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ВСТУП 

 

У методичних вказівках з навчальної дисципліни «Системна інтеграція 

засобів керування технологічним обладнанням» описана структура і принцип 

роботи WinCC та її компонентів. Вбудована в WinCC довідкова система 

містить додаткову інформацію: вказівки, приклади та довідкові дані 

представлені в електронному вигляді. 

WinCC – це потужна система людино-машинного інтерфейсу (HMI), що 

працює під управлінням операційної системи Microsoft Windows 2000 або 

Windows XP. Абревіатура HMI означає «Human Machine Interface», тобто 

інтерфейс між людиною (оператором) і пристроєм (процесом). Автоматизація 

процесу дозволяє підтримувати фактичний контроль над всім процесом. Для 

забезпечення контролю встановлюється з одного боку зв’язок між WinCC і 

оператором, а з іншого боку – між системою автоматизацією і WinCC. 

WinCC використовується для візуалізації процесу і розробки графічного 

інтерфейсу оператора: 

− WinCC дозволяє оператору стежити за процесом. Процес 

відображається на екрані графічно. При цьому відображення оновлюється при 

кожній зміні стану процесу; 

− WinCC забезпечує управління процесом з боку оператора. Наприклад, 

оператор може задавати значення уставок або відкривати клапан за допомогою 

графічного інтерфейсу; 

− система аварійних повідомлень автоматично сповістить про критичний 

стан процесу. Якщо, наприклад, перевищено заздалегідь задане граничне 

значення, то на екрані з’явиться повідомлення про це. 

− у WinCC значення процесу можуть бути роздруковані або збережені в 

електронному вигляді. Це полегшує процес документування процесу і дозволяє 

аналізувати технологічні дані пізніше. 

Система WinCC може бути оптимально інтегрована в ваше рішення 

автоматизації або IT-рішення: 
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− будучи частиною комплексної системи автоматизації в рамках 

концепції Siemens TIA (TotallyIntegratedAutomation [Повністю інтегрована 

автоматизація]), WinCC працює з високою ефективністю в системах 

автоматизації на базі продуктів сімейства SIMATIC. Системи автоматизації 

інших виробників також підтримуються. 

− WinCC може обмінюватися даними з іншими IT-рішеннями, 

використовуючи стандартизовані інтерфейси, наприклад, з рівнями MES і ERP 

додатків (наприклад, система SAP) або з такими додатками, як Microsoft Excel. 

− відкриті програмні інтерфейси WinCC дозволяють створювати і 

вбудовувати свої програми для управління процесом і даними процесу. 

− WinCC дозволяє створювати проекти найбільш точно задовольняють 

вимогам процесу. Широкий спектр можливостей проектування підтримує 

створення різноманітних систем, від однокористувацьких і систем з 

архітектурою клієнт-сервер до розподілених резервованих систем з декількома 

серверами. 

− створена конфігурація WinCC може бути змінена згодом в будь-який 

час і ця зміна не викличе конфлікту з існуючими проектами. 

− WinCC – це сумісна з роботою в Інтернеті система людино-машинного 

інтерфейсу, яка дозволяє реалізовувати клієнтські рішення базі WEB, а також 

рішення, які використовують технологію «Тонкий клієнт». 

У цих методичних вказівках з навчальної дисципліни «Системна 

інтеграція засобів керування технологічним обладнанням» подані основні 

відомості про систему WinCC. У кожній роботі є порядок виконання роботи із 

завданнями, зміст звіту та контрольні питання, відповідь на які необхідно 

підготувати письмово. 

Роботи дозволяють отримати навички зі створення керуючих 

розподілених програм на платформі промислових комп’ютерів і програмованих 

логічних контролерів із розвиненою системою візуалізації і обробки 

технологічної інформації. 

У кінці методичних вказівок є додаток, в якому наведено зразок 

оформлення титульної сторінки звіту. 
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У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

 принципи побудови промислових SCADA-систем, промислові 

інтерфейси та контролери, які працюють під керуванням SCADA -систем; 

 основи побудови графічних інтерфейсів користувачів систем керування 

технологічними процесами; 

 принципи функціонування розподілених систем обробки технологічної 

інформації; 

уміти: 

 проектувати SCADA-системи автоматичного та автоматизованого 

керування, з застосуванням сучасних вбудованих засобів розробки та мов 

програмування SCADA-систем; 

 організовувати та керувати розробкою систем промислового керування 

на основі SCADA-систем; 

 встановлювати і налаштовувати програмне і апаратне забезпечення 

SCADA-систем; 

 володіти основними прийомами обробки і представлення 

експериментальні даних (ПК-5); 

 обирати, обробляти, аналізувати і систематизувати науково-технічну 

інформацію, використовувати досягнення вітчизняної та зарубіжної науки, 

техніки і технології (ПК-6); 

 організовувати роботу малих груп виконавців (ПК-23); 

 виробляти інсталяцію та налаштування системного, прикладного та 

інструментального програмного забезпечення SCADA-систем (ПК-31); 

 розробляти інструкції з експлуатації використовуваного технічного 

обладнання та програмного забезпечення для обслуговуючого персоналу  

(ПК-32) 
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1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Звіт про виконання лабораторних робіт (далі  звіт) має бути виконаний 

студентом особисто на аркушах білого паперу форматом А4 (210×297 мм) у 

Microsoft Word шрифтом Tіmes New Roman, розміром14 пунктів на одному 

боці аркуша. За необхідності звіт може містити рисунки або скріншоти 

виконаної роботи. 

Звіт має включати титульну сторінку і звіти про виконання кожної 

лабораторної роботи. 

Звіт про кожну лабораторну роботу повинен включати: 

 назву лабораторної роботи; 

 тему; 

 мету; 

 порядок виконання роботи; 

 висновки. 
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Розробка однорівневої керуючої програми 

Мета роботи: вивчити особливості розробки повнофункціональної 

програми для управління об’єктом автоматизації. 

Короткі теоретичні відомості 

Програмування з використанням символів 

У таблиці символів призначаються символічні імена і типи даних всім 

абсолютним адресами і змінним (Меркери), до яких можна пізніше звертатися в 

програмі. Використовуючи символічне уявлення, полегшується завдання 

створення і забезпечується читаність написаної програми. Імена задаються в 

компоненті Simbols [Символи] у вікні проекту SIMATIC Manager. Для 

програми S7 створюється тільки одна таблиця символів, незалежно від того, яку 

мову програмування ви обрали. 

Структура програми 

Будь-яке управління складається з приватних функцій управління 

частинами машини або процесу. Цього можна добитися шляхом відповідного 

поділу програми управління на окремі частини (функції або блоки). 

Функціональний блок (FB *) містить частину програми, яка може багаторазово 

викликатися OB1. Всі формальні параметри і статичні дані функціонального 

блоку зберігаються в окремому блоці даних (DB *), призначуваному 

функціональному блоку. Для створення функціонального блоку необхідно 

вибрати в контекстному меню в папці Blocks [Блоки] команду Insert New 

Object>Function Blocks [Вставити новий об’єкт > Функціональний Блок]. Потім 

відкрити FB1 і в діалоговому вікні «Properties – Function Block [Властивості – 

Функціональний блок]» вибрати мову, якою треба створювати цей блок, 

активізувати триггерную кнопку «Multi pleinstance FB [Мульті екземплярний 

FB]» і підтвердити інші параметри налаштування, клацнувши на OK . Усі 

сигнали, специфічні для блока, передаються функціональному блоку з 
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організаційного блоку як параметри блоку і повинні бути перераховані в 

таблиці опису змінних як вхідні і вихідні параметри (опис «in» і «out»). 

Щоб у майбутньому отримати можливість виклику функціонального 

блоку в OB1, необхідно згенерувати відповідний блок даних. Екземплярність 

блок даних (DB) завжди ставиться у відповідність функціональному блоку. 

Можливо також давати різним блокам символічні імена в таблиці символів.  

Централізовано програмуючи функціональний блок один раз, ви можете 

скоротити обсяг програмування. Для цього треба створити блок даних DB в 

папці Блоки і прийняти всі параметри, які відображаються в діалоговому вікні 

Propeties. Для кожного виклику функціонального блоку використовується свій 

блок даних. Створюючи структури програм з організаційними блоками, 

функціональними блоками і блоками даних, необхідно програмувати виклик 

для підлеглих блоків (таких, як FB1) у блоці, розташованому в ієрархії більш 

високо (наприклад, OB1). 

Тестування програми за допомогою функції «Статус». Використовуючи 

функцію «Статус програми», можна тестувати програму в блоці. Передумовою 

для цього є встановлення з’єднання online з CPU, CPU повинен знаходитися в 

режимі RUN або RUN-P, а програма повинна бути завантажена. Необхідно 

відкрити OB1 у вікні проекту «Your program ONLINE.» Відкриється вікно для 

програмування LAD / STL / FBD. Потім активізувати функцію Debug>Monitor 

[Налагодження> Спостереження]. У контактному плані відображається 

послідовний ланцюг. Шлях струму представляється суцільною лінією, це 

означає, що в ланцюг уже подано живлення. 

У разі функціонального плану стан сигналу показується за допомогою 

«0» і «1.» Пунктирна лінія показує, що результат логічної операції відсутня. У 

графічних мовах програмування Контактний план і Функціональний план 

можна простежити результати тестування, переглядаючи зміна кольору в 

сегментах програми. Це зміна кольору показує, що результат логічної операції 

виконаний до цієї точки. 

Для списку операторів у табличній формі відображається наступне:  
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− результат логічної операції (RLO); 

− біт стану (STA); 

− cтандартний стан (STANDARD). 

При цьому відображення в шпальтах STA і RLO змінюється, коли 

результат логічної операції виконується.  

Спостереження за змінними. Якщо попередній спосіб налагодження 

чому-небудь неприйнятний, то можна клацнути на кнопці Monitor Variables 

[Спостерігати змінні] на панелі інструментів. У рядку стану відобразиться 

режим роботи CPU.  

Аналіз діагностичного буфера. Якщо CPU переходить в STOP при 

обробці програми S7, або неможливо переключити CPU в RUN після 

завантаження програми, то можна визначити причину помилки з подій, 

перерахованих у діагностичному буфері. Передумовою для цього є 

встановлення зв’язку online з CPU і знаходження CPU в стані STOP. 

Щоб запросити інформацію про модуль використовується команда меню 

PLC>Module Information [ПЛК> Інформація про модуль]. Вікно 

«ModuleInformation» надає інформацію про властивості та параметрах CPU. 

Тепер можна вибрати вкладку «Diagnostic Buffer [Діагностичний буфер]», щоб 

визначити причину переходу в стан STOP. Саме останнє подія (номер 1) 

знаходиться нагорі списку. Відображається причина переходу в стан STOP. 

Якщо перехід CPU в стан STOP викликала помилка програмування, необхідно 

вибрати подія і клацнути на кнопці «Open Block [Відкрити блок]». У вікні для 

програмування LAD / STL / FBD відкривається блок, і сегмент, який містить 

помилку, виділяється підсвічуванням. 

Порядок виконання роботи 

1. Для вирішення завдання необхідний окремий проект. 

2. До початку процесу написання коду програми необхідно зіставити 

символьні імена кожної змінної з її абсолютним адресою. Це робиться у вікні 

Symbol Editor. 
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3. Програму необхідно розділити на функціональні блоки. Порядок їх 

виклику визначається в організаційному блоці. 

4. Для налагодження завдань їх необхідно завантажувати симулятор  

S7-PLCSIM. При налагодженні можна використовувати покроковий режим 

(якщо виконується одиночний цикл керуючої програми), або призупинення 

виконання програми в режимі множинного циклу. 

5. Заповнити таблицю символів іменами об’єктів і змінних. 

6. Розробити і ввести коди функціональних блоків. 

7. Ввести код блоку OB1, що містить послідовний виклик всіх 

функціональних блоків. 

8. Налагодити роботу програми, показати викладачеві, зробити скріншот 

рішення (скопіювати лістинг програми). 

Варіанти завдань 

1. Світлофор. Червоний сигнал горить 30 с, останні 2 з одночасно горить 

жовтий. Коли червоний і жовтий сигнали гаснуть, то запалюється зелений 

сигнал на 15 с, причому останні 2 з він мигає з частотою 2 Гц. Зелений сигнал 

гасне, спалахує на 2 з жовтий. Цикл повторюється. 

2. Пральна машина. При включенні живлення загоряється індикатор 

живлення. При натисканні кнопки «старт» запускається таймер прання (15 с), 

загоряється індикатор прання, після закінчення таймера - гасне. Далі 

запускається таймер полоскання (10 с) і спалахує індикатор, після закінчення 

таймера - гасне. Далі запускається таймер віджиму (5 с) і спалахує індикатор, 

після закінчення таймера – гасне, починає блимати індикатор живлення і 

віджимається кнопка «старт». При відключенні живлення гасне індикатор 

живлення. 

3. Конвеєр. Подає транспортер повинен переміщати виготовлені на трьох 

робочих місцях (РМ) «монтажні елементи» в пункт кінцевого монтажу. При 

виготовленні елементів на робочих місцях лампи H2–H4 повинні горіти. Для 

повідомлення про закінчення їх виготовлення використовуються кнопки S2–S4, 

при цьому гаснуть відповідні лампи (Н2–Н4). Після укладання всіх трьох 
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монтажних елементів на транспортер (натискання всіх кнопок S2–S4) 

включається мотор транспортера (K1) на час, необхідний для переміщення 

елемента з робочого місця 3 до позиції кінцевого монтажу (наприклад, 5 с). 

Поки транспортер знаходиться в русі, повинна мигати лампа H1 на місці 

кінцевого монтажу. При зупинці транспортера, лампа H1 повинна горіти 

безперервно. Після звільнення приймального накопичувача, що квитирующего 

натисканням кнопки S1, лампа H1 повинна згаснути, а лампи H2–Н4 знову 

включитися. Управління включається за допомогою кнопки S5 (нормально 

розімкнений) і вимикається кнопкою S6 (нормально розімкнений). У стані 

«ВКЛ» повинна горіти лампа Н5. 

Зміст звіту 

1. Мета роботи. 

2. Коди всіх блоків. 

3. Скріншот розв’язання завдань. 

Контрольні питання 

1. Адресація змінних в STEP 7. 

2. Типи даних в STEP 7. 

3. Структура STL-виразів. 

4. Ключові слова для програмування кодових блоків на STL. 

5. Які засоби перевірки значень змінних маються на STEP 7? 

6. Які оператори STL і для чого застосовані у Ваших програмах? 

7. Чим функціональні блоки програми відрізняються від інших? 

8. Як визначити причину зупинки CPU? 

Література: [1, 5, 9, 14]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Розробка мнемосхеми технологічного процесу 

Мета роботи: вивчити загальні принципи побудови систем візуалізації, 

зміни зображень в головному вікні, організацію взаємодії елементів мнемосхем 

з тегами процесу і оператором. 
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Короткі теоретичні відомості 

Традиційно в мнемосхемах вікно розбивається на три частини: 

− оглядова область (10 %, видно завжди), в якій розташовані вікно 

повідомлень, кнопки навігації по мнемосхемі, узагальнені індикатори стану, 

системний час, поточний користувач, стан зв’язку з контролерами; 

− робоча область (80 %, може мінятися), в якій розташовані мнемосхеми, 

екрани діагностики, графіки і таблиці; 

− область додаткової клавіатури (10 %, видимість залежить від робочої 

області), в якій містяться кнопки виклику діагностики, повідомлень, графіків, 

виходу з середовища виконання та ін. 

Для реалізації цього підходу створимо кадр (main.pdl) розміром 1024×768, 

в нього вставимо 3 об’єкти Picture Window розмірами 1024×100, 1024×600, 

1024×68. Для підгонки відображуваних кадрів під розмір об’єкта у 

властивостях Picture Window встановимо Adopt Picture в Yes. У властивість 

Picture Name верхнього об’єкта введемо «menu.pdl», середнього – ім’я кадру з 

основною мнемосхемою. Створимо новий кадр menu.pdl розміром 1024х100. У 

ньому вставимо кнопки «Мнемосхема», «Графіки». За їх натискання будуть 

виконуватися сценарії, які змінюють властивість Picture Name об’єкта Picture 

Window2 кадру main.pdl на ім’я кадру з мнемосхемою (1 кнопка) і кадр 

graphics.pdl (2 кнопка). 

Для організації взаємодії елементів мнемосхем в тегами процесу та 

оператором у властивостях цих елементів є опції Dynamic Dialog, 

DirectConnection, C-Action, а також можливість відстежувати події. У 

властивостях всіх об’єктів є закладка «Events», в якій можливо відстеження 

п’яти подій миші. 

Можливо використовувати C-макроси для програмування реакції на 

подію, що сталася з графічним об’єктом. C-макрос слід використовувати, якщо 

можливості, надані прямим з’єднанням з тегом, не достатні для вирішення 

вашого завдання. 
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Використання макросів для визначення реакції на зміну властивості 

об’єкта впливає на продуктивність системи виконання. Подія відбувається, 

якщо змінюється значення властивості об’єкта. У цьому випадку, макрос, 

пов’язаний з цією подією, починає виконуватися. Коли кадр закривається, 

виконання всіх макросів по черзі завершується. Це може привести до великого 

навантаження на систему. Крім використання прямого з’єднання з тегом, C-

макросів і тегів, в WinCC можна задавати динаміку графічних об’єктів в 

системі виконання за допомогою VBS-макросів. VBS-макроси слід 

використовувати в наступних випадках: 

− якщо ви хочете в макросі обробити кілька вхідних параметрів;% 

− якщо ви хочете використовувати умовну конструкцію (if ... then ...); 

− якщо ви хочете змінити в макросі кілька властивостей об’єкта; 

− якщо ви хочете звернутися до діалогових вікон операційної системи, як, 

наприклад, діалогового вікна вибору файла або кольору. 

VBS-макроси створюються в редакторі VBS-макросів в Graphics Designer 

[графічних дизайнерів]. Редактор макросів пропонує такий же набір функцій, як 

і редактор VBS в «Global Script [Глобальний сценарій]». Макроси, створені в 

Graphics Designer [графічних дизайнерів] завжди зберігаються разом в кадром, 

в якому вони були створені. Документація по створеним VBS-макросам 

додається в проектну документацію Graphics Designer [Графічного дизайнера] 

разом з властивостями всіх конфігурованих об’єктів. Усі VBS-макроси, 

створені в кадрі, можна подивитися в WinCC Explorer [Провіднику WinCC] в 

діалоговому вікні Properties [Властивості]. Це діалогове вікно викликається з 

контекстного меню для цього кадру. VBS-макроси можуть використовуватися 

для динамізації властивостей об’єкта. Ви можете визначити динаміку для 

властивості об’єкта в системі виконання залежно від тригера, тега або стану 

іншого об’єкта. VBS-макрос слід використовувати, якщо можливості 

динамізації, що надаються з’єднанням з тегом або динамічним діалогом, не 

достатні для вирішення вашого завдання. Якщо до WinCC не підключений 

ПЛК, для тестування проекту можна використовувати імітатор. Щоб запустити 
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імітатор, перейдіть на панель завдань Windows і клацніть на пункті меню «Start 

[Пуск]» «SIMATIC» «WinCC» «Tools [Інструменти]» «WinCCTag Simulator 

[Імітатор тегів WinCC]». Для того щоб імітатор функціонував правильно, 

проект повинен бути активізований (в режимі виконання). У діалоговому вікні 

імітатора виберіть тег, який ви хочете змоделювати. Для цього клацніть на 

«Edit [Редагування]» «NewTag [Новий тег]». У діалоговому вікні «Tags – Project 

[Теги – Проект]» виберіть внутрішній тег «Position» і клацніть на кнопці «OK». 

На закладці «Properties [Властивості]» виберіть режим імітації. 

Введіть початкове і кінцеве значення. Встановіть прапорець «active 

[активний]». На закладці «Tags [Теги]» натисніть на кнопку «StartSimulation 

[Почати моделювання]». У таблиці «Tags [Теги]» будуть відображатися 

змінюються значення обраного тега. Перейшовши до вікна режиму виконання, 

ви зможете побачити, як імітатор поставляє «реальні» значення кадру. 

Порядок виконання роботи 

1. Для динамізації властивостей об’єкта вибирайте найбільш адекватний 

інструмент: Dynamic dialog, Direct Connection, C-Action. 

2. При використанні Dynamic dialog вибирайте вірний формат вихідних 

даних «Analog», «Boolean», і «Direct». 

3. При використанні Dynamic dialog не забувайте налаштовувати тригери. 

4. При написанні сценаріїв використовуйте вбудовані функції, список 

яких відображається в лівій частині редактора сценаріїв. 

5. Для налагодження та діагностики помилок сценаріїв можна 

використовувати елемент Application Window, задавши властивості Global 

Script / GSC Diagnostics, в який можна друкувати з макросу: printf 

(«Somethingwrong! \ N»). 

6. Для виведення повідомлень про роботу сценаріїв можна 

використовувати стандартну функцію Message Box. 

7. Визначити вхідні, внутрішні та вихідні параметри об’єкта 

автоматизації. 
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8. Створити внутрішні (не пов’язані з контролером) теги відповідних 

типів. 

9. Розробити структуру не менше ніж з 5х кадрів мнемосхем, 2 з яких (для 

виведення аварійних повідомлень і значень технологічних параметрів) будуть 

наповнені пізніше. Організувати переходи між кадрами. 

10. Використовуючи бібліотеку елементів HMI заповнити основний кадр 

мнемосхеми елементами, що відображають як сам об’єкт автоматизації, так і 

елементи управління їм і відображення його параметрів. 

11. Зв’язати елементи мнемосхеми з відповідними тегами, 

використовуючи можливості для додання елементам мнемосхеми динамічних 

властивостей. 

12. Для внесення збурень в технологічний процес використовувати 

імітатор тегів. 

13. Налагодити сценарії, продемонструвати працездатність мнемосхем 

викладачу. 

14. Зберегти скріншоти мнемосхем і лістинги сценаріїв. 

Варіанти завдань 

1. Автоматизація процесу управління водопостачанням. Включає насос, 

резервуар з відображенням рівня (з попередженням переповнення), випускний 

вентиль. 

2. Автоматизація процесу управління електропостачанням. Включає шафа 

з вимикачем і відображенням напруги, струму, температури (з попередженням 

перевищення), автомат відключення при короткому замиканні. 

3. Автоматизація процесу управління бетонозмішувачів. Включає 

дозатори, змішувач з відображенням ваги (з попередженням перевищення), 

таймер змішання, кнопки запуску, випорожнення. 

4. Автоматизація процесу управління паровою турбіною. Включає 

вентиль подачі пари, турбіну з відображенням швидкості обертання (з 

попередженням перевищення), автомат відключення при перевищенні 

швидкості. 
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5. Автоматизація процесу управління опалювальним котлом. Включає 

вентиль подачі палива, котел з відображенням температури і тиску пари  

(з попередженням перевищення), автомат відключення при перевищенні тиску. 

6. Автоматизація процесу управління дизельною електростанцією. 

Включає кнопки пуску / зупинки, дизель з відображенням температури і 

швидкості обертання (з попередженням перевищення), автомат відключення 

при перевищенні температури. 

Зміст звіту 

1. Мета роботи. 

2. Варіант завдання. 

3. Скріншоти мнемосхем. 

4. Лістинги сценаріїв. 

Контрольні питання 

1. Загальні принципи побудови систем візуалізації. 

2. Властивості об’єкта Picture Window, використовувані для навігації по 

мнемосхема. 

3. Як забезпечити адаптацію розмірів кадру і об’єкта Picture Window? 

4. У яких випадках доцільно створювати користувацькі об’єкти? 

5. Способи перенесення користувача елементів в інші проекти і на інші 

робочі станції. 

6. Способи управління зовнішнім виглядом елементів мнемосхеми. 

Література: [3, 5, 13, 15, 17]. 

 

Лабораторна робота № 3  

Тема. Розмежування прав доступу користувачів до елементів 

мнемосхеми. Розробка та налагодження макросів 

Мета роботи: вивчити систему призначення прав доступу користувачів 

до елементів мнемосхеми і властивості об’єктів, що залежать від прав доступу 

поточного користувача. Навчитися розробляти і налагоджувати макроси. 
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Короткі теоретичні відомості 

Розмежування прав доступу. Для обмеження прав доступу до різних 

елементів управління на мнемосхемах застосовується редактор 

UserAdministrator. Права доступу, яких 17 і назви яких можна змінювати на свій 

розсуд (важливий його рівень, причому верхні рівні не включаються нижні!) 

Можна задавати як для окремих користувачів, так і для груп, тоді всі члени 

групи будуть мати однаковий набір прав. 

Користувачі та групи користувачів створюються вибором з меню правої 

кнопки миші. Можна налаштувати автоматичний логаут через вказану кількість 

хвилин, 0 – обмеження по часу немає. Самі права задаються і відбираються 

подвійним кліком лівої кнопки. 

При створенні користувача йому відразу задається пароль не менше  

6 символів. При бажанні права групи користувачеві можна не копіювати. Назва 

прав ніякого значення не має. Важливий рівень (номер) права – фактично це 

встановлений біт в 17-бітному слові, установку якого ми можемо перевірити. 

Авторизація може проводитися натисканням клавіш, визначених для 

логіна / логаута у властивостях проекту, закладка HotKeys, а можна намалювати 

звичайну кнопку при кліці на яку в скрипті викликається функція standard / 

options / PassLoginDialog з параметром 1. Є інший спосіб виклику вікна 

реєстрації – використання функції PWRT Login (1) з саморобної бібліотеки 

UseAdmin.dll. Нам цікавіший спосіб підключення динамічних бібліотек в 

сценаріях: 

#pragmacode («UseAdmin.dll») 

BOOL PWRTLogin (TCHAR Monitor); 

#pragmacode 

PWRTLogin (1); 

Ім’я зареєстрованого в процесі діалогу користувача зберігається в 

системної папкі CurrentUser. Для відображення імені поточного користувача 

досить зв’язати об’єкт StaticText з цим тегом. 
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Будь-який елемент управління на мнемосхемі можна захистити від 

використання різними способами. Можна просто відключити події об’єкта, 

встановивши його властивості OperatorControlEnabled з групи властивостей 

Misc в No. Об’єкт буде блідим (неактивним) в середовищі виконання. 

Можна явно вказати, який рівень доступу необхідно мати користувачеві, 

щоб впливати на об’єкт. Для цього у властивостях / Misc / Authorization 

виберемо якийсь (але один!) Рівень доступу. У середовищі виконання об’єкт 

буде відображатися як доступний, але клік по ньому від користувача, що не має 

потрібного рівня доступу, призведе лише до появи повідомлення про 

недостатність прав. 

Якщо необхідно дозволити користуватися об’єктом лише користувачам, 

які мають кілька рівнів доступу, або крім рівня доступу перевіряти і ім’я 

користувача, то на властивість Operator Control Enabled повісимо скрипт 

приблизно такого вигляду, використовуючи функцію Pass Check Level 

Permission з групи standard / options: 

Return Pass Check Level Permission (2) & & Pass Check Level Permission (7) 

&&! strcmp (Get Tag Char («CurrentUser»), «Петров»); 

Об’єкт буде дозволений для використання користувачу «Петров», якщо 

він має рівні доступу 2 і 7. 

Неактивні кнопки, як і кнопки, при кліці на яких з’являється 

повідомлення про недостатність прав, дратують користувачів. Тому часто 

об’єкти просто не відображаються для не зареєстровані або не володіють 

необхідними привілеями користувачів. Для цього їх властивість Display 

спочатку встановлено в No, а при зміні тегаCurrentUser запускається сценарій, 

перевіряючий права доступу і відображає (приховує) об’єкт. 

Очевидно, що при захисті доступу до елементів управління необхідно 

блокувати доступ і до середовища розробки WinCC. Це робиться або 

забороною виходу з середовища виконання, або засобами операційної системи, 

або за допомогою спеціальних програмних засобів. 
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Розробка та налагодження макросів. WinCC підтримує створення і 

редагування функцій і макросів за допомогою редактора Global Script 

[Глобальний сценарій]. Редактор Global Script [Глобальний сценарій] 

запускається з вікна проекту в WinCC Explorer [Провіднику WinCC]. Макроси 

використовуються для вирішення фонових завдань, таких як друк щоденних 

звітів, поточний контроль тегів виконання обчислень. 

Макроси запускаються за допомогою відповідних тригерів, 

конфігурованих для них. Для виконання макросу в список запуску повинна 

бути включена Global Script Runtime [Система виконання редактора 

Глобальний сценарій]. 

На відміну від локальних макросів глобальні макроси виконуються на 

всіх комп’ютерах клієнт-серверного проекту. У однокористувацькому проекті 

між глобальними і локальними макросами нема різниці. 

Порядок виконання роботи 

1. Для налаштування прав доступу використовуються мнемосхеми, 

розроблені в лабораторній роботі № 3. 

2. При написанні сценаріїв і макросів не рекомендується вводити імена 

функцій і тегів вручну, оскільки це може призвести до помилок їх написання. 

3. Для виконання макросів в список запуску потрібно включити 

компонент системи відображення Global Script Runtime. 

4. При налагодженні сценаріїв і макросів можна використовувати 

Application Window / Global Script / GSC Diagnostics, куди можна друкувати: 

printf («Somethingwrong! \ N»). 

5. Після завершення налагодження сценаріїв скопіюйте їх у зовнішню 

програму для збереження та друку. 

6. Створити групу користувачів не менше ніж з двох операторів, 

поставити їм різні набори прав. 

7. Розробити сценарій авторизації після натискання на кнопку з 

відображенням логіна зареєстрованого користувача в текстовому вікні. 
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8. Розробити сценарії блокування / розблокування і приховання / появи 

елементів управління технологічним процесом по події зміни зареєстрованого в 

середовищі виконання користувача (при відсутності реєстрації елементи 

приховані / заблоковані, при вході – видно / доступні). 

9. Розробити сценарій, що дозволяє вихід з середовища виконання тільки 

одному з наявних у системі користувачів 

10. Розробити сценарій, що відображає кнопку виходу з середовища 

виконання тільки при зупиненому технологічному процесі і вимагає 

підтвердження виходу. 

11. Налагодити сценарії, продемонструвати їх працездатність викладачу. 

12. Розробити макрос, що забезпечує циклічну зміну вхідних змінних 

технологічного процесу, і дозволяє відмовитися від використання імітатора 

тегів. 

13. Налагодити макрос, продемонструвати їх працездатність викладачу. 

14. Зберегти у зовнішній програмі і роздрукувати файли налагоджених 

сценаріїв. 

Варіанти завдань 

1. Використовуються завдання з лабораторної роботи № 3. 

Зміст звіту 

1. Мета роботи. 

2. Варіант завдання. 

3. Скріншоти мнемосхем з прихованими/відображеними елементами, 

кнопкою реєстрації і текстовим полем виведення логіна поточного користувача. 

4. Лістинги сценаріїв. 

5. Лістинг макросу. 

Контрольні питання 

1. Способи виклику діалогу авторизації. 

2. Способи блокування доступу неавторизованого користувача до 

елементів управління. 

3. Способи блокування доступу до середовища розробки WinCC. 
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4. Способи повідомлення користувачів про недостатність прав доступу до 

елементів управління. 

5. Функції якого виду можна використовувати в сценаріях? 

6. Які системні функції потрібні в даній роботі? 

7. Чим макроси відрізняються від сценаріїв? 

8. Чим різняться локальні і глобальні макроси? 

9. Як забезпечити переносимість макросів? 

10. Як забезпечити захист макросів від змін? 

Література: [4, 5, 6, 15]. 

 

Лабораторна робота № 4  

Тема. Налаштування модулів зберігання і відображення 

технологічних параметрів 

Мета роботи: вивчити можливості, засоби конфігурування, зберігання і 

відображення технологічних параметрів в табличному і графічному вигляді. 

Короткі теоретичні відомості 

Редактор Tag Logging (Реєстрація тегів) містить функції, призначені для 

збору даних від зовнішніх джерел і підготовки цих даних для відображення та 

архівування. Дані можуть містити важливу інформацію виробничого і 

технічного характеру, що стосується робочого стану системи. 

У редакторі Tag Logging (Реєстрація тегів) конфигурируются архіви, 

значення процесу (аналогові і бінарні), які повинні архивироваться, а також 

цикли архівування. Конфігурація у Tag Logging істотно спрощується, якщо 

використовується Майстер архівів (Archive Wizard). 

У режимі runtime дані відображаються за допомогою об’єкта «WinCC 

Online Trend Control» і «WinCC Online Table Control», які конфігуруються в 

редакторі GraphicsDesigner. 

Налаштування архівів містить приймаються за замовчуванням установки, 

необхідні для створення архіву, а також служить для вказівки тегів і їх зв’язку з 

тегами Менеджера даних. Архіви створюються і редагуються в межах об’єкта 
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«Archives» («Архіви»). Кожен раз, коли створюється новий архів, 

використовуються прийняті за умовчанням установки. 

Крім вибору формату архіву та архівіруемих тегів, необхідно 

налаштувати таймери, розрізняють: 

Таймери збору – це тимчасові інтервали, що визначають період, з яким 

система Реєстрації тегів здійснює копіювання значень з образу процесу 

Менеджера даних. 

Таймери архівування – це тимчасові інтервали, що визначають період, з 

яким відбувається завантаження даних в архів. Час архівування завжди є цілою 

кратною величиною по відношенню до заданого часу збору. 

При циклічному архівування із заданим інтервалом архівування кожен 

раз завантажується останнє значення. Попереднє значення, в свою чергу, 

належить попередньому інтервалу. 

Таймери стиснення – це таймери, які використовуються для завдання 

періодичності стиснення даних. 

Для створення і редагування всіх перерахованих вище таймерів служить 

об’єкт «Timers» («Таймери»). 

У діалоговому вікні «Events» («Події») вводиться подія, по наявності 

якого буде виконуватися архівування. 

Відображення значень процесу у вигляді графіків 

Для графічного відображення тегів редактор Реєстрації тегів надає 

можливість подання їх значень у вигляді графіків (трендів). Тип тренда, який 

потрібно використовувати, можна вибирати. Тренд можна вивести як для 

поточних значень тега, так і для значень з архіву. 

Графік тега відображається в режимі Runtime за допомогою об’єкта 

ActiveX Control, параметріруемого в «Graphics Designer» («Графічний 

дизайнер»). Об’єкт «WinCC Online Trend Control» (також WinCC OTC) дозволяє 

домогтися високої гнучкості при конфігуруванні, оскільки все конфігурування 

виконується виключно в редакторі Graphics Designer (дизайнер). Відображатися 
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можуть ті теги, які сконфігуровані в WinCC Explorer або в архіві значень 

процесу. 

Для графічного представлення значень тегів пропонується три основних 

типи тренда: Окремі значення, Лінійна інтерполяція, Ступінчастий тренд. 

Область, що знаходиться під трендом, може бути заповнена кольором, за 

винятком випадку відображення окремих значень. 

Необхідний тип тренда вказується у вкладці «Value Axis» («Вісь 

значень») діалогового вікна «Properties» («Властивості») об’єкта Online Trend 

Control. 

Відображення значень процесу в таблицях 

У WinCC є можливість відображення значень тегів у вигляді таблиць. 

Відображення значень відбувається в режимі runtime за допомогою об’єкта 

ActiveX. Цей об’єкт необхідно створювати в редакторі «GraphicsDesigner» 

(«Графічний дизайнер») і підключати до нього архів значень процесу, 

конфігурований в редакторі «Tag Logging» («Реєстрація тегів»). «Об’єкт WinCC 

Online Table Control» («WinCCOTabC») дозволяє домогтися високого ступеня 

гнучкості в процесі конфігурування, оскільки все конфігурація вікна таблиці 

виконується виключно в редакторі Графічний дизайнер (Graphics Designer). 

Порядок виконання роботи 

1. Для відображення змінних процесу у вигляді графіків і таблиць 

використовується кадр мнемосхеми, підготовлений в лабораторній роботі №3. 

2. Для циклічної зміни архівіруемих тегів повинен виконуватися макрос, 

розроблений в лабораторній роботі № 4. 

3. Для архівування тегів в список запуску потрібно включити компонент 

системи відображення Tag Logging Runtime. 

4. Для збереження налаштувань архівів редактор Tag Logging повинен 

бути закритий. 

5. При вставці в кадр об’єктів WinCC Online Trend Control і WinCC Online 

Table Control не слід відразу ж виконувати їх конфігурація, а потрібно закрити і 
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знову відкрити вікна їх налаштування. У цьому випадку будуть доступні всі 

параметри вікон налаштування. 

6. При налагодженні зовнішнього вигляду об’єктів Online Trend Control і 

Online Table Control в середовищі виконання можна використовувати їх панелі 

інструментів, якщо їх відображення включено при конфігурації. 

7. Конфігурувати архіви тегів і стислі архіви аналогового і не менше двох 

бінарних тегів. 

8. У кадрі мнемосхеми, підготовлений в лабораторній роботі №3, 

розмістити об’єкти Online Trend Control і Online Table Control, виконати їх 

підключення до архівів і настройку зовнішнього вигляду. 

9. Переконатися в працездатності системи навігації по кадрам 

мнемосхеми, переконатися в наявності прав доступу поточного користувача до 

кадру з об’єктами OnlineTrend Control і Online Table Control. 

10. Налагодити підключення до архівів і зовнішній вигляд об’єктів 

OnlineTrend Control і OnlineTable Control, продемонструвати їх працездатність 

викладачу. 

11. Зробити скріншоти кадру мнемосхеми, що містить об’єкти 

OnlineTrend Control і Online Table Control. 

Варіанти завдань 

1. Використовуються завдання з лабораторної роботи №3. 

Зміст звіту 

1. Мета роботи. 

2. Варіант завдання. 

3. Скріншоти кадру мнемосхеми містить об’єкти Online Trend Control і 

Online Table Control. 

Контрольні питання 

1. Структура та призначення редактора TagLogging. 

2. Які таймери і для чого містить редактор TagLogging? 

3. Які види архівів можна налаштувати в редакторі TagLogging і в чому їх 

відмінність? 
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4. Які параметри аналогового тега архіву значень процесу? 

5. Які параметри бінарного тега архіву значень процесу? 

6. Які основні параметри об’єкта WinCC Online Trend Control? 

7. Які основні параметри об’єкта WinCC Online Table Control? 

8. Які особливості налаштування об’єктів Online Trend Control і 

OnlineTable Control? 

Література: [3, 5, 10, 12, 14]. 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Особливості створення проекту в середовищі WinCC. Робота зі 

спеціальними інструментальними засобами пакету 

Мета: підвищення ефективності розробки проектів в середовищі WinCC. 

Короткі теоретичні відомості 

Редактори і функції WinCC Explorer [Провідника WinCC] 

У навігаційному вікні WinCC Explorer [Провідника WinCC] можна 

подивитися список встановлених редакторів і функцій WinCC. Редактор, який є 

опцією WinCC, бачимо в навігаційному вікні тільки в тому випадку, якщо дана 

опція встановлена. 

Деякі інструменти та опції WinCC не відображаються в WinCC Explorer 

[Провіднику WinCC]. Ці інструментальні засоби можна викликати командою 

«WinCC»>«Tools[Сервіс]» з папки «Simatic» меню Windows Start [Пуск]. 

Існують також опції WinCC, які можна викликати незалежно від WinCC. 

Виклик редактора 

Викликати редактор з WinCC Explorer [Провідника WinCC] можна 

наступними способами: 

– з контекстного меню у вікні даних або в навігаційному вікні; 

– клацнувши двічі мишею в навігаційному вікні по редактору; 

– з меню «Редактори» в рядку меню. 
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Список редакторів і функцій 

У наступних таблицях наведені всі редактори та функції, що 

викликаються з WinCC Explorer [Провідника WinCC]. 

Таблиці містять такі поля: 

 Об’єкт: ім’я редактора або функції в WinCC Explorer [Провіднику 

WinCC]. 

 Застосування: інформація про те, для чого використовується об’єкт. 

 Інтерактивна довідка: в цьому полі перераховуються відповідні розділи 

WinCC Information System [Довідкової системи WinCC], в яких міститься 

детальніша інформація про об’єкт. 

 Засоби імпорту/експорту: перераховуються засоби імпорту та експорту 

даних. 

 Зміна мови: інформація про можливості налаштування іноземних мов 

для об’єкта. 

 Налаштування в режимі виконання: наводиться інформація про те, чи 

може об’єкт використовуватися під час виконання проекту. Відомості про 

обмеження на конфігурацію в режимі виконання можна знайти в розділі 

«Online Configuration [Проектування в режимі виконання]» і в описі редакторів. 

1) Розділи, перераховані в WinCC Information System [Довідкова система 

WinCC], знаходяться в книзі «Working with WinCC [Робота з WinCC]». 

2) З обмеженнями. 

Типи проектів 

У WinCC існує три типи проектів: 

– однокористувацький проект; 

– багатокористувацький проект; 

– клієнтський проект. 
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Таблиця 5.1 – Редактори та функції, що викликаються з WinCC Explorer 
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Продовження таблиці 5.1 

  

     

 

Багатокористувацький проект 

Якщо в проекті WinCC ви хочете працювати з декількома комп’ютерами, 

то необхідно створити багатокористувацький проект. 

Існує два основних варіанти багатокористувацької системи: 

• багатокористувацька система з одним або більшим числом серверів: 

кілька серверів з одним або більшою кількістю клієнтів. Одна клієнтська 

станція звертається до декількох серверів. Робочі дані знаходяться на різних 



30 

серверах. Конфігураційні дані зберігаються на серверах і на клієнтських 

станціях; 

• багатокористувацька система тільки з одним сервером: один сервер і 

один або декілька клієнтів. Всі дані знаходяться на сервері. 

Принцип роботи 

На сервері необхідно створити багатокористувацький проект. За 

допомогою відповідних засобів зв’язку з процесом сервер підключається до 

програмованого контролера. 

У багатокористувацькому проекті вам необхідно конфігурувати клієнтів, 

які звертаються до сервера. В якості другого кроку, потрібно створити 

необхідні клієнтські проекти на відповідних комп’ютерах. 

Якщо ви збираєтеся працювати з декількома серверами, продублюйте 

багатокористувацький проект на другому сервері, а потім, налаштуйте 

продубльований проект відповідним чином. Крім того, ви можете створити 

другий багатокористувацький проект на другому сервері, який буде незалежний 

від проекту на першому сервері. 

Сервер може звертатися до іншого сервера, як клієнт. Цією можливістю 

можна скористатися при роботі з архівним сервером або файл-сервером. 

Клієнтський проект 

Після створення багатокористувацького проекту необхідно конфігурувати 

клієнтів, які будуть звертатися до сервера. Для цього на комп’ютері, який буде 

використовуватися в якості клієнтської станції, потрібно створити клієнтську 

програму. 

Існує два основних варіанти роботи WinCC клієнта: 

– багатокористувацька система з одним або декількома серверами: клієнт 

звертається до серверів. Робочі дані розподілені між різними серверами. 

Конфігураційні дані багатокористувацьких проектів перебувають на 

відповідних серверах. Локальні конфігураційні дані клієнтських проектів, такі 

як кадри,сценарії і теги, можуть зберігатися на клієнтських  станціях; 

– багатокористувацька система з одним сервером: клієнт звертається до 
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єдиного серверу. Всі дані знаходяться на сервері, клієнти до них звертаються. 

Архівний сервер або файл-сервер може, як клієнт, звертатися до іншого 

сервера. WinCC клієнт замінює клієнтів і мультиклієнтів, які 

використовувалися в WinCCдо версіїV5.1. Залежно від конфігурації WinCC 

клієнт виконує роль клієнта V5.1 або роль мультиклієнта V5.1. 

Принцип роботи 

На сервер і створюється багатокористувацький проект. За допомогою 

засобів зв’язку з процесом сервер з’єднується з програмованим контролером. У 

багатокористувацькому проекті вам необхідно створити клієнтів, які будуть 

звертатися до сервера. 

Якщо ви налаштовуєте багатокористувацьку систему з одним сервером, 

вам непотрібно створювати окремий клієнтський проект на WinCC клієнті. При 

конфігуруванні багатокористувацької системи з декількома серверами на 

кожній клієнтській станції необхідно створити окремий клієнтський проект. Це 

також необхідно зробити, якщо ви збираєтеся працювати тільки з одним 

сервером, але вам потрібні додаткові конфігураційні дані на клієнтській станції. 

Багатокористувацька система з одним або більшою кількістю 

серверів 

Для доступу до декількох серверів, на клієнтській станції необхідно 

створити клієнтський проект. Властивості проекту визначаються WinCC 

клієнті. На сервері потрібно створити пакети за допомогою компонента 

Serverdata [Дані сервера]. У пакетах містяться всі важливі конфігураційні дані 

багато користувацького проекту. Пакети необхідно завантажити на WinCC 

клієнта. 

Створювати і компілювати пакети в ручну потрібно тільки один раз – 

якщо конфігураційні дані на сервері змінюються, WinCC автоматично генерує 

потрібні пакети. Завантажити пакети на клієнтську станцію можна або вручну, 

або автоматично. 
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Конфігурація з центральним сервером для багатокористувацької 

системи з одним сервером 

Якщо ви хочете налаштувати клієнта для роботи тільки з одним сервером, 

всі налаштування багатокористувацької системи потрібно визначити на сервері. 

При редагуванні списку програм, що автоматично запускаються на клієнтській 

станції, вам слід вказати тільки ті програми, які дійсно потрібні на клієнтській 

станції. 

На клієнтській станції непотрібно створювати окремий клієнтський 

проект, серверний проект запускається за допомогою віддаленого доступу. 

Більш детальну інформацію можна знайти в WinCC Information System 

[Довідкової системі WinCC], врозділі «Configurations»>«Multi-User Systems 

[Зміни>Стратегії системи]». 

Web-клієнт 

Ви можете налаштувати клієнта, який звертається до сервера по мережі 

Інтранет або Інтернет. Якщо вам необхідний такий вид доступу, за допомогою 

опції WinCC Web Navigator ви можете створити Web-клієнта. 

Порядок виконання роботи 

1. Визвати на виконання WinCC Explorer [Провіднику WinCC].  

2. Створити новий проект за допомогою Майстра створення проектів. 

3. Провести Конфігурування проекту в WinCC Explorer [Провіднику 

WinCC]. Перед першим запуском проекту необхідно визначити властивості 

системи виконання. Для цього можна використовувати діалогове вікно» 

Computer properties [Властивості комп’ютера]». Викликати це діалогове вікно 

можна в WinCC Explorer [Провіднику WinCC] із спливаючого меню для 

компонента» Computer [Комп’ютер]». 

На закладці «Startup [Автозагрузка]» вказуються виконувані компоненти, 

тобто компоненти, які будуть активізовані і чиї функції будуть доступні під час 

виконання проекту. Наприклад, якщо у вашому проекті визначені циклічні 

макроси, вам необхідно буде активізувати компонент «Global Script Runtime 

[Система виконання глобального сценарію]». 
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Для досягнення максимальної продуктивності рекомендується 

активізувати тільки ті компоненти, які вам дійсно потрібні. 

 

 

Рисунок 5.1 – Діалогове вікно «Computer properties 

[Властивості комп’ютера]» 

 

4. Створити та сконфігурувати окремі операторські консолі за допомогою 

компонента» Computer [Комп’ютер]». Тут можна визначити виконувані 

компоненти, які повинні викликатися при запуску проекту. 

5. Встановити зв’язок з системою автоматизації за допомогою 

компонента «Tag Management [Управління тегами]». Тут же вказуються теги, 

необхідні для обміну даними з системою автоматизації. 

6. Запустити тестовий проект на виконання за допомогою системи 

виконання WinCC [WinCC Runtime]. 

7. Інсталювати WinCC Simulator [Імітатор WinCC] можна за допомогою 

програми установки WinCC. 

8. За допомогою WinCC Simulator[Імітатор WinCC] тестувати проект 

WinCC ще на етапі його розробки, не підключаючи периферійні пристрої. 

Також можна тестувати WinCC-проект, коли периферійні пристрої управління 

підключені, але процес не виконується. 
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Рисунок 5.2 – Закладка «GraphicsRuntime  

[Система виконання графічного дизайнера]» 

 

Визначити фіксоване значення тега. 

Значення тега може автоматично змінюватися через деякі проміжки часу, 

тобто збільшуватися або зменшуватися на основі випадкових змін по 

синусоїдальній кривій. 

9. Налаштувати проект в режимі виконання. 

Якщо під час тестування знаходять помилку, вона може бути 

негайноусуненавWinCCбеззупинкитестування.Дляцьогоперейдітьвсистему 

проектування, натиснувши клавіші <Alt> + <Tab>, зробіть необхідні зміни, 

збережіть даніі поверніться до роботи системи виконання. Виконання процесу 

буде продовжено з новими даними. 

10. Перевірити завантаження змін в режимі виконання 

Використовуючи функцію Load Online Changes [Завантажити online-

зміни], ви можете редагувати проект на одному комп’ютері, в той час як він 

виконується на іншому. У подальшому опису комп’ютер, на якому виконується  

конфігурування, буде називатися станцією розробки (СР), а комп’ютер, на 

якому запущений проект – операторською станцією (ОС). 

Якщо ви хочете, щоб зміни вступили в силу на операторській станції, 

потрібно завантажити модифіковані дані. Оновлення проекту відбувається під 

час виконання проекту. Виможете протестувати змінений проектна станції 
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розробки, перш ніж оновлювати дані для користувачів у режимі реального часу. 

Оновити проект можна в будь-який час. Скористатися завантаженням змін в 

режимі online можна тільки втому випадку, якщо у вашому проекті немає 

протиріч. 

11. Створити кілька екрані в процесу 

На етапі конфігурування за допомогою графічної системи створюються 

кадри, які відображають процес під час виконання проекту. 

Графічна система виконує такі функції: 

– Відображає статичні та керовані оператором елементи кадрів,такі як 

тексти, графічні елементи або кнопки; 

– оновлює динамічні елементи кадрів, наприклад, змінює висоту 

гістограми відповідно до значення процесу; 

– реагує певним чином надії оператора, наприклад, на клацання по кнопці 

або на введення тексту в поле введення. 

12. Протестувати роботу об’єктів з таблиці 5.1 згідно вказівок викладача. 

Зміст звіту 

1. Мета роботи. 

2. Варіант завдання. 

3. Скріншоти мнемосхем. 

4. Лістинги сценаріїв. 

Контрольні питання 

1. Загальні принципи побудови систем візуалізації. 

2. Властивості об’єкта Picture Window, використовувані для навігації по 

мнемосхема. 

3. Як забезпечити адаптацію розмірів кадру і об’єкта Picture Window? 

4. У яких випадках доцільно створювати користувацькі об’єкти? 

5. Способи перенесення користувача елементів в інші проекти і на інші 

робочі станції. 

6. Способи управління зовнішнім виглядом елементів мнемосхеми. 

Література: [1, 5, 9, 12, 18]. 



36 

2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Перелік лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Системна 

інтеграція засобів керування технологічним обладнанням» дисципліни» 

складається з п’яті робіт, які спрямовані на перевірку знань студентів з теорії і 

практики розв’язання прикладних задач. 

Виконання лабораторних робіт і написання звітів є обов’язковим для всіх 

студентів. За п’ять робіт студент може отримати 20 балів. 

За кожну лабораторну роботу виставляють: 

– 4 бали, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його, тобто правильно та вичерпно відповів на всі питання. При цьому 

допускаються незначні неточності при відповіді на одне з контрольних питань; 

– 2 бали виставляється, якщо студент виконав лабораторну роботу, 

написав звіт,але не захистив його; 

– У решті випадків виставляють 0 балів. 

Розподіл по балах за видами занять наведено у таблиці: 

 

Системна інтеграція засобів керування 

технологічним обладнанням 
Бали 

Лекції 10 

Лабораторні роботи (4 б.×5 л.б.) 20 

Поточний контроль (10 б.×5) 50 

Іспит 20 

Усього 100 
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