
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 
 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«РОЗПОДІЛЕНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 151  «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»  

ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «КОМП’ЮТЕРНО-

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І ВИРОБНИЦТВА» 

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2019 



 

2 

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Розподілені системи керування» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 151  «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані 

технологічні процеси і виробництва» освітнього ступеня «Магістр» 

 

 

 

Укладачі: д. т. н., проф. С. Е. Притчин, 

                  старш. викл. Т. В. Горлова 

Рецензент  д. т. н., проф. А. П. Оксанич 

 

Кафедра автоматизації та інформаційних систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

Протокол  № ___  від  ______________ 2019 р. 

Голова методичної ради_____________ проф. В. В. Костін 



 

3 

ЗМІСТ 

 

Вступ.………………………………………………………………………………....4 

1 Вимоги до оформлення звітів з лабораторних робіт ........................................ ....6 

2 Перелік лабораторних робіт ................................................................................ ....7 

Лабораторна робота № 1 Програмне забезпечення модулів для 

віддаленого аналогового введення…………………………………………………7 

Лабораторна робота № 2 Програмне забезпечення модулів для 

віддаленого аналогового виведення……...……………..……………...................14 

Лабораторна робота № 3 Визначення SCADA-системи фірми SIEMENS 

WINCC……………………………………………………………….…...……........22 

Лабораторна робота № 4 Віддалене керування модулем аналогового 

введення з LABVIEW…………………………………………………...………….29 

Лабораторна робота № 5 Вивчення автоматизованих систем контролю на 

базі SCADA-системи VISUAL INTELLECT……….………………..……............36 

Лабораторна робота № 6 Визначення SCADA-системи фірми SIEMENS 

WINCC………………………………………….…………………………...............40 

Лабораторна робота № 7 Вивчення SCADA-системи Trace Mode……….51 

3 Критерії оцінювання знань студентів ................................................................ ..70 

Список літератури ………………………………………………………………....71 

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки звіту .……………………....72 

 



 

4 

ВСТУП 

 

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт розроблені на 

основі обробки й використання матеріалів, опублікованих у вітчизняних і 

закордонних джерелах, і призначені для студентів спеціальності  

151  «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за спеціалізацією 

«Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» освітнього 

ступеня «Магістр». Теми лабораторних робіт ілюструють основні розділи 

навчальної дисципліни «Розподілені системи керування». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є технології розробки 

програмних продуктів віддаленого керування технологічними об’єктами з 

використанням сучасних програмних засобів. 

Міждисциплінарні зв’язки 

Навчальна дисципліна «Розподілені системи керування» базується на 

вивченні таких навчальних дисциплін: «Комп’ютерно-інтегровані системи», 

«Архітектура комп’ютерних систем і мереж». 

Знання та навички, одержані у результаті вивчення навчальної 

дисципліни, використовуються під час дипломного проектування, також у 

подальшому можуть використовуватися у професійної діяльності. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Розподілені системи 

керування» є формування знань щодо застосування методів і засобів сучасного 

програмного забезпечення віддаленого керування технологічними об’єктами 

для подальшого використання в задачах дослідження та формалізації об’єктів 

управління в автоматичних і/або автоматизованих системах управління 

технічними об’єктами, аналізу і синтезу цих систем. 

Завданням вивчення навчальної дисципліни «Розподілені системи 

керування» є вивчення теоретичних і практичних засад, на яких базується 

віддалене керування технологічними об’єктами, технологій програмування та 

особливості їх застосування під час розв’язування завдань фахового 

спрямування. 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

− склад сучасних програмно-апаратних комплексів віддаленого 

керування технологічними об’єктами; 

− зміст програмно-апаратних комплексів віддаленого керування 

технологічними об’єктами; 

− галузі застосування основних сучасних програмно-апаратних 

комплексів віддаленого керування технологічними об’єктами; 

уміти: 

− грамотно застосовувати і вибирати основні програмні продукти 

віддаленого керування технологічними об’єктами; 

− уміти вибирати і застосовувати адекватні й ефективні алгоритми; 

− мати навички розробки систем збору даних, систем контролю і способів 

керування віддаленими технологічними об’єктами. 

 

Метою лабораторних робіт є закріплення теоретичних знань лекційного 

матеріалу, а також розвиток навичок самостійної роботи, уміння робити 

висновки за результатами проведених досліджень. 
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1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Виконанню кожної лабораторної роботи передує самостійна робота з темі 

лабораторної роботи. Підготовка до роботи передбачає поглиблене вивчення 

відповідного розділу курсу, ознайомлення з методикою виконання роботи, 

підготовка необхідних таблиць для внесення результатів, підготовка відповідей 

на контрольні питання.  

Виконання лабораторної роботи передбачає такі етапи:  

− самостійна підготовка до лабораторного заняття з використанням цих 

методичних вказівок і додаткової літератури; 

− виконання необхідних вимірювань у лабораторії;  

− оформлення результатів досліджень у формі звіту, структура якого 

зазначена в кожній роботі;  

− захист звіту з виконаної лабораторної роботи.  

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

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

комп’ютерним способом (за допомогою комп’ютерної техніки) шрифтом Tіmes 

New Roman, розміром 14 пунктів на одному боці аркуша. За необхідності звіт 

може містити рисунки або скріншоти виконаної роботи. 

Звіт має містити титульну сторінку та звіти про виконання кожної 

лабораторної роботи.  
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Програмне забезпечення модулів для віддаленого аналогового 

введення 

Мета: освоєння роботи з модулями i7000 для віддаленого аналогового 

введення. 

Короткі теоретичні відомості 

Загальні характеристики модулів аналогового введення: 

− 24-розрядний сигма-дельта АЦП, що забезпечує 16-розрядну точність; 

− вхідний діапазон, що програмно задається; 

− програмне калібрування. 

Модуль I-7011 являє собою одноканальний пристрій, що забезпечує 

введення сигналів від термопар різних типів. Модуль I-7011D відрізняється від 

модуля I-7011 наявністю 4,5-розрядного світлодіодного індикатора.  

Модуль I-7012 являє собою одноканальний пристрій аналогового 

введення. Аналогічно модуль I-7012D відрізняється від модуля I-7012 лише 

наявністю 4,5-розрядного світлодіодного індикатора.  

Модуль I-7014D за функціональним призначенням вельми близький до 

модуля I-7012D, але при цьому володіє наступними додатковими 

можливостями: 

− вбудоване ізольоване джерело живлення датчика; 

− функція лінійного перетворення; 

− вбудований резистор з опором 125 Ом 1 % для вимірювання струмових 

сигналів. 

Модуль I-7017 являє собою восьмиканальний пристрій аналогового 

введення, що забезпечує введення сигналів у вигляді струму або напруги.  

Модуль I-7018 являє собою восьмиканальний пристрій, що забезпечує 

введення сигналів від термопар різних типів, а також сигналів у вигляді струму 

і напруги.  
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Модуль I-7013 являє собою одноканальний пристрій, що забезпечує 

введення сигналів від платинових і нікелевих термометрів опору (RTD). Він 

має вбудоване джерело струму для живлення вимірювальної схеми і підтримує 

2-, 3- і 4-дротяні схеми підключення датчика.  

Модуль I-7013D відрізняється від модуля I-7013 лише наявністю  

4,5-розрядного світлодіодного індикатора. 

Основні технічні дані 8-канального модуля аналогового введення I-7017: 

− кількість і тип каналів: 6 диференціальних і 2 однопровідні або  

8 диференціальних; 

− тип вхідного сигналу: напруга (мВ), напруга (В), струм (мА); 

− діапазон вхідного сигналу:  ± 150 мВ ± 500 мВ;  ± 1 В ± 2,5 В;  

± 10 В ± 20 мА; 

− частота дискретизації: 10 вибірок/с з можливістю одночасного 

прочитування результатів аналого-цифрового перетворення по всіх каналах; 

− основна похибка вимірювання: не гірше ± 0,1 %; 

− температурний коефіцієнт зсуву нуля: ± 0,03 мкВ/ 0 З; 

− температурний коефіцієнт зсуву шкали: ± 25 РРМ/ 0 З; 

− коефіцієнт ослаблення перешкоди загального вигляду на частоті         

50/60 Гц: не гірше 92 дБ; 

− захист від перенапруження по входу: + 35 В. 

Вимоги щодо живлення: споживана потужність: 2 Вт. 

Система команд модулів аналогового вводу 

Команда Відповідь Опис 
1 2 3 

%AANNTTCCFF !AA Установка конфігурації модуля 

#AAN >(data) Читання аналогового входу каналу N 

$AA0 !AA Калібрування верхньої межі діапазону 

$AA1 !AA Калібрування нуля діапазону 

$AA2 !AATTCCFF Читання параметрів конфігурації 

$AA5VV !AA Установка статусу каналів 

$AA6 !AAVV Читання статусу каналів 

$AAA >(data)*8 Читання всіх аналогових входів 
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1 2 3 

$AAF !AA(data) Читання номера версії виконання модуля 

$AAM !AA(data) Читання імені модуля 

~** Без відповіді Пристрій керівника в нормі 

~AA0 !AASS Читання статусу модуля 

~AA1 !AA Скидання статусу модуля 

~AA2 !AATT Читання статусу сторожового таймера 

пристрою ведучого 

~AA3ETT !AA Установка статусу сторожового таймера 

пристрою ведучого 

~AAO(name) !AA Установка імені модуля 

 

Опис команд управління модулями аналогового введення 

%AANNTTCCFF 

Призначення: установка параметрів конфігурації модуля. 

Підтримка I-7011/7011D/7012/7012D/7013/7013D/7014D/7017/7018. 

Опис: установлює адресу, вхідний діапазон, швидкість обміну, формат 

даних і статус контрольної суми. 

Синтаксис:  %AANNTTCCFF[chk](cr),   

де      % – символ – роздільник; 

AA – двосимвольна шістнадцяткова адреса модуля в діапазоні від 00 до 

FF; 

NN – нова шістнадцяткова адреса модуля в діапазоні від 00 до FF; 

TT – код вихідного діапазону (див. п. 7.1); 

CC – код швидкості обміну (див. п. 7.1); 

FF – код конфігурації (див. п. 7.1); 

[chk] – двосимвольне значення контрольної суми. Якщо використання 

контрольної суми не дозволено, то це значення контрольної суми відсутнє в 

командній послідовності; 

(cr) – символ повернення каретки (0Dh), використовуваний як ознака 

кінця команди. 

Відповідь (значення, що повертається): 

!AA[chk](cr), якщо команда була сприйнята; 
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?AA[chk](cr), якщо команда не була сприйнята. 

Відповідь відсутня, якщо модуль виявив синтаксичну або комунікаційну 

помилку, або якщо задана адреса не існує:  

! – символ-роздільник, що позначає прийом коректної команди; 

? – символ-роздільник, що позначає передачу невірної команди; 

AA – двосимвольна шістнадцяткова адреса модуля; 

[chk] – двосимвольне значення контрольної суми. Якщо використання 

контрольної суми не дозволено, то це значення контрольної суми відсутнє в 

командній послідовності; 

(cr) – символ повернення каретки (0Dh), використовуваний як ознака 

кінця команди 

Приклад: 

Зміна адреси модуля з 01 на 02 і установка вхідного діапазону ± 10 У: 

команда: %0102080600(cr) 

відповідь: !02(cr) 

Установка вхідного діапазону ± 5 У: 

команда: %0202090600(cr) 

відповідь : !02(cr) 

Команда #AAN 

Призначення: Читання каналу аналогового введення з номером N. 

Підтримка I-7017/7018. 

Опис: команда наказує модулю, що адресується, повернути значення 

вхідного сигналу каналу N в поточному форматі представлення даних. 

Синтаксис:  #AAN[chk](cr),   

де # – символ-роздільник; 

AA – двосимвольна шістнадцяткова адреса модуля в діапазоні від 00 до 

FF; 

N – номер каналу в діапазоні від 0 до 7; 

[chk] – двосимвольне значення контрольної суми. Якщо використання 

контрольної суми не дозволено, то це значення контрольної суми відсутнє в 

командній послідовності; 
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(cr) – символ повернення каретки (0Dh), використовуваний як ознака 

кінця команди. 

Відповідь (значення, що повертається):   

>(data)[chk](cr),  

якщо команда була сприйнята. Відповідь відсутня, якщо команда не була 

сприйнята, або якщо модуль виявив синтаксичну або комунікаційну помилку, 

або якщо задана адреса не існує, де  

> – символ-роздільник, що позначає прийом коректної команди; 

[chk] – двосимвольне значення контрольної суми. Якщо використання 

контрольної суми не дозволено, то це значення контрольної суми відсутнє в 

командній послідовності; 

(cr) – символ повернення каретки (0Dh), використовуваний як ознаку 

кінця команди; 

Приклад: 

команда: #010(cr); 

відповідь: >+1.2345(cr). 

Значення сигналу на вході каналу 0 модуля з адресою 01 дорівнює 

+1,2345. 

команда : #012(cr); 

відповідь : >+4.44 (cr). 

Значення сигналу на вході каналу 2 модуля з адресою 01 дорівнює +4,44. 

Коди швидкості обміну СС, 2 символи 

Код CC Швидкість обміну 

03 1200 біт/с 

04 2400 біт/с 

05 4800 біт/с 

06 9600 біт/с 

07 19200 біт/с 

08 38400 біт/с 

09 57600 біт/с 

0А 115200 біт/с 
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Формат коду конфігурації FF, 2 символи 
 

7 6 5 4 3 2 1 0 

завжди 0 Статус контрольної 

суми: 

0 – не 

використовується  

1 – використовується 

завжди 0 Формат даних: 

00 – інженерні (фізичні) 

одиниці 

01 – % шкали діапазону 

10 – шістнадцятковий 

додатковий код 

 

Коди діапазонів вимірювання (ТТ) 

 

Шістнадцятковий код діапазону Діапазон 

08 10 В 

09 5 В 

0А 1 В 

0В 500 мВ 

0С 150 мВ 

0D 20 мА 

Порядок виконання роботи 

1. Підключіть модуль до комп’ютера відповідно до схеми підключення, 

подайте живлення на модуль і запустіть на комп’ютері програму 7000UTIL.  

 

 
 

Рисунок 1.1 – Інтерфейс програми 7000UTIL 
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2. Установіть діапазон швидкостей і номер СОМ порту в меню ComPort. 

3. Запустити програму кнопкою Start і визначити адресу модуля. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Визначення адреси модуля 

 

4. Перейдіть у вікно Термінала, вибравши пункт меню Terminal>> Single  

Line і встановите швидкість на якій працює модуль.  

 
 

Рисунок 1.3 – Командний рядок 

 

5. Уведіть команду $012[Enter], (де замість 01 необхідно вказати адресу 

модуля) у відповідь ви маєте отримати повідомлення -> 

Receive = !01080600. 

6. Уведіть команду #015[Enter], у відповідь ви маєте отримати 

повідомлення ->                        Receive => +??.???. 

7. Уведіть команду %0101080602[Enter], у відповідь ви маєте отримати 

повідомлення ->                        Receive = !01. 

8. Уведіть команду #015[Enter], у відповідь ви маєте отримати 

повідомлення ->                         Receive => ???? 

9. Уведіть команду %0101090600 [Enter], у відповідь Ви повинні 

отримати повідомлення ->         Receive = !01. 
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10. Уведіть команду #015[Enter], у відповідь ви маєте отримати 

повідомлення ->                         Receive = +?.????. 

Зміст звіту 

1. Найменування роботи і її мета.  

2. Схеми включення модуля.  

3. Система команд модулів аналогового вводу. 

4. Висновки.  

Контрольні питання 

1. Загальні характеристики модулів аналогового вводу. 

2. Схеми з’єднань для каналів аналогового вводу. 

3. Система команд модулів аналогового вводу. 

4. Команди управління модулями аналогового вводу. 

Література: [1, 3]. 

 

Лабораторна робота № 2  

Тема. Програмне забезпечення модулів для віддаленого аналогового 

виведення 

Мета: набуття навичок з модулями i7000 для віддаленого аналогового 

виводу. 

Короткі теоретичні відомості 

Модулі аналогового виводу RIO-7021 і RIO-7024 забезпечують 

формування аналогового вихідного сигналу у вигляді струму або напруги.  

Характерними особливостями модулів є: 

− вимірювання величини формованого струму в зовнішньому ланцюгу; 

− програмне управління швидкістю наростання вихідного сигналу; 

− програмно встановлювані діапазони вихідного сигналу; 

− програмна установка і збереження початкового значення вихідного 

сигналу; 

− кількість каналів: 1; 

− тип вихідного сигналу: струм (мА) і напруга (В); 
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− діапазони вихідного сигналу: 0–20 мА, 4–20 мА, 0–10 В; 

− основна похибка: не гірше ±0,1 % від повної шкали; 

− похибка АЦП контролю вихідного сигналу: ±1 % від повної шкали; 

− роздільна здатність: ±0,02 % від повної шкали; 

− температурний коефіцієнт зсуву нуля: 

• у режимі формування напруги ±30 мкВ/°С; 

• у режимі формування струму ±0,2 мкА/°С; 

− температурний коефіцієнт зсуву шкали: ±25 РРМ / °С; 

− швидкість зміни вихідного сигналу (установлюється програмно): 

• від 0,125 до 1024 мА/с; 

• від 0,0625 до 512 В/с; 

− максимальний опір навантаження струмового виходу: 

• 500 Ом з використанням внутрішнього джерела живлення; 

− Споживана потужність: 2 Вт. 

Модуль RIO-7024: 

− кількість каналів: 4; 

− тип вихідного сигналу: струм (мА) і напруга (В); 

− діапазони вихідного сигналу: 0–20 мА, 4–20 мА, 0–10 В, -10–+10 В,  

-5–+5 В, 0–5 В; 

− основна погрішність: не гірше ±0,1 % від повної шкали; 

− погрішність АЦП контролю вихідного сигналу: ±1 % від повної шкали; 

− роздільна здатність: ±0,02% від повної шкали 4; 

− температурний коефіцієнт зсуву нуля: 

• у режимі формування напруги ±30 мкВ/‘С; 

• у режимі формування струму ±0,2 мкА/‘С; 

− температурний коефіцієнт зсуву шкали: ±25 РРМ/‘С; 

− швидкість зміни вихідного сигналу (встановлюється програмно): 

• від 0,125 до 2048 мА/с; 

• від 0,0625 до 1024 В/с; 

− споживана потужність: 2 Вт. 
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Рисунок 2.1 – Схема підключення модуля аналогового виводу 

 

Система команд модулів аналогового виведення 

Команда Відповідь Опис 
1 2 3 

%AANNTTCCFF !AA Установка конфігурації модуля 

#AA(data) (7021) > Вивід значення вихідного сигналу 

#AAN(data) (7024) > Вивід значення вихідного сигналу по 

каналу з номером N 

$AA0 (7021) !AA Калібрування значення 4 мА 

$AA0N (7024) !AA Калібрування значення Њ10 В/0 мА 

$AA1(7021) !AA Калібрування значення 20 мА 

$AA1N (7024) !AA Калібрування значення +10 В/20 мА 

$AA2 !AATTCCFF Читання параметрів конфігурації 

$AA3VV (7021) !AA  Прецизійне калібрування 

$AA3NVV (7024) !AA  Прецизійне калібрування каналу з 

номером N 

$AA4 (7021) !AA Установка початкового значення 

вихідного сигналу 

%AANNTTCCFF !AA Установка конфігурації модуля 

$AA5 !AAS Читання статусу перезавантаження 

$AA6 (7021) !AA Читання останнього значення вихідного 

сигналу 

$AA6N (7024) !AA Читання останнього значення вихідного 

сигналу на каналі з номером N 

$AA7 (7021) !AA Калібрування значення 10 У 

$AA7N (7024) !AA Читання початкового значення на каналі 

з номером N 

I-7024
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1 2 3 

$AA8 (7021) !AA Читання значення вихідного сигналу 

$AA8N (7024) !AA Читання значення вихідного сигналу на 

каналі з номером N 

$AAF !AA(data) Читання номера версії виконання модуля 

$AAM !AA(data) Читання імені модуля 

~** Без відповіді Пристрій керівника в нормі 

~AA0 !AASS Читання статусу модуля 

~AA1 !AA Скидання статусу модуля 

~AA2 !AASTT Читання статусу сторожового таймера 

пристрою ведучого 

~AA3ETT !AA Установка статусу сторожового таймера 

пристрою ведучого 

~AA4 (7021) !AA(data) Читання значення безпечного рівня 

вихідного сигналу 

~AA4N (7024) !AA(data) Читання значення безпечного рівня 

вихідного сигналу на каналі з номером N 

~AA5 (7021) !AA Установка значення безпечного рівня 

вихідного сигналу 

~AA5N (7024) !AA Установка значення безпечного рівня 

вихідного сигналу на каналі з номером N 

~AAO(name) !AA Установка імені модуля 
 

Опис команд управління модулями аналогового виведення 

%AANNTTCCFF 

Призначення: установка конфігурації модуля. 

Підтримка RIO-7021/7024. 

Опис: установлює адресу, вихідний діапазон, швидкість обміну, формат 

даних, швидкість зміни сигналу і наявність перевірки контрольної суми. 

Синтаксис:  %AANNTTCCFF[chk](cr),  де 

% – символ-роздільник; 

AA – двосимвольна шістнадцяткова адреса модуля в діапазоні від 00  

до FF; 

NN – нова шістнадцяткова адреса модуля у діапазоні від 00 до FF; 

TT – код вихідного діапазону; 

CC – код швидкості обміну; 

FF – код конфігурації; 
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[chk] – двосимвольне значення контрольної суми. Якщо використання 

контрольної суми не дозволено, то це значення контрольної суми відсутнє в 

командній послідовності; 

(cr) – символ повернення каретки (0Dh), використовуваний як ознака 

кінця команди. 

Відповідь (значення, що повертається): 

!AA[chk](cr), якщо команда була сприйнята; 

?AA[chk](cr), якщо команда не була сприйнята. 

Відповідь відсутня, якщо модуль виявив синтаксичну або комунікаційну 

помилку, або якщо задана адреса не існує : 

! – символ-роздільник, що позначає прийом коректної команди;  

? – символ-роздільник, що позначає передачу невірної команди. 

AA – двосимвольна шістнадцяткова адреса модуля (в діапазоні від 00 до 

FF); 

[chk] – двосимвольне значення контрольної суми. Якщо використання 

контрольної суми не дозволено, то це значення контрольної суми відсутнє в 

командній послідовності; 

(cr) – символ повернення каретки (0Dh), використовуваний як ознака 

кінця команди. 

Приклад: 

команда: %0102300600(cr) 

відповідь : !02(cr) 

команда: %0202320600(cr) 

відповідь: !02(cr) 

Команда  #AAN(data) 

Призначення:  висновок  значення  вихідного  сигналу  по  каналу з 

номером N. 

Підтримка: RIO-7024. 

Опис: передає задане значення вихідного сигналу для каналу з номером N 

в модуль, що адресується. 
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Синтаксис:  #AAN(data)[chk](cr),   де 

#  – символ-роздільник; 

AA – двосимвольна шістнадцяткова адреса модуля (в діапазоні від 00 до 

FF); 

N – номер каналу аналогового висновку (0–3); 

(data) – значення вихідного сигналу, що підлягає висновку в модуль; 

[chk] – двосимвольне значення контрольної суми. Якщо використання 

контрольної суми не дозволено, то дане значення контрольної суми відсутнє в 

командній послідовності; 

(cr) – символ повернення каретки (0Dh), використовуваний як ознака 

кінця команди; 

Відповідь (повертається значення):  

> [chk](cr), якщо команда була сприйнята; 

?AA[chk](cr), якщо послане значення виходить за межі діапазону; 

![chk](cr), якщо команда ігнорується. 

Відповідь відсутня, якщо модуль виявив синтаксичну або комунікаційну 

помилку, або якщо задана адреса не існує: 

> – символ-роздільник, що позначає прийом коректної команди  

[chk] – двосимвольне значення контрольної суми. Якщо використання 

контрольної суми не дозволено, то це значення контрольної суми відсутнє в 

командній послідовності 

(cr) – символ повернення каретки (0Dh), використовуваний як ознака 

кінця команди 

Приклад:  команда: #010+1.234(cr) 

відповідь: > 

команда: #011+10.000 (cr) 

відповідь: > 

команда: #012+30.000 (cr) 

відповідь : ?AA 

команда: #040+01.234 (cr) 

відповідь: ! 
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Коди швидкості обміну СС, 2 символи 

 

Код CC Швидкість обміну 

03 1200 бит/с 

04 2400 бит/с 

05 4800 бит/с 

06 9600 бит/с 

07 19200 бит/с 

08 38400 бит/с 

09 57600 бит/с 

0А 115200 бит/с 

 

Формат коду конфігурації FF, 2 символи 

7 6 5 4 3 2 1 0 

Завжди  

0 

Статус 

контрольної суми: 

0 - не 

використовується  

1 - 

використовується 

Швидкість зміни сигналу: 

Код Напруга Струм 

0000 : миттєва зміна 

0001 : 0,0625 В/с 0,125 мА/с 

0010 : 0,125 В/с 0,250 мА/с 

0011 : 0,250 В/с 0,500 мА/с 

0100 : 0,500 В/с 1,000 мА/с 

0101 : 1,000 В/с 2,000 мА/с 

0110 : 2,000 В/с 4,000 мА/с 

0111 : 4,000 В/с 8,000 мА/с 

1000 : 8,000 В/с 16,000 мА/с 

1001 : 16,00 В/с 32,00 мА/с 

1010 : 32,00 В/с 64,00 мА/с 

1011 : 64,00 В/с 128,00 мА/с 

1100 : 128,0 В/с 256,00 мА/с 

1101 : 256,0 В/с 512,00 мА/с 

1110 : 512,0 В/с 1024,0 мА/с 

1111 : 1024,0 В/с 2048,0 мА/с 

Формат даних: 

00 – інженерні 

(фізичні) одиниці 

01 – % шкали 

діапазону 

10 –  

шістнадцятковий 

додатковий код 

 

Коди діапазонів вихідного сигналу (ТТ) модуля RIO-7024, 2 символи 
 

Шістнадцятковий код діапазону Діапазон 

30 0–20 мА 

31 4–20 мА 

32 0–10 У 

33 -10–+10 У 

34 0–5 У 

35 -5–+5 У 
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Порядок виконання роботи 

1. Підключіть модуль відповідно до схеми підключення, наведеної вище, 

подайте живлення на модуль і запустіть програму I7000 Util. 

2. Натисніть на клавіатурі клавішу 2. 

3. Уведіть команду $012 [Enter], у відповідь ви маєте отримати 

повідомлення -> 

Receive = !01320600 

4. Натисніть на клавіатурі клавішу 2. 

5. Уведіть команду #010+05.000 [Enter], у відповідь ви маєте отримати 

повідомлення -> 

Receive => 

6. Натисніть на клавіатурі клавішу 2. 

7. Уведіть команду $0160 [Enter], у відповідь ви маєте отримати 

повідомлення -> 

Receive = !01+05.000 

8. Натисніть на клавіатурі клавішу 2. 

9. Уведіть команду #011+01.234 [Enter], у відповідь ви маєте отримати 

повідомлення _-> 

Receive => 

10. Натисніть на клавіатурі клавішу 2. 

11. Уведіть команду $016 [Enter], у відповідь ви маєте отримати 

повідомлення  -> 

Receive = !01+01.234 

Коментар: 

Крок 3. Установка поточної конфігурації модуля на формування вихідної  

напруги в діапазоні 0–10 В, значення вихідного сигналу в інженерних  

одиницях. 

Крок 5. Установка значення вихідної напруги 5,000 В для каналу 0. 

Крок 7. Зворотне читання останнього встановленого значення вихідної 

напруги  на каналі 0, яке рівно 5,000 В (не зміряне значення). 
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Крок 9. Установка значення вихідної напруги, рівної 1,234 В, на каналі 1. 

Крок 11. Зворотне читання останнього встановленого значення вихідної 

напруги на каналі 1, яке дрівнює 1,234 В (не зміряне значення). 

Зміст звіту 

1. Найменування роботи і її цмета.  

2. Схеми включення модуля.  

3. Система команд модулів аналогового виводу. 

4. Висновки.  

Контрольні питання 

1. Загальні характеристики модулів аналогового виводу. 

2. Схеми з'єднань для каналів аналогового виводу. 

3. Система команд модулів аналогового виводу. 

4. Команди управління модулями аналогового виводу. 

Література: [1, 6]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Віддалене керування модулем аналогового виведення з 

LABVIEW 

Мета: вивчення застосування програмного пакета LabView з модулями 

віддаленого аналогового виведення. 

Короткі теоретичні відомості  

Для організації роботи з модулем аналогового введення I7024 

використовуються СубВі на базі функцій бібліотеки I7000.dll і UART.dll. 

Послідовність роботи з модулем має виконуватися таким чином: 

− відкрити СОМ порт і встановити режим його роботи, використовуючи 

СубВІ OpenCom; 

− установити стан виходів на відповідних каналах, використовуючи 

СубВІ AnalogOut; 

− після закінчення роботи закрити порт, використовуючи СубВІ 

ClosePort. 
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СубВІ OpenCom. Призначений для відкриття і конфігуруванні порту. 

СубВІ використовує функцію бібліотеки UART.dll  Open Com, яка має такий 

синтаксис: 

WORD Open Com (char cPort, DWORD dwBaudRate, char cData, char 

cParity, char cStop),  де 

cPort: 1 = COM1, 2 = COM2, 3 = COM3, 4 = COM4 

dwBaudRate: 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 

cData: 5/6/7/8 data bit 

cParity: 0 = NonParity, 1 = OddParity, 2 = EvenParity 

cStop: 0 = 1-stop, 1 = 1.5-stp, 2 = 2-stop 

Примітка: параметри cData = 8, cParity = 0, cStop = 0 є типовими для 

модулів I7000. 

Значення, що повертається: 

NoError = OK (0), будь-яке інше число означає помилку роботи модулів. 

Лицьова панель і блок-діаграма СубВІ OpenCom наведена на рисунку 3.1. 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Лицьова панель і блок-діаграма СубВІ OpenCom 

 

СубВІ AnalogOut. Призначений для установки виходів модулів у заданий 

стан по каналах. СубВІ використовує функцію бібліотеки I7000.dll  AnalogOut, 

яка має такий синтаксис: 

AnalogOut(WORD w7000[], float f7000[], char szSendTo7000[], char   

szReceiveFrom7000[]),  де: 

w7000: цілочисельний масив вхідних/вихідних параметрів; 

f7000: речовинний масив вхідних/вихідних параметрів; 
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szSendTo7000: передаваний командний рядок; 

szReceiveFrom7000: у відповідь рядок. 

Величина, що повертається. 

Значення, що повертається: 

NoError = OK (0), будь-яке інше число означає помилку роботи модулів. 

Значення масиву w7000:  

w7000[0]: RS-232 номер порту, 1/2/3/4 

w7000[1]: адреса модуля, від 0х00 до 0xFF 

w7000[2]: ім’я модуля, 0х7021/7024 

w7000[3]: 0=контрольна сума відключена, 1 = контрольна сума включена 

w7000[4]: константа ТАЙМАУТУ, нормальне значення = 100 

w7000[5]: номер каналу (0–3) для модуля I7024, для модуля I7021 не 

використовується. 

w7000[6]:  0 ! не зберігати командний і у відповідь рядок 

1 ! зберігати командний і у відповідь рядок (режим відладки) 

Значення масиву f7000:  

f7000[0]: eстановлюване значення вихідного сигналу. 

Лицьова панель і блок-діаграма СубВІ AnalogOut наведена на рисунку 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Лицьова панель і блок-діаграма СубВІ AnalogOut 

 

СубВІ CloseCom. Призначений для закриття СОМ порту. СубВІ 

використовує функцію бібліотеки UART.dll  Close Com, яка має такний 

синтаксис: 
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WORD Close Com(char cPort),  де 

cPort : 1=COM1, 2=COM2, 3=COM3, 4=COM4  

Значення, що повертається: 

NoError = OK (0), будь-яке інше число означає помилку роботи модулів. 

Лицьова панель і блок-діаграма СубВІ CloseCom наведена на рисунку 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Лицьова панель і блок-діаграма СубВІ CloseCom 

 

Порядок виконання роботи 

1. Побудувати віртуальний інструмент для управлінням модулем I7024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Лицьова панель ВІ, де w7000 – цілочисельний масив, 

f7000 – речовинний масив 
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2. Побудувати блок-діаграму, що складається з Sequence, як показано на 

рисунку 6. СубВІ знаходяться в каталозі c:\Program Files\Icpdas\ 

3. Вивчити СубВі і побудований ВІ. 

4. Допрацьовувати ВІ для управління чотирма каналами. 

5. Під керівництвом викладача перевірити роботу ВІ спільно з модулем 

I7024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6а – Нульовий фрейм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6б – Перший фрейм
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Рисунок 3.6в – Другий фрейм, нульовий вкладений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6г – Другий фрейм, перший вкладений 
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Рисунок 3.6д – Другий фрейм, другий вкладений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6е – Третій фрейм 

 

Зміст звіту 

1. Найменування роботи і її мета.  

2. Алгоритм роботи з модулями.  

3. СубВі для модулів аналогового виводу.  

4. Висновки.  
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Контрольні питання 

1. Характеристика модуля аналогового введення I7024. 

2. Призначення СубВІ OpenCom. 

3. Призначення СубВІ AnalogOut. 

4. Призначення СубВІ CloseCom. 

Література: [1, 3]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Віддалене управління модулем аналогового введення з 

LABVIEW 

Мета: вивчення застосування програмного пакета LabView з модулями 

віддаленого аналогового вводу. 

Короткі теоретичні відомості 

Для організації роботи з модулем аналогового введення I7017 

використовуються СубВі на базі функцій бібліотеки I7000.dll і UART.dll. 

Послідовність роботи з модулем має виконуватися таким чином: 

1. Відкрити СОМ порт і встановити режим його роботи, використовуючи 

СубВІ OpenCom. 

2. Опитати стан входів на відповідних каналах, використовуючи СубВІ 

AnalogIn. 

3. Після закінчення роботи закрити порт, використовуючи СубВІ 

ClosePort. 

СубВІ OpenCom. Призначений для відкриття і конфігуруванні порту. 

СубВІ використовує функцію бібліотеки UART.dll  Open Com, яка має такий 

синтаксис: 

WORD Open Com (char cPort, DWORD dwBaudRate, char cData, char 

cParity, char cStop),   

де     cPort: 1 = COM1, 2 = COM2, 3 = COM3, 4 = COM4; 

dwBaudRate: 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 

cData: 5/6/7/8 data bit 
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cParity: 0 = NonParity, 1 = OddParity, 2 = EvenParity 

cStop: 0 = 1-stop, 1 = 1.5-stp, 2 = 2-stop 

Примітка: параметри cData=8, cParity=0, cStop=0 є  типовими  для  

модулів I7000. 

Значення що повертаються: 

NoError = OK (0), будь-яке інше число означає помилку роботи модулів. 

Лицьова панель і блок-діаграма СубВІ OpenCom наведена на рисунку 4.1. 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Лицьова панель і блок-діаграма СубВІ OpenCom 

 

СубВІ AnalogIn. Призначений для установки виходів модулів у заданий 

стан по каналах. СубВІ використовує функцію бібліотеки I7000.dll  AnalogIn, 

яка має такий синтаксис: 

AnalogIn(WORD w7000[], float f7000[], char szSendTo7000[], char  

szReceiveFrom7000[]),   

де     w7000: цілочисельний масив вхідних/вихідних параметрів; 

f7000: речовинний масив вхідних/вихідних параметрів; 

szSendTo7000: передаваний командний рядок; 

szReceiveFrom7000: у відповідь рядок. 

Величина, що повертається. 

Значення, що повертаються: 

NoError = OK (0), будь-яке інше число означає помилку роботи модулів. 

Значення масиву w7000:  

w7000[0] : RS-232 номер порту, 1/2/3/4 

w7000[1] : адреса модуля, від 0х00 до 0xFF 
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w7000[2] : ім’я модуля, 0х7017/7018 

w7000[3] : 0 = контрольна сума відключена, 1 = контрольна сума 

включена 

w7000[4] : Константа ТАЙМАУТУ, нормальне значення = 100 

w7000[5] : Номер каналу (0–7)  

w7000[6] :  0 ! не зберігати командний і у відповідь рядок 

1 ! зберігати командний і у відповідь рядок (режим відладки) 

Значення масиву f7000:  

f7000[0] : вхідне значення каналу вибраного каналу. 

Лицьова панель і блок-діаграма СубВІ AnalogIn наведена на рисунку 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Лицьова панель і блок-діаграма СубВІ AnalogIn 

 

СубВІ CloseCom. Призначений для закриття СОМ порту. СубВІ 

використовує функцію бібліотеки UART.dll  Close Com, яка має такий 

синтаксис: 

WORD Close Com(char cPort),   

де cPort : 1 = COM1, 2 = COM2, 3 = COM3, 4 = COM4.  

Значення, що повертаються: 

NoError = OK (0), будь-яке інше число означає помилку роботи модулів. 

Лицьова панель і блок-діаграма СубВІ CloseCom наведена на рисунку 4.3. 
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Рисунок 4.3 – Лицьова панель і блок-діаграма СубВІ CloseCom 

 

Порядок виконання роботи 

1. Побудувати віртуальний інструмент для керування модулем I7017,  де 

w7000 – цілочисельний масив, f7000 – речовинний масив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Лицьова панель ВІ 

 

2. Побудувати блок-діаграму, що складається з Sequence, як показано на 

рисунку 6.  СубВІ знаходяться в каталозі  с:\Program  Files\Icpdas\. 

 

 

 



 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.6а – Нульовий фрейм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.6б – Перший фрейм 
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Рисунок 4.6в – Другий фрейм, нульовий вкладений 

 

 

Рисунок. 4.6г – Другий фрейм, перший вкладений 
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Рисунок. 4.6д – Другий фрейм, другий вкладений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.6е – Третій фрейм 

 

Зміст звіту 

1. Найменування роботи і її мета.  

2. Алгоритм роботи з модулями.  

3. СубВі для модулів аналогового вводу.  

4. Висновки.  
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Контрольні питання 

1. Характеристика модуля аналогового введення I7017. 

2. Призначення СубВІ OpenCom. 

3. Призначення СубВІ AnalogOut. 

4. Призначення СубВІ CloseCom. 

Література: [1, 3]. 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Вивчення автоматизованих систем контролю на базі SCADA-

системи VISUAL INTELLECT 

Мета: ознайомлення з принципом роботи SCADA-системи VISUAL 

INTELLECT. 

Короткі теоретичні відомості 

Scada-система «Owen Process Manager – Owen Report Viewer» орієнтована  

на роботу із приладами автоматизації технологічних процесів, що постачаються 

НПО ОВЕН (м. Москва), містить у собі дві незалежні підсистеми. 

Підсистема Owen Process Manager (ОРМ) призначена для розробки описів  

інформаційних  процесів  контролю  технологічних параметрів, збереження цих 

описів на диску для наступного використання. Запуск програми передбачає 

опитування контрольно-вимірювальних приладів з періодичністю, що окремо 

задається для кожного приладу, відображення результатів цього опитування в 

головному вікні системи, а також передачу одержуваних значень у файли 

протоколу. 

Підсистема Owen Report Viewer (ORV) призначена для обробки 

інформації, яка записується підсистемою OPM. Вона забезпечує читання файла 

або файлів, що містять рапорти, а також відображення збереженої інформації у 

вигляді таблиць і графіків.  

Користувач може самостійно визначати, які з подій, зафіксованих у 

рапорті, слід включати до відображуваних таблиць і графіків. 
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Опис лабораторної установки 

Лабораторна установка складається з автоматизованого робочого місця 

(АРМ) оператора й контрольно-вимірювальних приладів,  розташованих на 

двох стендах. АРМ презентовано у вигляді робочого стола з персональним 

комп’ютером і мережним адаптером АС 2. Адаптер АС 2 виконує перетворення 

сигналів, що надходять від контрольно-вимірювальних приладів, і передає їх на 

вхід персонального комп’ютера через Com-Порт. 

До входів адаптера АС 2 підключають багатоканальний вимірник УКТ- 

38  і вимірник-регулятор температури ТРМ 10 Pic. Ці прилади фірми ОВЕН і 

системи керування на їхній основі вивчають у відповідних лабораторних 

роботах курсу автоматики. У лабораторній роботі вони слугують джерелами 

інформації про поточний стан контрольованих ними об’єктів. 

Вимірник багатоканальний УКТ-38 призначений для приймання й 

перетворення сигналів, що надходять від датчиків, що працюють з ним, у 

значення контрольованих величин і відображення одного із цих значень 

(вибраного користувачем) на цифровому індикаторі. У комплекті з адаптером 

мережі АС2 прилад забезпечує передачу до ЕОМ інформації про результати 

вимірювання по кожному з використовуваних каналів контролю, а також про 

заданих для них вставках. У якості датчиків із приладом УКТ-38 можуть 

використовуватися термоелектричні перетворювачі (термопари), термометри 

опору, датчики з уніфікованими вихідними сигналами. У даній лабораторній 

роботі перетворювач настроєний на роботу з термометром опору. 

Порядок виконання роботи 

1. Запускаємо програму Owen Process Manager. 

2. Настроюємо систему на роботу з інтерфейсом АС2. Це здійснюється 

клацанням правої кнопки миші на позначенні порту COM1, і вибором команди 

«Додати інтерфейс». У діалоговому вікні, що відкрилося, вибираємо інтерфейс 

«Адаптер мережі АС2». 

3. Настроюємо тип датчика. Для цього клацаємо правою кнопкою миші 

на робочому полі, вибираємо команду «Додати прилад». У діалоговому вікні, 
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що відкрилося (рисунок 5.1), вибираємо інтерфейс Com1, тип приладу – УКТ38 

Вимірник. На вкладці «Параметри опитування» задаємо періодичність 

опитування 30 секунд. 

 

Рисунок 5.1 – Настроювання з’єднання із приладом 

 

4. Тепер створюємо екран виводу графіка температури. Переходимо на 

зону відображення № 1, скориставшись кнопкою на панелі інструментів. 

Клацаємо правою кнопкою миші на робочому полі, вибираємо команду 

«Додати посилання». У діалоговому вікні «Нове посилання» вводимо тип 

приладу, опис посилання, задаємо періодичність відображення інформації на 

графіку, а також параметри зовнішнього вигляду графіка. 

5. Зберігаємо опис процесу у файл, і запускаємо процес на виконання. На 

зображенні датчика буде виводитися значення вимірюваного параметра  

(канал 5).  

На рисунку 5.2 показаний вид схеми процесу під час виконання, на 

рисунку 5.3 – вид графіка температури. 
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Рисунок 5.2 – Схема процесу під час виконання 

 

 

Рисунок 5.3 – Графік зміни температури 

 

Зміст звіту 

1. Найменування роботи і її мета.  

2. Схема підключення приладів.  
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4. Засоби настройки та підключення приладів до SCADA-системи 

VISUAL INTELLECT. 

3. Висновки. 

Контрольні питання 

1. Призначення SCADA-систем.  

2. Особливості SCADA-систем .  

3. Основні функції SCADA-систем. 

Література: [2, 3]. 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Визначення SCADA-системи фірми SIEMENS WINCC 

Мета: ознайомлення з принципом роботи SCADA-системи SIEMENS 

WINCC. 

Короткі теоретичні відомості 

Автоматизована система керування – це людино-машинна система, що 

містить об’єкт керування й автоматизовані керівні пристрої. Частинe функцій 

керування в цих системах виконують люди. Автоматизована система одержує 

інформацію від об'єкта керування, передає, перетворює і обробляє її, формує 

керівні команди й виконує їх на керованому об’єкті. Людина визначає мету й 

критерії керування й коректує їх, якщо змінюються умови. 

Важливим компонентом автоматизованої системи є Scada-система. 

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) – це сукупність апаратно-

програмних засобів, за допомогою яких забезпечуються моніторинг 

(безперервне спостереження, контроль), аналіз і керування параметрами 

технологічного процесу. 

Розробкою Scada-систем займаються багато закордонних й вітчизняних 

науково-дослідних центрів, що працюють у галузі автоматизації, а також 

фірми-виробники засобів автоматизації. При цьому характерними функціями 

всіх систем є: 

а) обмін даними із пристроями рівня технологічного процесу (датчики й 
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виконавчі механізми); 

б) генерування подій і повідомлень про критичні й аварійні стани 

технологічних параметрів; 

в) архівування історії зміни параметрів технологічного процесу; 

г) створення графічних мнемосхем для відображення поточних 

параметрів технологічного процесу, відпрацьовування аварійних подій, 

відображення історії зміни технологічних параметрів. 

Більшість SCADA-систем відповідають принципу відкритості, тобто вони 

можуть використовувати програмні продукти інших розроблювачів і 

працювати із приладами інших виробників. 

Опис SCADA-системи WINCC v6. Компоненти середовища 

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

працює під керуванням операційної системи Microsoft Windows 2000 або 

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

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

забезпечення контролю встановлюється, з одного боку, зв’язок між WINCC і 

оператором, а з іншого – між системою автоматизації й WINCC. 

WINCC – це модульна система. Основними компонентами є Система 

проектування (Configuration Software – CS) і Система виконання (Runtime 

Software – RT). 

 

Рисунок 6.1 – Вікно WINCC Explorer 
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Відразу після запуску WINCC відкривається WINCC Explorer (Провідник 

WINCC), вікно якого показано на рисунку 6.1. WINCC Explorer є ядром 

системи проектування. У ньому відображається структура всього проекту й 

відбувається адміністрування.  

З WINCC Explorer можуть бути викликані спеціальні редактори, 

призначені для проектування. Кожний редактор використовується для 

створення спеціальної підсистеми WINCC: 

− Graphics Designer – редактор для розробки кадрів користувацького 

інтерфейсу SCADA-системи за допомогою стандартних елементів, Activex 

об’єктів, об’єктів із вбудованої бібліотеки. Динаміка може задаватися за 

допомогою прямої прив’язки до тегів, динамічних діалогів, скриптів мовою 

ANSI-В або VBS; 

− Tag Management – система керування тегами процесу й внутрішніми 

тегами; 

− Alarm Logging – редактор для конфігурування й архівації аварійних 

повідомлень. WINCC підтримує два методи генерації повідомлень: за 

допомогою тегів ПЛК і у вигляді пакетів повідомлень. Повідомлення можуть 

генерувати звукові сигнали; 

− Tag Logging – система збору, архівування й стискання значень 

вимірюваних величин. База даних заснована на MS SQL Server. Архівація 

проводиться циклічно, або управляється подіями в системі. Може проводитися 

архівація окремих тегів або цілком блоків даних ПЛК (програмувального 

логічного контролера). Дані з архіву можуть відображатися у вигляді кривих 

або таблиць. Можливе створення довгочасних архівів даних; 

− Report Designer – генерація звітів у вільно програмувальному форматі, 

керована подіями або за часом. Можлива генерація протоколів повідомлень, 

вимірюваних величин і користувацьких звітів. У звіт можна включати дані з баз 

даних. Можливий попередній перегляд звітів і збереження їх у файл; 

− Global Scripts – програмування дій, вироблених із графічними 

об'єктами, а також скриптів, що виконуються у фоновому режимі, на мовах 
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ANSI-З або Visual Basic Scripts. Можна підключати динамічні бібліотеки (DLL) 

і працювати з Activex об'єктами; 

− User Administrator – система, що забезпечує розмежування доступу 

користувачів до системи. 

Окрім основних компонентів системи є додатків функціональні 

можливості, що розширюють, і надає спеціальні можливості. 

Збір даних від контролера проводиться через комунікаційне з’єднання. 

З’єднання між WINCC і системою автоматизації встановлюється за допомогою 

комунікаційних драйверів або драйверів зв’язів. Дані, створені системою 

автоматизації або проектом WINCC, передаються за допомогою тегів. 

Підсистема Tag Management (керування тегами) призначена для 

адміністрування тегів і комунікаційних драйверів, що використовуються в 

проекті. 

У WINCC теги, що одержують значення від процесу, уважаються 

зовнішніми тегами або тегами процесу. Для тегів процесу Tag Management 

визначає комунікаційний драйвер, за допомогою якого WINCC з’єднується із 

системою автоматизації, а також параметри обміну даними. 

Відповідні теги створюються в папці цього комунікаційного драйвера. 

Теги, що не одержують значенyz від процесу, називаються внутрішніми 

тегами й створюються в папці «Internal Tags (внутрішні теги)». 

Для зберігання значень процесу призначений модуль Taglogging. У 

режимі виконання значенm процесу, які необхідно архівувати, збираються, 

обробляються, а, потім, зберігаються в базі даних. У режимі виконання можна 

вивести й подивитися поточні або архівні значення процесу у вигляді тренда 

або у вигляді таблиці. Jrрім того, архівні значення процесу можна роздрукувати 

у вигляді журналу. 

Конфігурування параметрів архівування здійснюється в редакторі  

Tag Logging. У цьому редакторі конфігуруються архіви значень процесу й 

вторинні архіви, визначаються цикли збору й архівування даних, а також 

вибираються ті значення процесу, які необхідно архівувати. 
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Система архівації тегів у WINCC v6 будується на базі сервера баз даних 

Microsoft SQL Server 2000. MS SQL Server 2000 поставляється разом з базовим 

комплектом WINCC і є його невід’ємною частиною. 

Продуктивність системи архівації в WINCC v6 досягає 5000 тегів yf 

секунду (максимальна швидкість архівації для сервера WINCC або 

однокористувацької системи), а для центрального архівного сервера WINCC 

Historian – 10000 тегів yf секунду. Загальна кількість архівних тегів в 

однокористувацькій системі може досягати 80 000. 

Висока продуктивність системи архівації в WINCC v6 була досягнута за 

рахунок декількох механізмів прискорення записів в архів. По-перше, це зміна 

структури бази даних архівів. На відміну від попередніх версій WINCC, у яких 

для кожного архівованого параметра створювалася своя таблиця, у новій версії 

всі параметри одного архіву зберігаються в одній таблиці, що складається із 

трьох стовпців: «ідентифікатор тегу», «час», «значення». По-друге, для 

швидкого архіву застосовується стискання даних. До швидкого архіву в 

WINCC v6 ставляться всі змінні, цикл збору яких менше або рівний однієї 

хвилини. Значення таких змінних спочатку записуються у двійковий файл, 

стискуються, а з досягненням певного обсягу файл записується в архів. 

Для візуалізації процесу й надання даних технологічного процесу 

призначений модуль Graphics Designer, вікно якого зображено на рис. 6.2. 

Graphics Designer розроблений відповідно до стандартів Windows. На 

екрані Graphics Designer розміщаються робочий стіл, панель інструментів, 

панель меню, рядок стану й різний палітри. Під час запуску Graphics Designer 

з’являється екран з установками за замовчуванням. При цьому звичайно на 

екрані відображається порожній кадр (файл у форматі PDL). Палітри й панелі 

можна переміщати за бажанням користувача. 

Функції створення й зберігання повідомлень SCADA-системи виконує в 

WINCC система Alarm Logging. Вона обробляє результати виконання функцій, 

що контролюють стан процесу як на рівні контролера, так і в WINCC. Система 

сигналізує про реєстрацію події, що викликає повідомлення, як візуально, так і 
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акустично. Події можуть також архівуватися в електронному виді й 

протоколюватися на папері. Можливий доступ до окремих повідомлень. 

Додаткова інформація про кожне окреме повідомлення дозволяє швидко 

локалізувати помилку й виправити її. 

 

Рисунок 6.2 – Вікно Graphics Designer 

 

Для відображення вступників повідомлень у Graphics Designer 

передбачений компонент WINCC Alarm Control. 

Документування проектних даних і даних системи виконання 

здійснюється засобами системи Report Designer. Дана система включає два 

компоненти: редактор створення сторінкових шаблонів (Report Designer 

Layouts) і завдання на печатку звітів (Print Jobs). 

Редактор Report Designer Layout надає інструменти конструювання 

сторінок звіту, у якому можна подати як дані про конфігурації системи, так і 

дані, отримані під час роботи системи: таблиці зі значеннями тегів, тренди за 
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певний проміжок часу. 

Для того, щоб звіт був роздрукований (у файл або у вигляді твердої копії), 

потрібно створити завдання. У завданні визначається ім’я шаблону звіту, час 

для автоматичного створення звіту, період часу, для якого здійснюється вибірка 

даних, а також вибір пристроїв друку звіту. 

У деяких компонентів візуалізації є можливість настроїти вивід певного 

звіту натисканням відповідної кнопки на компоненті. Завдання для друку звіту 

в таких компонентах визначається під час конфігурування. 

Щоб забезпечити розмежування доступу до об’єктів системи в режимі 

Runtime, в WINCC є система User Adminisrator, вікно якого зображено на  

рис. 6.3. 

 

Рисунок 6.3 – Вікно User Administrator 

 

У User Administrator є можливість створити права для виконання того або 

іншої дії, і створити користувачів з певною системою прав. Користувачі з 

однаковими вдачами можуть бути об’єднані в групи. 

У системі візуалізації для об’єктів керування визначається «право», яким 

повинен мати користувач, щоб маніпулювати об’єктом. 

Детальний опис середовища WINCC і її компонентів подано в 

документації Siemens SIMATIC HMI. 
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Порядок виконання роботи 

Для створення нового проекту необхідно в WINCC Explorer вибрати 

пункт меню File  New або натиснути відповідну кнопку на панелі 

інструментів. Після цього з’явиться вікно для вибору типу проекту: 

однокористувацький, багатокористувацький, клієнтський. Оскільки в 

лабораторній роботі передбачається в проекті використовувати один 

комп’ютер, вибирається однокористувацький проект. 

Після натискання кнопки ОК з’являється вікно (рис. 6.4) для завдання 

імені створюваного проекту й вказівки способу для зберігання файлів проекту, 

у тому числі файли баз даних: 

 

Рисунок 6.4 – Екранна форма створюваного проекту 

 

У поле Project Name задають ім’я проекту. Ім’я дублюється в поле New 

Subfolder (підкаталог, у якій зберігаються файли проекту). Ім’я підкаталога 

можна змінити. 

В області Project Path зі списку, що випадає, Drive вибирають носій, на 

якому буде збережений проект, а в списку Folder вибирається папка. 

Після завдання всієї необхідної інформації для створення проекту 

натискають кнопку Create. 

Для одержання даних від системи автоматизації необхідно настроїти 

з’єднання. Зазвичай в системі Tag Management розташовані тільки внутрішні 

системні теги. Для додавання зовнішнього з’єднання потрібно з контекстного 

меню Tag Management вибрати пункт Add new driver. У діалоговому вікні 
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потрібно вибрати SIMATIC S7 Protocol Suite. Цей пакет драйверів підтримує 

інтерфейси Industrial Ethernet, MPI, Profibus і інші. Для додавання з’єднання, 

наприклад, по Mpi-Інтерфейсу з контекстного меню потрібно вибрати New 

driver connection. У вікні, що з’явилося (рис. 6.5) потрібно задати найменування 

з’єднання й визначити його властивості. Вони будуть доступні після 

натискання на кнопку Properties. У представленому прикладі для з’єднання 

Connect l визначені: Rack – 0, Address – 2, Slot – 2: 

 

Рисунок 6.5. – Екранна форма для створення нового з’єднання 

 

Для кожного параметра процесу створюють зовнішній тег. Теги можна 

поєднувати в групи тегів. Для створення нового тегу з контекстного меню 

з’єднання потрібно вибрати пункт New tag. У вікні (рис. 6.6) потрібно задати 

ім’я (Name), тип даних тегу (Data Турі), а у вікні Address properties, яке 

відкривається натисканням кнопки Select, визначити адреси в пам’яті 

контролера, звідки в wtq тег будуть надходити дані. 

Після створення тегів процесу необхідно сконфігурувати архів значень 

процесу. Для цього призначений компонент Tag Logging. Ця система дозволяє 

створювати таймери, архіви і задавати їх конфігурацію. 
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Для зберігання значень процесу створюється Processarchive. У нього 

включаються всі зовнішні теги системи. Для архівованих значень визначається 

тип збору даних, цикл запиту й збереження. 

 

Рисунок 6.6 – Екранні форми властивості тегу 

 

Створені теги й архів використовуються для реалізації кадрів візуалізації 

процесу, і відображення значень у табличному й графічному вигляді. 

За допомогою компонента Graphics Designer створюються кадри надання 

даних і візуалізації виконання технологічного процесу. 

Для сигналізування про позаштатні ситуації або оповіщення, про що 

відбувся події, призначена система повідомлень Alarm Logging. 

Порядок виконання роботи 

Система, для якої проектує програмне забезпечення, здійснює 

вимірювання температури в об’єкті. Попередньо студент виконує 

програмування контролера 51МАТ1С 57-300 у межах лабораторної роботи  

№ 20. На запит контролера повинна бути завантажена розроблена програма. 

Ґрунтуючись на порядку розробки проекту SCADA-системи, програмувати 

відповідно до такого порядку кроків: 
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1. Створити зовнішнє з’єднання й чотири теги в Tag Management.  

У табл. 6.1 представлені адреси розташування відповідних даних у пам’яті 

контролера. 

2. Для зберігання значень змінних створити архів (Archive) значень 

процесу (Process Value Archive) у системі Taglogging. До архіву включити всі 

зовнішні теги. 

Таблиця 6.1 – Дані про розташування значень параметрів у пам’яті ПЛК 

Найменування параметра Тип в SCADА Тип в ПЛК Адреса 

Температура об’єкта, С ° Floating-point 32 bit REAL DB1.DD2 

Верхня межа температури, С ° Floating-point 32 bit REAL DB1.DD6 

Нижня межа температури, С ° Floating-point 32 bit REAL DBI.DD10 

Положення перемикача / 1-вкл Binary BOOL DB1.DI4.0 

 

3. Створити у Graphics Designer кадр із мнемосхемою й кадр для 

графічного і табличного виводу даних про температуру. 

4. Кадр із мнемосхемою розробити за схемою на рис. 6.7. 

 

Рисунок 6.7 – Приклад кадра мнемосхеми 

 

5. Створити кадр з таблицею й трендом (рис. 6.8). 
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Рисунок 6.8 – Кадр із трендом і таблицею 

 

Зміст звіту 

1. Найменування роботи і її мета.  

2. Схема підключення приладів.  

4. Засоби настройки та підключення приладів до SCADA-системи 

WINCC. 

3. Висновки. 

Контрольні питання 

1. Призначення SCADA-системи WINCC.  

2. Особливості SCADA-системи WINCC.  

3. Основні функції SCADA-системи WINCC. 

Література: [2, 3]. 

 

Лабораторна робота № 7 

Тема. Вивчення SCADA-системи Trace Mode 

Мета: ознайомлення з принципом роботи SCADA-системи Trace Mode. 

Короткі теоретичні відомості 

Система Trace Mode 

Поняття, характерні для середовища Trace Mode:  

Проект – математичні й графічні елементи системи, які функціонують на 

різних операторських станціях і контролерах, що входять до однієї АСУТП і 
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об’єднані інформаційними зв’язками й системою архівування.  

Вузол – кожний пристрій у розглянутому проекті, на якому запущено 

програмне забезпечення Trace Mode. Вузлом може бути як станція оператора, 

так і мікроконтролер, що здійснює збір інформації або керуює технологічним 

процесом.  

Канал – інформаційна структура, яка містить у собі змінні, константи, 

методи формування й перетворення значень змінних.  

База каналів – сукупність усіх каналів, математичних об’єктів,  

Fbd-Програм і Il-Програм, створених для кожного вузла.  

Об’єкт бази каналів – сукупність будь-яких каналів з певним набором 

властивостей і атрибутів. 

Усе різноманіття каналів можна поділити на вхідні (Input) і вихідні 

(Output). У кожного каналу є набір атрибутів, тобто набір змінних, констант 

ідентифікаторів.  

Навігатор проекту 

Для створення проекту АСУ ТП необхідно використовувати навігатор 

проекту. На рис. 7.1. зображене вікно навігатора проекту.  

 

Рисунок 7.1 – Навігатор проекту 

 

У лівій частині екрана відображається дерево проекту. У правій частині 

вікна навігатора відображаються підгрупи, компоненти вибраної групи. Виклик 

контекстного меню для виділеної групи або компонента дозволяє зробити 
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редагування виділеної одиниці, створити нову групу або компонент. Для того 

щоб згорнути або розкрити шар (групу), необхідно двічі клацнути лівою 

клавішею миші по відповідної групи. 

Редагування каналу 

Окрім створення каналу, у багатьох випадках необхідно його 

редагування. Для редагування необхідно виділити канал, викликати контекстне 

меню. У меню, що з’явився, слід вибрати редагувати. Приклад зовнішнього 

вигляду вікна зображений на рис. 7.2. Зовнішній вигляд вікна залежить від виду 

каналу (float, hex 16 і так далі). У даному вікні можна настроїти системні 

властивості такі, як: тип каналу, період перерахування каналу, створення 

архівів і т.д. Канали для роботи з дійсними числами дозволяють задати границі, 

які необхідні для роботи із тривогами.  

 

Рисунок 7.2 – Редагування каналу 

 

Прив’язка аргументів 

Для створення проекту в Trace Mode створюються численні канали, 

програми. Увесь обмін даними відбувається через канали. Зв’язок між певними 

значеннями каналів, аргументами програми, екрана здійснюється за допомогою 

механізму, який називається прив’язкою. Для створення програми або екрана 

необхідно створити аргументи. 
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Рисунок 7.3 – Створення аргументів 

 

 

Рисунок 7.4 – Прив’язка до каналу 

 

Створення об’єктів екрана 

Для виведення даних на екран, керування системою оператором, 

необхідні об’єкти, такі як: текст, стрілочний прилад, повзунок, кнопка, 

вимикач, тренд і т.д. Для розміщення об'єктів на екрані необхідно клацнути 

лівою клавішею миші по відповідній до іконки інструмента на панелі 

інструментів.  

Найчастіше необхідно зробити прив’язку об’єкта до відповідного до 

значення (атрибуту) каналу. Для прив’язки необхідно клацнути лівою клавішею 

миші в поле прив’язка або результат, джерело та ін. Відкриється вікно, 
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зображене на рис. 7.3. У цьому вікні слід створити аргумент, зробити його 

прив'язку до необхідного значення (атрибуту) каналу. Якщо вже існує 

необхідний аргумент, то досить його вибрати у вікні на рис. 7.3. 

 

Рисунок 7.5 – Вікно властивостей об'єкта 

 

Об’єкти можуть містити закладку дії, яка дозволяє настроїти дії, 

виконувані натисканням (mousepressed) або відпусканням (mousereleased) лівої 

клавіші миші. У цій закладці можна створити й настроїти дію аналогічно 

створенню кривої, викликаючи контекстне меню для mousepressed або 

mousereleased. 

Об’єкт вимикач дозволяє ввести й відобразити значення змін, що 

ухвалюють два значення; true (істина) і false (неправда). Для вимикача 

необхідно вибрати в поле прив’язка ім’я аргументу, прив'язаного до 

необхідного значення параметра. Поля вид індикації, константа, код доступу 

задають логічні роботи.  

Для індикації Arg & Конст (& – побітове логічне И) характерно те, що 

вимикач  переводиться в положення «вкл», коли аргумент & константа = 

true, а якщо ні, то перемикач переводиться в положення «выкл». Клацанням 

лівою клавішею миші по вимикачу аргументу  привласнюється  результат 

обчислення за формулою аргумент Значення, де – побітове, що виключає 

АБО). 

При індикації  Arg  >= Конст  вимикач перебуває в положенні «вкл», 
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коли аргумент не менше ніж константа, якщо аргумент менше ніж 

константа вимикач переводиться в положення «выкл». При індикації Arg == 

Константа вимикач перебуває в положенні «вкл», якщо аргумент дорівнює 

значенню константа, а якщо  ні, то вимикач переводиться в положення 

«выкл». При видах індикації Arg >= Конст,  Arg == Константа клацанням 

лівою клавішею миші по вимикачу аргументу привласнюється значення, 

задане атрибутом значення. 

Порядок виконання роботи 

1. Створення проекту Trace Mode. Запустіть програму Trace Mode 6 

(файл tmdevenv.exe). Для створення нового проекту клацніть лівою клавішею 

миші на іконці  або на рядку Новий у меню Файл. При цьому в діалозі, що 

відкрився на екрані (рис. 7.6) виберіть стиль розробки Простий. 

 

Рисунок 7.6 – Екран діалог з вибором стилю розробки 

 

Після натискання лівою кнопкою миші на екранній кнопці Створити, у 

лівому вікні Навігатора проекту відобразиться дерево проекту, що містить 

шари Ресурси, Система (зі створеним вузлом АРМ RTM_1), 

Джерела/Приймачі й Бібліотеки_компонентів. Створений проект набуде 

вигляду, зображеного на рис. 7.7. 
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Рисунок 7.7 – Новий проект Trace Mode 

 

За відсутності навігатора проекту клацніть лівою клавішею миші на рядку 

Навігатор проекту меню Вид. Збережіть створений проект, клацнувши лівою 

клавішею миші на іконці  або на рядку Зберегти або Зберегти як у меню 

Файл. Збережіть створений проект з назвою opctm.prj (назва проекту має 

містити тільки латинські букви і не повинна починатися із цифри). 

2. Створення каналу. Виділите групу Канали RTM вузла. Викличте 

контекстне меню. У контекстному меню, що з'явився, виберіть рядок 

Створити компонент. Серед запропонованих компонентів виберіть 

Канал_FLOAT (рис. 7.8). 

 

Рисунок 7.8 – Створення каналу 
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Рисунок 7.9 – Редагування каналу 

 

3. Редагування створеного каналу. Двічі клацніть лівою клавішею миші 

на імені створеного каналу Канал#2 (на рис. 7.9). Відкриється вікно для 

редагування каналу (рис. 7.10). 

У поле ім’я введіть нове ім’я каналу – Необхідна температура. 

Переконаєтеся, що тип каналу – Input. Створіть ще два канали FLOAT типу 

Input, один канал з іменем Поточна температура, і один p ім’ям Вимикач 

(рис. 7.11). 

 

 

 

Рисунок 7.10 – Редагування каналу 

 



 

 

Рисунок 7.11 – Додавання каналів 

 

Рисунок 7.12 – Створення групи 

компонентів-джерел OPC 

 

4. Підключення контролерів через вбудований Opc-Клієнт 

TRACE MODE. Для організації запиту від Opc-Сервера даних у шарі 

Джерела/Приймачі створіть групу компонентів-джерел OPC (рис. 7.12).  

 У цій групі визначите специфікацію як Opc-Сервер, зайдіть у цю групу й 

створіть за допомогою контекстного меню  компонент з ім’ям OPC#1.  

 

Рисунок 7.13а – Вибір специфікації групи-джерел OPC 

 

Рисунок 7.13б – Створення компонентів-джерел OPC 

 

Відкрийте компонент на редагування за допомогою подвійного виклику. 

Зміните ім’я на Поточна температура. Виберіть режим ASYNC/DEVICE, 

напрямок – Input, формат – Аналог. 

Для заповнення бланка Параметри натисніть кнопку Огляд. За 
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допомогою браузера OPC знайдіть локальний сервер, тобто встановлений на 

вашому комп’ютері. Розкрийте групу тегів. Виберіть тег з ім’ям Ch05 і 

натисніть кнопку Готове. Відбудеться автоматичне заповнення бланка 

параметрів (рис. 7.14). 

 

Рисунок 7.14 – Редагування компонента-джерела OPC 

 

Створіть іще один компонент-джерело OPC з ім’ям Вимикач. 

 

Рисунок 7.15 – Створення компонентів-джерел OPC 

 

Відредагуйте його також як і попередній, за винятком Напрямку, воно 

повинне бути – Output, тому що ми посилаємо керуючий вплив у приймач 

даних, а не одержуємо. 

5. Прив’язка створеного джерела. Клацніть лівою клавішею миші по 

іконці / (рис. 7.16).  

 

Рисунок 7.16 – Керування вікном навігатора 
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Відкриється ще одне вікно навігатора проекту. У лівій частині верхнього 

навігатора проекту виберіть групу Канали RTM вузла. У лівій частині 

нижнього навігатора проекту виберіть групу OPC групи джерела/приймачі  

(рис. 7.17).  

 

Рисунок 7.17 – Прив’язка джерела OPC до каналу 

 

Натисніть ліву клавішу миші на створеному раніше джерелі Поточна 

температура. Не відпускаючи лівої клавіші миші, наведіть курсор миші на 

створений канал Поточна температура й відпустіть ліву клавішу миші.  

Іконка каналу повинна змінитися на (рис. 7.17).  

Проробіть те ж саме з іншими каналом. 

6. Створення статичного тексту. Подвійним клацанням ЛК на 

компоненті Экран#1 відкриємо вікно графічного редактора. Клацніть лівою 

клавішею миші на іконці /. Клацніть лівою клавішею миші там, де повинен 

розташовуватися один з кутів об'єкта текст. Переведіть курсор миші в 

положення, де повинен розташовуватися інший край об'єкта текст і клацніть 

лівою клавішею миші. Поруч аналогічно розмістите ще один об'єкт текст  

(рис. 7.18). Клацніть лівою клавішею миші по іконці . 
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Рисунок 7.18 – Приклад розміщення об’єктів 

 

7. Настроювання об’єктів текст. Виділіть об’єкт текст, розташований 

ліворуч. У поле Текст уведіть ім’я каналу RTM вузла Поточна температура. 

Виділіть об’єкт текст, розташований праворуч. Відкрийте розділ текст 

подвійним клацанням по підкресленому рядку Текст. У поле Вид 

динамизации виберіть Значення (рис. 7.19). Клацніть лівою клавішею миші в 

полі Прив’язка, що з’явилося. Відкриється вікно властивостей прив’язки з 

порожньою таблицею. Клацніть лівою клавішею миші на іконці . 

Установіть тип IN у створеного аргументу ARG_000. Двічі клацніть лівою 

клавішею миші у стовпці Прив’язка таблиці. Відкриється вікно прив’язки. У 

лівій частині відкритого вікна виділіть канал RTM вузла Поточна 

температура, створений раніше. У правій частині вікна виберіть аргумент 

реальне значення (рис. 7.20). Клацніть лівою клавішею миші по кнопці 

Прив’язка. Вікно властивостей прив’язки набуде вигляду, зображеного на  

рис. 7.21. У поле Ім’я можна ввести нове ім’я каналу аргументу, тільки без 

пробілів. Клацніть лівою клавішею миші по кнопці Готове. У поле Прив’язка 

буде виведене ім’я створеного аргументу. 
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Рисунок 7.19 – Редагування об’єкта текст 

 

 

Рисунок 7.20 – Прив’язка 

 

 

Рисунок 7.21 – Результат прив'язки 

 

Об’єкти текст набудуть вигляду, зображеного на рис. 7.22. 
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Рисунок 7.22 – Об’єкти текст 

 

8. Створення ГЭ Кнопка для завдання необхідних параметрів.  

Виділіть рядок mousepressed і викліть контекстне меню (рис. 7.24). 

Виберіть у контекстному меню, що з’явилося, рядок Передати значення. У 

полі, що з’явилося, Тип передачі встановіть Ввести й передати. У полі 

Результат зробіть прив’язку до вхідного значення каналу, якому буде 

передаватися значення, що вводиться (приклад настроювання кнопки на  

рис. 7.25). У результаті прив’язки будуть створено два аргументи в таблиці 

вікна властивостей прив’язки (рис. 7.26).  

9. Доробка графічного екрана.  

Скопіюйте один з перших ГЭ – «<текст>» і розмістите його поруч із 

кнопкою. Змініть динаміку ГЭ: прив'яжіть до нового аргументу екрана типу IN 

з ім’ям Треб_темп, який створіть у процесі прив’язки.  

 

Рисунок 7.23 – Розміщення ГЭ Кнопка 
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Рисунок 7.24 – Створення події 

 

 
Рисунок 7.25 – Настроювання події 

 

 

Рисунок 7.26 – Атрибути екрана 

 

10. Створення вимикача. Створіть іще один канал. Для зручності 

сприйняття назвемо новий канал «вимикач». Для створення вимикача 

необхідно клацнути лівою клавішею миші по іконці вимикача на робочому 

столі. Усі наведені перемикачі мають однакові можливості. Тому не важливо, 

який перемикач буде розташований на екрані. Досить вибрати той, який 

розміщений на панелі інструментів.  
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Після вибору інструмента для створення вимикача клацніть лівою 

клавішею миші там, де прагнете помістити вимикач.  

 

Рисунок 7.27 – Розміщення вимикача 

 

Відкрийте вікно властивостей об’єкта «вимикач». Зробіть настроювання, 

як показано на рис. 7.28, де Вимикач – аргумент, який слугує для прив’язки до 

каналу вимикач (рис. 7.29).  

 

Рисунок 7.28 – Настроювання перемикача 

 

 

Рисунок 7.29 – Аргументи екрана 

 

11. Створення статичного ГЭ Текст, який буде показувати підказку, за 

яку дію відповідає вимикач – Вкл/Выкл нагрівача. Розмістіть його на панелі 

поруч із вимикачем. Заберіть у властивостях об’єкта контур, ГЭ Текст отже 

перебуває в контурі панелі. 

12. Створення тренда. Для розміщення тренда на екрані клацніть лівою 

клавішею миші там, де повинен розташовуватися один з кутів тренда. 
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Переведіть курсор у положення, де повинен розташовуватися протилежний кут 

тренда й клацніть лівою клавішею миші (рис. 7.30). 

 

Рисунок 7.30 – Створення тренда 

 

13. Настроювання тренда. Виділіть створений тренд. Відкриється вікно 

властивостей тренда. Буде відкрита закладка основні властивості. Перейдіть 

на закладку криві. Виділите рядок криві й викличте контекстне меню. У 

контекстному меню, що з’явилося, виберіть крива (рис. 7.31). 

 

Рисунок 7.31 – Створення кривої 

 

У полі ім’я введіть ім’я створеної кривої – Поточна температура. 

Змініть товщину лінії до 2. Для прив’язки кривої клацніть лівою клавішею 

миші в поле прив'язка. Відкриється вікно, зображене на рис. 7.29. Виберіть 

створений раніше аргумент і клацніть лівою клавішею миші по кнопці готове. 

Тренд набуде зовнішнього вигляду, зображеного на рис. 7.32. 
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Рисунок 7.32 – Створений тренд 

 

Для збільшення розмірів графіка наведіть курсор на межу легенди й 

графіка. Курсор набуде форми двох паралельних ліній зі стрілками. Натисніть 

ліву клавішу миші. Не відпускаючи лівої клавіші миші, наведіть курсор униз і 

відпустіть ліву клавішу миші. Тренд набуде вигляду, зображеного на рис. 7.33. 

 

Рисунок 7.33 – Результат створення тренда 

 

Додайте ще дві кривих: необхідна температура й положення 

вимикача. Для кривої Положення вимикача, у полі макс. значення задайте 

значення верхньої границі діапазону рівним 4. 

14. Запуск проекту. У результаті запуску профайлера об’єкти текст, 

розташовані ліворуч, повинні виводити підказку (де яка змінна виведена), а 

праворуч – значення, збережені каналами; тренд будувати графік.  
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Рисунок 7.34 – Результат запуску проекту 

Натисканням на кнопку оператор може задати нове значення для змінної 

в ПЛК (рис. 7.34). За допомогою вимикача оператор може вручну регулювати 

температуру. 

Зміст звіту 

1. Найменування роботи і її мета.  

2. Схема підключення приладів.  

4. Засоби настройки та підключення приладів до SCADA-системи Trace 

Mode. 

3. Висновки. 

Контрольні питання 

1. Що таке SCADA-система?  

2. Основні функції SCADA-систем.  

3. Причини появи SCADA-систем.  

4. Що таке АСУ ТП, їх призначення?  

5. Що таке вузол?  

6. Що таке канал?  
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7. Що таке база каналів? 

8. Що таке об’єкти бази каналів?  

9. Функції й призначення контролерів нижнього рівня АСУ ТП.  

10. Функції й призначення контролерів верхнього рівня.  

11. Що таке мікроscada?  

12. Опишіть диспетчерський рівень АСУ ТП. 

13. Опишіть відмінність вхідних і вихідних каналів. 

14. Що таке прив’язка, навіщо вона потрібна, як проводиться? 

15. Що таке навігатор проекту? 

Література: [2, 3]. 

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА 100-БАЛЬНОЮ 

СИСТЕМОЮ 

 

Перелік лабораторних робіт з дисципліни «Розподілені системи 

керування» складається з семи робіт, які спрямовані на перевірку знань 

магістрантів з теорії і практики розв’язання прикладних задач. 

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

магістрантів. За сім робіт магістрант може отримати 28 балів. 

За кожну лабораторну роботу виставляється: 

− 4 бали, якщо магістрант виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

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

цьому допускаються незначні неточності у відповіді на одне з контрольних 

питань; 

− 2 бали виставляється, якщо магістрант виконав лабораторну роботу, 

написав звіт, але не захистив його; 

− у решті випадків виставляється 0 балів. 
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