АСК ТП, об’єднаних інформаційними зв’язками і єдиною
системою архівування. Проект може бути масштабним (сотні вузлів), а може
мати тільки один контролер або одну операторську станцію. Під проектом у
системі ZenOn розуміють усю сукупність даних і алгоритмів функціонування
розподіленої АСК ТП, заданих засобами ZenOn.
Кожний проект створюється на базі робочого простору. Робочі області та
проекти відображаються у вікні менеджера проектів. У межах одного робочого
простору може бути створено декілька проектів. Усі дані, які визначені та
збережені для проекту, є частиною внутрішньої бази даних системи керування.
Розробка декількох проектів в одному робочому просторі рекомендується,
якщо вони мають відношення до одного об’єкта автоматизації та відображають
суміжну інформацію (зображення та ін.). При цьому копіювання даних і їх
конфігурація значно спрощується. Для розробки дуже великих проектів можна
створити окремі робочі простори, наприклад, «/CUSTOMER1/PROJECT» (один
або декілька проектів у базі даних) «/CUSTOMER2/PROJECT» (один або
9

декілька проектів у базі даних).
Структура бази даних визначається схемами файлів. Вони є основою для
створення нової проектної бази даних. Додатковий файл бази даних у форматі
MS-ACCESS (MDB) відповідає тільки за «Recipegroup Manager».
Створення нового робочого простору
Існує два методи для створення нового робочого простору:
– за допомогою меню «File/Workspace/New»;
– за допомогою контекстного меню «Workspace/New» (рис. 1.2) у дереві
менеджера проектів.

Рисунок 1.2 – Створення нового робочого простору ZenOn

Вкладка «Name» – назва нового робочого простору. Задана за
замовчанням

назва

повинна

бути

замінена

ім’ям

проекту,

вибраним

користувачем.
Пункт «Storage location» здійснює вибір папки, у якій зберігатиметься
новий робочий простір. За замовчанням пропонується зберігати папки робочого
простору в директорію користувача.
«Workspace file» – файл робочого простору, що створюється автоматично.
Збереження робочого простору
Існує два методи для збереження робочого простору:
– за допомогою меню «File/Workspace/Save»;
– за

допомогою

контекстного

меню

менеджера проектів.
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«Workspace/Save»

в

дереві

Якщо вибрати опцію «Save as», то можна самостійно вказати
місцеположення папки робочого простору. У цьому випадку наявний робочий
простір зберігається під новою назвою. Робочий простір зберігається у файл із
розширенням *.wsp. Нижченаведені пояснення щодо призначення кожного з
пунктів меню:
– «Project type» – вибір між стандартним і глобальним проектом;
– «Project name» – ім’я нового проекту. Задана за замовчанням назва має
бути замінена;
– «Storage place» – вибір папки, у яку буде збережено новий проект.
«Add to active workspace» – новий проект буде доданий до активного, на даний
момент, робочого простору;
– «Create new workspace» – новий проект буде доданий до нового
робочого простору. За замовчанням пропонується зберігати папки робочого
простору в директорію користувача;
– «Workspace name» – ім’я нового робочого простору. Задана за
замовчуванням назва має бути змінена;
– «Runtime directory» – вибір папки, у яку зберігатимуться всі Runtimeфайли створюваного нового проекту. За замовчанням пропонується зберігати їх
у директорію користувача;
– «Multi-user project» – створення багатокористувацького проекту;
– «Project server» – якщо активізована опція «Multi-user project», то тут
може бути вибраний сервер для проекту.
Як ім’я проекту потрібно ввести ім’я проекту, наприклад, «PROJECT1» і
прийняти заданий за замовчуванням шлях.
Якщо Visual Basic for Aplication (VBA) активізований у редакторі
(настройка за замовчанням), то відкриється діалогове вікно майстра створення
проекту. Майстер – це VBA-макрос, який автоматизує роботу в редакторі
ZenOn.
Збереження проекту
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Для того, щоб зберегти проект з новою назвою, виберіть у контекстному
меню опцію «Project/Save as» (рис. 1.3).

Рисунок 1.3 – Вікно збереження проекту

Якщо вказати назву вже наявного проекту, то буде отримане відповідне
повідомлення щодо підтвердження перезапису. Отже, можна створити копію
наявного проекту. Для цього потрібно менше часу, ніж у разі використання
опції «Exportint/importing».
Порядок виконання роботи
1. Запустити пакет диспетчерського контролю і керування ZenOn, при
цьому на екрані з’являється зображення робочого простору, ознайомитися з
його змістом.
2. Ознайомитися з опціями розділів горизонтального меню.
3. Створити в середовищі системи ZenOn новий проект, що забезпечує
періодичне

опитування

стану

датчика

граничного

значення

і

вмикання/вимикання індикатора, приєднаного до лінії цифрового введення
даних.
4. Виконати настроювання параметрів проекту.
5. Після успішного створення проекту необхідно виконати перевірку
вихідного файла проекту щодо відсутності помилок.
6. Після успішної компіляції проекту виконати перевірку працездатності
проекту із запуском його в середовищі програми ZenOn «Runtime», що
забезпечує перевірку.
7. Після успішної компіляції проекту користувач може перевірити його
функціонування. Для цього потрібно вибрати інструмент для відлагодження. У
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розглянутому прикладі використовується симулятор ZenOn «Runtime».
8. Засобами середовища ZenOn занести у вихідний файл настроювання
слова стану програмованого логічного контролера.
Зміст звіту
1. Найменування і мета лабораторної роботи.
2. Короткі теоретичні відомості.
3. Отримане у викладача завдання.
4. Опис виконання кожного пункту завдання.
5. Письмові відповіді на контрольні питання.
Контрольні питання
1. Надайте загальну характеристику системи диспетчерського контролю і
керування ZenOn.
2. Назвіть елементи, з яких складається вікно менеджера проектів системи
ZenOn. Поясніть їх призначення.
3. Що

являє

собою

проект

у

SCADA-системі ZenOn?

Опишіть

послідовність дій під час створення проектів.
4. Поясніть призначення пунктів меню в редакторі системи ZenOn.
Література: [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10].

Лабораторна робота № 2
Тема. Вивчення принципів програмування в середовищі ZenOn.
Вибір і настроювання драйверів обміну даними з PLC. Параметризація
змінних проекту
Мета роботи: набуття навичок роботи зі змінними, типами даних, типами
драйверів у середовищі ZenOn.
Короткі теоретичні відомості
Технологічна змінна – це з’єднувальна ланка між джерелом даних, таким,
наприклад, як PLC, польова шина та інші, і системою керування. Змінні, які
згадуються як технологічні або точки даних, відображають конкретні значення
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або стан апаратних засобів. У їх властивостях можна настроювати масштаб,
межі та інші параметри.
Для правильного керування технологічним процесом необхідно, щоб з
одного боку, здійснювалася обробка вхідних даних від PLC, а з іншого – була
можливість уведення значень і команд оператором.
Типи даних
Кожна технологічна змінна ґрунтується на певному типі даних ІЕС. Тип
даних складається з таких самих властивостей, що й сама змінна (одиниця
вимірювання, роздільна здатність сигналу, межі та ін.) за винятком визначених
для драйвера властивостей, таких як, наприклад, адресація в PLC. Тип даних –
це шаблон, на якому ґрунтуються змінні, які не мають зв’язку з процесом. Цей
зв’язок для кожної змінної встановлюється за допомогою об’єктного типу
драйвера.
Для створення нової змінної вибирається тип даних. Змінна набуває всіх
властивостей цього типу даних. Якщо у властивостях певного типу даних
змінюється яка-небудь опція, то всі змінні, засновані на цьому типі даних,
змінюють свої властивості. У вікні властивостей змінена опція буде позначена
відповідно. Ця позначка може бути видалена.
Типи даних нормовані відповідно до ІЕС 61131-3. Перелік типів даних,
які на даний момент підтримує ZenOn, поданий у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1 – Характеристика типів даних, що підтримуються ZenOn
Коротка

Повна назва

Коментар/діапазон

Кількість

значення

бітів

Bit: 0/1

1

назва
BOOL

Boolean

Знаковий байт

BYTE
SINT

Short integer

від -128 до 127

8

USINT

Unsigned

Byte:

8

short integer

від 0 до 255
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Продовження таблиці 2.1
INT

integer

Знаковий байт: від -32768

16

до 32767
UINT

DINT

Unsigned

Word:

integer

від 0 до 65535

Double integer

Знаковий подвійний

16

32

байт: від - 2147483648
до 2147483647
UDINT

LINT

Unsigned double

Double:

integer

від 0 до 4294967295

Long Integer

Знакове число: від

32

64 в 52

-2251799813685248
до 2251799813685247*
Знакове число: від

ULINT

64 в 52

-2251799813685248 до
2251799813685247**
REAL

Real numbers

Дійсні числа

32

LREAL

Real numbers

Дійсні числа

64

STRING

Variable-length

Рядок ASCII-символів

single byte

(максимальна довжина

character string

залежить від типу
драйвера)***

Примітки:
*Оскільки ZenOn не підтримує 64-бітовий діапазон значення, фактичний
діапазон обмежений 52 бітами. Числа, що перевищують цей діапазон, будуть
помічені як «переповнення». У режимі «Runtime» з повними 64 розрядами
працюють такі компоненти:
1. Загальна пам’ять VBA Interface, з уведенням сигнального значення.
2. Загальна пам’ять «Straton Interface».
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3. Комплект драйверів, що працюють у всьому діапазоні 64 бітів.
На даний момент такими драйверами є Sample32, Internal і STRATON32.
**RGM і рецепти не можуть зберегти з повною точністю навіть 52-бітове
значення. Оскільки ZenOn не підтримує 64-бітовий діапазон значення,
фактичний діапазон обмежений 52 бітами. Числа, що перевищують цей
діапазон, будуть помічені як «переповнення». У «Runtime» режимі з повними
64 розрядами.
***За замовчанням довжина рядка дорівнює 5. За необхідності ця
довжина може бути змінена.
Існує два різні типи даних: прості й структуровані. Прості типи даних, у
свою чергу, поділяються на попередньо визначені й такі, що створені
користувачем.
Попередньо визначені типи даних (прості)
Зазвичай вони постачаються разом із програмним забезпеченням, їх
можна відразу ж використовувати для створення нової змінної. Властивості
попередньо визначених типів даних можуть змінюватися. Назви цих типів
даних завжди відповідають назвам основних типів даних ІЕС. Ці типи даних не
можуть бути видалені або перейменовані.
Типи даних стають видимими в ZenOn після вибору відповідного
драйвера. Кожен драйвер має свій список підтримуваних типів даних. Якщо в
цьому списку відсутній тип даних ІЕС, він не підтримується цим драйвером.
Зміни у властивостях типів даних спричиняють зміни у всіх основаних на
ньому змінних і зв’язаних структурованих типах даних.
Створення нового типу даних
Створення нового типу даних здійснюється в розділі «Variables», пункт
«Datatypes» (рис. 2.1).
Усі наявні типи даних відображуються у вікні деталізованого перегляду у
вигляді списку. На початку розміщуються тільки попередньо визначені типи
даних ІЕС. Створювані користувачем типи даних завжди ґрунтуються на
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якому-небудь типі даних ІЕС. З натисканням правої кнопки миші на вибраному
типі даних відкриється контекстне меню, у якому вибирають пункт «Create
simple datatype» (рис. 2.2).

Рисунок 2.1 – Діалогове вікно створення нового типу даних

Рисунок 2.2 – Контекстне меню створення нового типу даних

У діалоговому вікні, що відкривається, уводять ім’я нового типу даних і
вибирають наявний тип даних, який використовуватиметься як шаблон
(рис. 2.3). Отже, усі властивості попередньо визначеного типу даних будуть
скопійовані у створений. Пізніше вони можуть бути змінені у вікні
властивостей. Після цього створений користувачем тип даних більше не має
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ніякого зв’язку з попередньо визначеним.

Рисунок 2.3 – Діалогове вікно визначення назви нового типу даних і
вибору використовуваного шаблона

Після натиснення кнопки «Finish» новий, визначений користувачем тип
даних з’явиться в списку простих типів даних у вікні перегляду (рис. 2.4).

Рисунок 2.4 – Результати створення нового типу даних, визначеного
користувачем

Зміна властивостей створеного користувачем типу даних
Зміна властивостей створеного користувачем типу даних може бути
здійснена у вікні властивостей, у якому визначені всі властивості цього типу
даних (рис. 2.5). Слід пам’ятати, що властивості типу даних ІЕС не повинні
змінюватися.
Видалення призначеного для користувача типу даних здійснюється за
допомогою вибору зі списку доступних типів даних у вікні деталізованого
перегляду типу, який передбачається видалити, і підтверджується видалення в
діалоговому вікні, як показано на рис. 2.6.
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Рисунок 2.5 – Вікно властивостей вибраного типу даних

Рисунок 2.6 – Діалогове вікно видалення певного типу даних

Змінні
Кожний проект повинен проводити запис, керування і моніторинг
процесів, обмінюватися даними між PLC і ZenOn, пересилати значення і
команди в обох напрямках. Підставою для цього слугують технологічні змінні.
Вони подають значення PLC у візуальній формі та мають ряд визначуваних
властивостей, таких як їх назва, діапазон вимірювання, роздільна здатність
сигналу, одиниця вимірювання, межі і т. д.
Змінні – це зв’язок між джерелом даних (PLC, польова шина тощо) і
ZenOn. Змінні визначаються в центральному списку змінних і доступні з будьякого місця проекту (функції, зображення, архіви тощо). Проекти високого
рівня (інтегровані проекти) можуть звертатися безпосередньо до змінних
проектів нижчого рівня.
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Змінна завжди ґрунтується на двох компонентах: тип даних і об’єктний
тип драйвера. Ці два компоненти незалежні та конфігуруються окремо один від
одного.
Велику кількість драйверів системи керування дозволяють імпортувати
змінні з програм або безпосередньо з PLC, що значно спрощує створення
проекту, оскільки непотрібно створювати змінні вручну.
Розробники системи ZenOn рекомендують для спрощення перегляду
параметрів процесу для технологічних змінних використовувати зрозумілі
назви, що відображають призначення змінної.
Драйвери
Система ZenOn забезпечує більш ніж 300 різних видів підключень до PLC
і мережних систем. Щоб організувати зв’язок із джерелом даних, необхідно
вибрати інтерфейсний драйвер (протокол). Драйвер установлює підключення
між PLC і ZenOn. Джерелом даних не обов’язково є PLC. DDE-драйвер
зв’язується з DDE-сервером, драйвер ОРС-клієнта – з ОРС-сервером, SNMPдрайвер – з агентом SNMP і так далі. Доступна множина різних драйверів, які
можуть використовуватися одночасно.
До того ж, у операційній системі Windows СЕ одночасно можна
використовувати лише один тип драйвера.
Для створення нової змінної має бути визначено, для якого саме драйвера
вона створюється.
Драйвери ZenOn – це протокольні драйвери. Їх не слід плутати з
інтерфейсними драйверами операційної системи (наприклад, драйвери для плат
локальної мережі або для послідовного інтерфейсу). Драйвери ZenOn
ґрунтуються на інтерфейсних драйверах операційної системи і встановлюють
зв’язок за допомогою відповідного стандартного протоколу (наприклад,
Modbus RTU, МРІ, Melsec А, і так далі), який підтримується конкретним типом
PLC.
У таблиці 2.2 наведені всі драйвери, доступні в системі ZenOn
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безкоштовно. Змінні, засновані на цих драйверах, не враховуються для
підрахунку ліцензії I/O.
Таблиця 2.2 – Типи драйверів, які належать до базової конфігурації
системи ZenOn
Simulator driver

Використовується для внутрішніх змінних. Може
використовуватися

як

змінні

підтвердження

відмови (дані жорсткого диска) або як певні
прапорці, які можуть автоматично змінювати своє
значення при моделюванні динаміки. SIMUL32
Mathematics driver

Змінні цього драйвера використовуються для
обчислення

математичних

функцій

або

як

лічильники. MATHDR32
System driver

Змінні для контролю і керування апаратними
засобами, мережею та іншими специфічними
властивостями

Internal Driver

Використовується для створення користувачем
змінних без підключення їх до PLC. Кожна змінна
має індивідуальне значення. Для них неможливо,
наприклад, витягувати біт або байт з цілочисельної
змінної.

Визначення

адреси

непотрібне.

Властивості у вікні властивостей не можуть бути
відредаговані

Об’єктні типи драйверів
Об’єктні типи драйверів визначають, які змінні мають бути пов’язані з
PLC. На сьогодні виробники використовують різні назви для областей PLC.
Наприклад, PLC виробництва фірми Siemens мають маркери, блоки даних,
входи, виходи та ін. Modbus містить coils і регістри тимчасового зберігання
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інформації. Кожен системний драйвер внутрішньо надає список доступних
об’єктних типів драйверів. Для створення нової змінної необхідно вказати, до
якої області в PLC слід звертатися.
Чітке розділення типів даних і об’єктних типів драйверів дозволяє
створити повністю незалежну від драйвера і PLC структуру. За допомогою
змінних ця структура може бути пов’язана з будь-яким драйвером – Siemens
PLC або Modbus PLC.
Завантаження драйвера
З натисненням правої кнопки миші на пункті «Driver» у вікні «Менеджера
проектів» з’явиться контекстне меню (рис. 2.7), у якому необхідно вибрати
пункт «Driver new».

Рисунок 2.7 – Діалогове вікно завантаження нового драйвера

У діалоговому вікні (рис. 2.8) система видає список усіх доступних
драйверів. Потрібно вибрати необхідний драйвер і задати його назву.
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Рисунок 2.8 – Діалогове вікно завантаження нового драйвера

Порядок виконання роботи
1. Активізувати контекстне меню натисненням правої кнопки миші на
пункті «Variables»
2. Вибрати пункт «Variable new...» Відкриється діалогове вікно для
створення змінних, зображене на рис. 2.9.

Рисунок 2.9 – Діалогове вікно створення нової змінної
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3. Задати ім’я створюваної змінної, наприклад «Temp».
4. У графі «Driver object type» вибрати пункт «Ext. datablock».
5. Установити для створюваної змінної тип даних «Temperature sensor».
За допомогою цих параметрів настроювання створюється одинична
змінна. Для того, щоб створити множинні змінні даного типу, необхідно внести
зміни до «Array Settings».
6. Далі вибрати розмірність масиву 1 і масиву 2 рівною «2».
7. Підтвердити параметри настроювання натисканням кнопки «Finish».
Створені таким чином змінні тепер додані до списку змінних у
деталізованому перегляді менеджера проектів. Усі властивості типу даних
«Temperature sensor» зумовлені в змінних. У вікні властивостей користувач
може перевірити й змінити властивості вибраної змінної.
Оскільки була змінена розмірність масиву, то було створено не одну
змінну,

а

відразу

чотири.

Відповідно

до

встановлених

параметрів

настроювання, цим змінним будуть автоматично призначені їх адреси,
користувач має лише визначити початковий зсув. Система керування обчислює
всі адреси самостійно.
8. Визначення величини зсуву виконується в такій послідовності:
– відкрити розділ «Variables»;
– вибрати змінну «Temp»;
у розділі «Addressing» установити початковий зсув адресації, що
дорівнює 11.
Отримуємо такі адреси:
– Temp [1.1] Offset 11
– Temp [1.2] Offset 13
– Temp [2.1] Offset 15
– Temp [2.2] Offset 17
Опція «Last used offset» відповідно дорівнює: 18/7 (зсув 18 / Біт 7).
Список змінних у деталізованому перегляді менеджера проектів тепер
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повинен мати вигляд, зображений на рис. 2.10.

Рисунок 2.10 – Вікно менеджера проектів зі списком змінних у режимі
деталізованого перегляду

9. Для створення змінних структурованого типу даних виконуються
аналогічні дії (рис. 2.11):
– задати ім’я змінної «Motor»;
– вибрати тип даних «Motor»;
– у параметрах масиву встановити параметр «Dim 1» (розмірність) 4;

Рисунок 2.11 – Діалогове вікно створення нової структурованої змінної
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– активізувати опцію «Automatic addressing»;
– залишити опцію «Each datatype starts with new offset» і «Activate all
elements» без змін;
– у розділі «Driver object type» вибрати «Ext. datablock»;
– установити початковий зсув адресації, що дорівнює 21.
Отже, були створені змінні для чотирьох двигунів (масив dim 1 = 4), де
кожний із цих чотирьох двигунів складається з трьох змінних. Тепер список
змінних у деталізованому вигляді менеджера проекту повинен мати вигляд,
зображений на рис. 2.12.

Рисунок 2.12 – Вікно менеджера проектів зі списком змінних після
створення змінних для чотирьох двигунів

Зміст звіту
1. Найменування і мета лабораторної роботи.
2. Короткі теоретичні відомості.
3. Отримане у викладача завдання.
4. Опис виконання кожного пункту завдання.
5. Письмові відповіді на контрольні питання.
Контрольні питання
1. Поясніть

призначення

змінних
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у

системі

ZenOn,

надайте

характеристику їх типів.
2. Надайте характеристику типів даних, що підтримуються системою
ZenOn. Поясніть їх призначення.
3. Опишіть послідовність дій під час створення структурованих даних у
середовищі ZenOn.
4. Поясніть, як виконати вибір і настроювання драйверів пристроїв
використовуваних засобів автоматизації. Які програмні або апаратні засоби для
цього використовуються?
5. Які види драйверів використовуються для роботи із засобами
автоматизації? Який тип драйверів підтримує середовище розробки ZenOn?
6. Опишіть

процес

настроювання

граничних

значень

змінної

в

середовищі розробки ZenOn.
Література: [1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10].

Лабораторна робота № 3
Тема. Робота з простими графічними елементами та змінними.
Побудова мнемосхем процесу та вікон задання уставок
Мета роботи: освоїти роботу з простими графічними елементами
системи диспетчерського контролю і керування ZenOn й набути навичок
роботи з ними.
Короткі теоретичні відомості
У системах візуалізації технологічних процесів для відображення певних
об’єктів використовується два основні типи елементів зображення: векторні
(статичні) і динамічні.
Векторні елементи зображення
Система

розробки

(редактор),

окрім

стандартних,

дозволяє

використовувати як елементи зображення, які були створені зовнішніми
програмами для роботи з векторною графікою (наприклад, AUTOCAD,
Autosketch 3.0).
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Вибір необхідного векторного елемента можна здійснити за допомогою
відповідної інструментальної панелі або за допомогою пункту меню «Vect.
Elements». До його складу входять такі елементи:
– «Ellipse» з можливістю кольорової заливки;
– «Circle arc» з можливістю визначення товщини лінії, кольору і типу;
– «Line» з можливістю визначення товщини лінії, кольору і типу;
– «Polygon» з можливістю кольорової заливки;
– «Polyline» з можливістю визначення типу і кольору лінії;
– «Rectangle and Rounded Rectangle» з можливістю кольорової заливки;
– «Tube» з можливістю кольорової заливки;
– «Text» з можливістю визначення типу і кольору шрифту.
Необхідний елемент зображення розміщується одним кліком миші.
Єдиний виняток існує для ламаних ліній і багатокутників, для яких остаточна
фіксація відбувається за допомогою подвійного клацання лівою клавішею миші
після розміщення потрібної кількості відрізків або кутів.
Еліпс
З вибором пункту меню «Ellipse» курсор змінює свою форму. Після
розміщення курсора на вихідній позиції слід розтягнути елемент до необхідних
розмірів. Пізніше, використовуючи вікно властивостей, можна вносити до
цього елемента зміни. Якщо, змінюючи розміри еліпса, тримати натиснутою
клавішу «ALT», то зберігатиметься пропорційність за осями.
Дуга
З вибором пункту меню «Arc of a circle» курсор змінює свою форму.
Після розміщення курсора на вихідній позиції слід розтягнути елемент до
необхідних

розмірів.

Пізніше,

використовуючи

вікно

властивостей,

є

можливість внести до цього елемента всі необхідні зміни. Кольорове
заповнення для дуг не використовується. Якщо, змінюючи розмір цього
елемента, тримати натиснутою клавішу «ALT», то зберігатимуться пропорції
фігури.
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Сегмент кола
З вибором пункту меню «Segment of a circle» курсор змінює свою форму.
Після розміщення курсора на вихідній позиції потрібно розтягнути елемент до
необхідних

розмірів.

Пізніше,

використовуючи

вікно

властивостей,

є

можливість внести до цього елемента всі необхідні зміни.
Для зміни кута відкриття сегмента необхідно натиснути на один з
маркерів установки розміру (рис. 3.1).

Рисунок 3.1 – Приклад зміни форми сегмента кола

1. Установка розмірів маркера для того, щоб відкрити кут.
2. Установка розмірів маркера для зміни висоти елемента.
Користувач може здійснити ці зміни у вікні властивостей у розділі
«Position». Існує можливість використовувати «Segment of a circle» як «Arc of a
circle» з вільним кутом відкриття. Для цього змінюють властивість «Filling
pattern» на «Transparent». Якщо, змінюючи розмір цього елемента, тримати
натиснутою клавішу «ALT», то зберігатимуться пропорції по осях.
Лінія
З вибором пункту меню «Line» курсор змінює свою форму. Після
розміщення курсора на вихідній позиції розтягують елемент.
Пізніше, використовуючи вікно властивостей, є можливість внести всі
необхідні зміни до цього елемента. Кольорове заповнення для ліній не
використовується.
Багатокутник
З вибором пункту меню «Polygon» курсор змінює свою форму. Після
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розміщення курсора на вихідній позиції слід розтягнути елемент до необхідних
розмірів, для цього, клацаючи лівою кнопкою миші, установлюють необхідну
кількість кутів. Завершення розміщення елемента здійснюється подвійним
клацанням на останньому куті багатокутника. Пізніше, використовуючи вікно
властивостей, є можливість внести всі необхідні зміни до цього елемента.
Ламана лінія
З вибором пункту меню «Polyline» курсор змінює свою форму. Після
розміщення курсора на вихідній позиції розтягують елемент до необхідних
розмірів, для цього, клацаючи лівою кнопкою миші, установлюють необхідну
кількість сегментів лінії. Завершення розміщення елемента здійснюється
подвійним клацанням на останньому сегменті ламаної лінії.
Пізніше, використовуючи вікно властивостей, можливо внести необхідні
зміни до створеного елемента. Кольорове заповнення для ламаних ліній не
передбачається.
Прямокутник і закруглений прямокутник
З вибором пункту меню «Rectangle» або «Rounded Rectangle» курсор
змінює свою форму. Після розміщення курсора на вихідній позиції розтягують
елемент. Ступінь закругленості кутів прямокутника може бути змінений,
зрушуючи в потрібний бік відповідний маркер, розташований у межах елемента
(права нижня частина).
Якщо, змінюючи розміри цього елемента, тримати натиснутою клавішу
«ALT», то зберігатимуться пропорції фігури.
Труба
З вибором пункту меню «Tube» курсор змінює свою форму. Після
розміщення курсора на вихідній позиції розтягують елемент до необхідних
розмірів. Необхідні зміни до цього елемента можна зробити пізніше,
використовуючи вікно властивостей.
Текст
З вибором пункту меню «Text» курсор змінює свою форму. Після
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розміщення курсора на вихідній позиції розтягують елемент до потрібних
розмірів. Пізніше, використовуючи вікно властивостей, є можливість внести всі
необхідні зміни до цього елемента.
Для того, щоб увести в даний елемент рядок тексту, необхідно на його
полі двічі клацнути, унаслідок чого відкриється поле редагування. Якщо,
змінюючи розміри цього елемента, тримати натиснутою клавішу «ALT», то
зберігатимуться пропорції фігури за осями. Для статичного тексту немає
можливості зміни кута його нахилу.
Щоб підкреслити текст або окремі текстові частини, необхідно
використовувати символ «&». Наступна після цього символу буква матиме
підкреслений вигляд.
Наприклад, рядок «T&ext» відображатиметься як «Text».
Динамічні елементи зображення
Усі графічні елементи цього типу можуть бути приведені в рух за
допомогою змінних. У зображеннях, для того щоб передати всі динамічні стани
процесу, доступні різні елементи. Вибір динамічного елемента зображення
здійснюється за допомогою інструментальної панелі або пункту меню «Dyn.
Elements». Доступні елементи наведені в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1 – Перелік динамічних елементів зображення, доступних у
середовищі ZenOn
ACTIVEX

Вставка елемента керування технології ACTIVEX

Bar Graph

Відображення змінної у вигляді гістограми

Bitmap button

Відображення растрових зображень (*.bmp, *.jpg,
*.gif, *.png і *.wmf)

Combi element

Відображення однієї або декількох змінних

ComboListBox

Пов’язування значення технологічних змінних з
текстовими повідомленнями

Move Element

Переміщення об’єктів і зміна їх розмірів

Message

Відображення тексту, текстової таблиці
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Продовження таблиці 3.1
Multi-binary Element

Кольорове й символьне відображення декількох
змінних в одному елементі зображення

Switch
Text button
Link Text
Trend Graph
Clock

Ініціація команди установки перемикання
Текстове поле кнопки
Текстове відображення граничних значень
Простий графічний тренд
Дата і час

Universal slider

Універсальний слайдер

Invisible button

Невидиме операційне поле

Numerical value

Відображення значення змінної в цифровій формі

Indicating instrument

Відображення значення змінної за допомогою
вказуючого приладу

Після створення динамічного елемента за замовчуванням автоматично
відкриється діалогове вікно, у якому в покроковому режимі вибирається зі
списку необхідна змінна і функція.
ACTIVEX
Динамічний елемент «ACTIVEX» надає можливість використовувати
компоненти технології «ACTIVEX».
Гістограма
Динамічний елемент «Bar Graph» зображує змінну у формі стовпчикової
гістограми (рис. 3.2).
За допомогою динамічного елемента «Bitmap Button» можна вставити в
проект піксельну графіку (наприклад, кольорові фотографії) і пов’язати її з
вибраною функцією. Окрім того, для цього елемента доступні такі формати
графічних файлів: *.bmp, *.wmf, *.jpg, *.gif і *.png.
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Рисунок 3.2 – Зовнішній вигляд стовпчикової гістограми

Робота із шаблонами
Перед створенням зображення необхідно створити шаблон, на якому воно
базується. Шаблон – основа для вікна. Спільні параметри настроювання для
створення шаблона:
– розмір шаблона = Розмір зображення;
– розташування зображення на екрані.
Отже, спільна схема розміщення створена. Це надає такі переваги:
– послідовна структура зображень по всьому проекту;
– розмір і позиція встановлюються лише раз;
– зміна шаблона спричинить зміни у всіх зображеннях;
– функції можуть відноситися лише до одного шаблона (тривоги: сигнал
підтвердження, моргання, друк звіту тощо);
– зображення повинні рідко закриватися вручну, оскільки одночасно в
активному стані може бути лише одне зображення відповідного шаблона.
Рекомендується завжди створювати, принаймні, два шаблони. Один
шаблон – для зображень технологічного процесу і ще один шаблон – для
кнопкових панелей.
Зображення
Зображення – це вікно зі спеціальними обумовленими властивостями.
Кожне зображення має бути засноване на шаблоні. Можна створити
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зображення в новому проекті й без наявності шаблона. У такому разі система
керування автоматично створить на задньому плані шаблон з настроюваннями
за замовчанням.
Елементи зображення
У зображеннях можуть використовуватися два різні типи елементів:
– векторні елементи;
– динамічні елементи.
Векторні елементи
Зовнішнє зображення цих елементів у режимі «Runtime» завжди
залишається незмінним. Векторні елементи слугують для відображення
основної графічної інформації.
Статичний текст
Для введення тексту в зображенні «START_PIC» слід виконати дії у такій
послідовності:
– відкривають меню «Vect. Elements»;
– вибирають векторний елемент «Static text»;
– у зображенні «Start pic» на необхідному місці розташування тексту
натискують лівою кнопкою миші та утримують її, одночасно переміщуючи
покажчик.
У вікні властивостей (рис. 3.3) можна відкоригувати властивості цього
елемента.

Якщо

необхідно

внести

зміни

пізніше,

необхідно

вибрати

відповідний елемент на зображенні. У вікні властивостей відображуватимуться
властивості цього елемента. Для інших елементів ця процедура аналогічна.
Динамічні елементи
У режимі «Runtime» ці елементи змінюють свій зовнішній вигляд
(зазвичай залежно від значення змінної). На відміну від векторних елементів,
динамічні елементи в режимі «Runtime» змінюють свій зовнішній вигляд.
Динамічні елементи використовуються для відображення значень змінних або
для виконання відповідних функцій.
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Рисунок 3.3 – Вікно настроювання параметрів статичного тексту

Порядок виконання роботи
1. У менеджері проекту відкрити розділ «Pictures» і вибрати «Templates».
2. Вибравши в контекстному меню «Template new...», створити новий
шаблон. Автоматично буде створений шаблон з назвою «Template_0». У вікні
властивостей можна змінити властивості шаблона. За замовчанням розмір
шаблона встановлюється відповідно до поточної роздільної здатності екрана.
Далі слід змінити параметри настройки розміру шаблона так, щоб зверху і
знизу екрана залишався деякий порожній простір. У верхній частині необхідно
передбачити простір для рядка стану, а знизу – для створення кнопкової панелі.
Для цього прикладу використовуємо роздільну здатність екрана 1024768 (рис.
3.4).
3. Змінити властивості шаблона, як показано на рис. 3.4. Для кнопкових
панелей створити шаблон з назвою «Button Bar». Розмір шаблона: зліва/зверху
0/700 праворуч/знизу 1024/768.
4. Створення нового зображення. Для створення зображення в менеджері
проекту вибрати розділ «Pictures».
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Рисунок 3.4 – Вікно зміни властивостей вибраного шаблона

5. Вибравши в контекстному меню «Picture new...», створити нове
зображення. Автоматично буде створено зображення з назвою «Picture 0». У
вікні властивостей внести зміни до його властивостей.
6. У розділі «General» ввести ім’я зображення «Start Pic» з його типом
«Standard».
7. У розділі «Template» перевірити, що зображення пов’язане з шаблоном
«Process picture».
8. У деталізованому перегляді менеджера проекту або за допомогою
контекстного меню подвійним клацанням миші відкрити створене зображення.
Оскільки це перше збережене зображення, його ім’я буде автоматично додане
до властивостей проекту в розділі «Start pic». З переходом у режим «Runtime»
це зображення відкриється автоматично.
9. Потім створити зображення з назвою «Hall», пов’язане з шаблоном
«Process picture». Потім створити зображення з назвою «BB-Start», пов’язане з
шаблоном «Button bar».
10. У полі «Representation/Text» вписати необхідний текст, наприклад:
«My first project». Далі для створеного текстового елемента задати новий тип
шрифту.
11. У менеджері проекту вибрати пункт «Pictures/Fonts».
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12. У режимі деталізованого перегляду відкрити контекстне меню і
вибрати пункт «Font new». Відкривається стандартне діалогове вікно ОС
«Windows» для задання параметрів шрифтів (рис. 3.5).

Рисунок 3.5 – Діалогове вікно вибору типу шрифту для статичного тексту

Для цього прикладу вибрати шрифт «Times New Roman», зображення –
напівжирне, розмір шрифту – 16.
13. У режимі деталізованого перегляду з’явився новий шрифт «New 1», а
у вікні властивостей відображуються його характеристики (рис. 3.6).

Рисунок 3.6 – Вікно деталізованого відображення характеристик заданого
шрифту

14. Змінити ім’я шрифту на «Titel». Шрифти, вибрані тут, можуть
використовуватися в усіх елементах, які містять текст. Вибраний шрифт
використовуватиметься для текстового елемента.
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15. На зображенні вибрати текстовий елемент і у вікні властивостей
відкрити розділ «Font».
16. У правому стовпці вибрати властивості шрифту (рис. 3.7).

Рисунок 3.7– Вікно вибору типу використовуваного шрифту

Вибрати шрифт «Titel».
Після цього зберегти отримане зображення.
17. Створення функції для елементів. Перемикання між зображеннями
здійснюється за допомогою кнопок на кнопковій панелі. Ця можливість
реалізується за допомогою функцій. Усі доступні функції надаються в списку
функцій. У менеджері проекту вибрати розділ «Functions».
18. У деталізованому перегляді менеджера проекту відображуватиметься
порожній список функцій. Тут відображуватимуться функції, які будуть
створені пізніше.
19. Потрібно відкрити контекстне меню, і вибрати «Function new...».
Відкриється діалогове вікно зі списком обумовлених функцій. Функції в ньому
відсортовані за розділами. Слід створити функцію, що реалізовує закриття
режиму «Runtime» (рис. 3.8).
20. Відкрийте розділ «Application».
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Рисунок 3.8– Діалогове вікно вибору і завдання функцій

21. Потім

виберіть

функцію

«Exit

program».

Ця

функція

відображуватиметься в списку і може бути змінена у вікні властивостей. Ця
функція не має жодних додаткових параметрів настроювання.
22. Після цього створіть функції для перемикання між зображеннями. У
контекстному меню деталізованого перегляду виберіть пункт «Function new...».
Потім відкрийте розділ «Picture». Виберіть функцію «Picture switch».
Відкриється вікно настроювань, зображене на рис. 3.9.

Рисунок 3.9 – Вікно настроювання властивостей картинки
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Для підтвердження визначення нової функції вибрати «Start Pic». Для
закріплення створіть відповідні функції перемикання для зображень «BB-Start»
і «Hall».
23. Створення текстової кнопки. Спочатку на кнопковій панелі «BB-Start»
створіть кнопки для перемикання між зображеннями «Start Pic» і «Hall».
Відкрийте зображення «BB-Start». З меню «Dyn. Eleme» виберіть команду «Text
button». За допомогою лівої клавіші миші на полі зображення нарисуємо цей
елемент (приблизно 7 см висоти і 3 см ширини). Відкриється діалогове вікно
(рис. 3.10).

Рисунок 3.10 – Діалогове вікно настроювання параметрів текстової кнопки

– виберіть функцію «Picture switch - Start Pic»;
– у вікні властивостей відкрийте розділ «Representation»;
– у рядку 1 уведіть текст «Start Pic», у рядку 2 – текст «Alt+S» (рис. 3.11).

Рисунок 3.11 – Діалогове вікно задання параметрів «гарячих» клавіш

Натисніть на правий стовпець властивостей «Runtime/Operation/Key
combination».
Унаслідок внесених змін у режимі «Runtime» можна використовувати цю
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функцію за допомогою створеної кнопки або використовуючи комбінацію
клавіш. Створіть відповідну кнопку для перемикання на зображення «Hall» з
текстом «Hall 1» і комбінацію «Alt+1». Створіть іншу кнопку для функції «Exit
programm» з текстом «Exit» і комбінацією клавіш «Alt+E».
Для текстових кнопок рекомендується використовувати окремий тип
шрифту.
24. Створення функції зображень. З кожним зображенням можна
пов’язати функції, які автоматично виконуватимуться під час відкриття або
закриття. Для відкриття кнопкової панелі та стартового зображення (рис. 3.12):
– виберіть розділ «Pictures»;
– у деталізованому перегляді виберіть зображення «Start Pic»;
– у вікні властивостей відкрийте розділ «Execution»;
– у розділі «Start function» виберіть зі списку «Picture switch»: «BB-Start».
Тепер щоразу, коли відкриватиметься зображення «Start pic», одночасно з
ним також відкриватиметься кнопкова панель «BB-Start».
Числове значення:
– відкрийте зображення «Start Pic»;
– у меню «Dyn.Elements» виберіть «Numerical value №»;
– лівою клавішею миші клацнути на полі зображення і розмістити цей
елемент (приблизно 2 см заввишки і 5 см завширшки);

Рисунок 3.12 – Діалогове вікно вибору змінних
для настроювання картинок
Якщо це вікно не відкривається автоматично, виконайте такі дії:
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– відкрийте меню «Option»;
– виберіть команду «Settings».
Відкриється діалогове вікно (рис. 3.13).

Рисунок 3.13 – Вікно настроювання параметрів змінної

Рисунок 3.14 – Вигляд вікна проекту з розміщеними динамічними
елементами

Для зміни розмірів динамічного елемента використовується один з
маркерів на його контурі (курсор набуває вигляду подвійної стрілки). Після
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цього створюються числові елементи для змінних «Temp[1,2]», «Temp[2,1]»,
«Temp[2,2]».

Вікно

проекту

з

розміщеними

динамічними

елементами

зображено на рис. 3.14.
Зміст звіту
1. Найменування і мета лабораторної роботи.
2. Короткі теоретичні відомості.
3. Отримане у викладача завдання.
4. Опис виконання кожного пункту завдання.
5. Письмові відповіді на контрольні питання.
Контрольні питання
1. Які види графічних об’єктів, що використовуються в системі ZenOn,
ви знаєте, надайте характеристику їх типів.
2. Поясніть

процес

створення

шаблона

зображення,

розкрийте

особливості настроювання параметрів шаблона.
3. Що таке динамічні елементи? Як виконується їх прив’язка до тих чи
інших технологічних змінних?
4. Поясніть, що таке функція зображення. Як зображення можуть бути
прив’язані до певних функцій у середовищі ZenOn?
5. Поясніть,

як

створюються

текстові

кнопки

для

роботи

із

зображеннями?
6. Опишіть процес настроювання властивостей графічних об’єктів,
узгодження їх з параметрами технологічного процесу в середовищі розробки
ZenOn.
Література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10]
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Кількість лабораторних занять – 16 годин (7 лабораторних занять).
Поточний контроль на лабораторних заняттях протягом змістових
модулів:
– відвідування лабораторних занять – 0,5 бала за заняття (максимум
4 бали за семестр);
– виконання лабораторного завдання – 0,5 бала за виконане лабораторне
завдання (максимум 3,5 бала за семестр);
– захист лабораторної роботи – захист на оцінку «відмінно» – 2 бали за
лабораторну роботу, захист на оцінку «добре» – 1 бал за лабораторну роботу,
захист на оцінку «задовільно» – 0,5 бала за лабораторну роботу (максимум 14, 7
і 3,5 бала за семестр);
– своєчасність захисту всіх лабораторних робіт – 0,5 бала за лабораторну
роботу (максимум 3,5 бала за семестр).
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