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ВСТУП 

 

Сучасні АСУТП (автоматизовані системи керування технологічним 

процесом) являють собою багаторівневу людино-машинну систему керування. 

Створення АСУ складними технологічними процесами здійснюється з 

використанням автоматичних інформаційних систем збирання даних і 

обчислювальних комплексів, які постійно удосконалюються у міру еволюції 

технічних засобів і програмного забезпечення. Підґрунтям для впровадження 

засобів промислової автоматизації слугують так звані системи SCADA 

(Supervisory Control And Data Acquisition – диспетчерське керування і збирання 

даних).  

Системи автоматизованого керування електромеханічними комплексами 

в енергоємних виробництвах – окрема наукова дисципліна, розроблена 

теоретично і має різноманітні практичні додатки у різних галузях енергоємного 

виробництва. Знання теоретичних засад побудови систем автоматизації 

керування енергоємним виробництвом необхідне для сучасного інженера – 

фахівця з розробки та обслуговування систем автоматизованого керування 

електромеханічними комплексами. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Комп’ютеризовані системи 

збору, обробки, відображення та збереження інформації» є ознайомлення з 

сучасними компонентами SCADA-систем, вивчення методів побудови 

ефективних систем автоматичного і автоматизованого керування 

технологічними процесами з використанням програмно-апаратних комплексів 

SCADA. 

Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні  

знати:  

– принципи побудови автоматизованих систем керування енергоємним 

виробництвом;  

– типи джерел і приймачів сигналів, принципи побудови систем 
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збирання інформації, методи боротьби із завадами у каналах керування та 

вимірювання; 

– принципи з’єднання керувальних обчислювальних машин з датчиками 

та виконавчими органами, особливості використання цифрових промислових 

мереж; 

– види та загальні характеристики керувальних обчислювальних машин; 

уміти:  

– здійснювати вибір керувальної обчислювальної машини за основними 

характеристиками;  

– здійснювати обґрунтування та вибір елементів систем автоматизації 

керування енергоємним виробництвом;  

– здійснювати вибір і застосовувати програмне забезпечення систем 

автоматизації;  

– проводити налагодження систем автоматизації керування енергоємним 

виробництвом. 

Метою проведення лабораторних занять є закріплення студентами теоретичних 

знань і набуття навичок, необхідних для: 

– проектування та налагоджування систем автоматизації керування 

енергоємним виробництвом з використанням програмованих логічних 

контролерів (ПЛК); 

– підключення та конфігурування модулів введення/виведення ПЛК; 

– програмування з використанням стандартних мов програмування ПЛК;  

– проектування автоматизованої системи контролю енергоємним 

виробництвом за допомогою редакторів SCADA-системи ZenOn; 

– розробки інтерфейсу користувача у програмних пакетах типу SCADA; 

– налагоджування програмного забезпечення. 

Запропоновані методичні вказівки містять 7 лабораторних робіт, кожна з яких 

забезпечує вивчення певних етапів роботи зі створення проекту системи візуалізації 

та диспетчеризації технологічного процесу засобами сучасних SCADA-систем. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛАБОРАТОРНИХ 

І САМОСТІЙНИХ РОБІТ 

 

№ 

п/п  
Тема 

Денна форма Заочна форма  

Кіль-

кість 

год 

(лб) 

Кіль-

кість 

год 

СРС 

Кіль-

кість 

год 

(лб) 

Кіль-

кість 

год 

СРС 
1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1 

1 Ознайомлення з особливостями роботи 

в інтегрованому середовищі розробки 

ZenOn  

2 2 2 5 

2 Вивчення принципів програмування в 

середовищі ZenOn. Вибір і 

настроювання драйверів обміну 

даними з PLC. Параметризація змінних 

проекту 

3 8 2 5 

3 Робота з простими графічними 

елементами та змінними. Побудова 

мнемосхем процесу та вікон задання 

уставок 

2 4 2 5 

4 Апаратні засоби реалізації мереж зі 

стандартними асинхронними 

послідовними інтерфейсами 

3 8 – – 

Змістовий модуль 2 

5 Ознайомлення з режимами роботи 

ZenOn. Конфігурування подій і тривог. 

Перегляд списків подій і тривог 

 

2 2 – – 
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1 2 3 4 5 6 

6 Вибір і настроювання сервера та 

клієнта ОРС. Параметризація змінних 

проекту 

2 2 – – 

7 Робота з хронологічними списками 

подій. Тривоги й системні 

повідомлення. Робота планувальників 

завдань і реалізація розкладу за часом 

2 4 – – 

Усього годин за семестр 16 30 6 15 

 

 

2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Апаратні засоби реалізації мереж зі стандартними 

асинхронними послідовними інтерфейсами 

Мета роботи: освоїти роботу системи диспетчерського контролю і 

керування ZenOn зі стандартними асинхронними послідовними інтерфейсами. 

Короткі теоретичні відомості 

Запуск режиму «Runtime» може здійснюватися трьома способами:  

– натисненням на відповідну кнопку на панелі інструментів;  

– із стартового меню;  

– клавішею «F5» у редакторі.  

Після того, як буде запущений режим «Runtime», одразу повинні 

завантажитися два зображення: «Start pic» і «BB_START». Команди, що 

виконуються в режимі «Runtime», наведено в таблиці 4.1. 
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Таблиця 4.1 – Перелік команд, що можуть бути реалізовані в режимі 

Runtime 

Switch to spontaneous value 

Відображає безпосереднє значення 

змінної (з PLC), якщо перед цим 

відображалося змінене значення цієї 

змінної 

Modify spontaneous value(default) Записує нове значення в PLC 

Switch to mode spontaneous value Комбінація двох попередніх команд 

Switch to alternate value 

Відображає змінене значення 

(значення змінної з визначенням), 

якщо перед цим відображалося 

змінене значення цієї змінної 

Modify alternate value 
Установка нового значення зміненої 

змінної 

Switch to mode substitute value Комбінація двох попередніх команд 

Switch off spontaneous value Вимикає підключення до PLC 

Switch on spontaneous value Вмикає підключення до PLC 

Presetting of set status  
– LOW (0) 

– HIGH (1) 

Switch to spontaneous value 

Відображає безпосереднє значення 

змінної (з PLC), якщо перед цим 

відображалося змінене значення цієї 

змінної 

Modify spontaneous value(default) Записує нове значення в PLC 

Switch to mode spontaneous value  Комбінація двох попередніх команд 

Switch to alternate value 

Відображає змінене значення 

(значення змінної з визначенням), 

якщо перед цим відображалося 

змінене значення цієї змінної 
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Продовження таблиці 4.1 

Modify alternate value 
Установка нового значення зміненої 

змінної 

Switch to mode substitute value Комбінація двох попередніх команд 

Switch off spontaneous value  Вимикає підключення до PLC 

Switch on spontaneous value Вмикає підключення до PLC 

Value 
Нове аналогове значення (у межах 

визначеного діапазону вимірювань) 

Switch to spontaneous value 

Відображає безпосереднє значення 

змінної (з PLC), якщо перед цим 

відображалося змінене значення цієї 

змінної 

Modify spontaneous value(default) Записує нове значення в PLC 

Switch to mode spontaneous value Комбінація двох попередніх команд 

Modify alternate value  

Відображає змінене значення 

(значення змінної з визначенням), 

якщо перед цим відображалося 

змінене значення цієї змінної 

Switch to mode substitute value Комбінація двох попередніх команд  

Switch off spontaneous value Вимикає підключення до PLC  

Switch on spontaneous value Вмикає підключення до PLC  

Text  Новий текст 

 

Порядок виконання роботи 

1. Для запуску режиму «Runtime» клацніть значок «Start Runtime» на 

панелі «Runtime files».  

2. Потім лівою кнопкою миші необхідно натискати на числовий елемент 

змінної «Temp[1,1]». Відкриється діалогове вікно (рис. 4.1) для введення 

значень параметра, за допомогою якого можна змінити значення цієї змінної. Ці 
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дії необхідно повторити для інших змінних.  

Реалізація функцій керування системою здійснюється переважно за 

допомогою миші. Клавіатура необхідна тільки в деяких випадках для введення 

заданих значень. 

Ліва кнопка миші  

– Одинарне натискання кнопки Вибір екрана, функції і т. д.  

– Подвійне натискання кнопки  Скидання показника динамічного  

елемента «Combined element»  

Права кнопка миші  

– Одинарне натискання кнопки  Відкриття контекстного меню 

динамічного елемента  

– Утримання натиснутої кнопки  З натисканням на динамічному 

елементі відображаються основна 

змінна процесу, поточний біт стану; 

на вільній області екрана 

відображається ім’я сторінки;  

на кнопці відображається призначена 

функція.  

– Подвійне натискання кнопки  Підтвердження сигналу тривоги. 

3. Одинарним клацанням лівої кнопки миші на динамічному елементі 

відкрити (залежно від установок динамічного елемента) діалогове вікно для 

введення настроювання. Залежно від типу даних змінної буде відкрите 

діалогове вікно (рис. 4.1). 

 
Рисунок 4.1 – Діалогове вікно введення значень параметрів змінної 
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4. Завершення роботи в режимі «Runtime» здійснюється натисненням на 

кнопку «Exit». Якщо для цієї функції не визначено жодної кнопки, то для 

зупинки режиму «Runtime» можна використовувати комбінацію клавіш 

«Alt+F4». 

Зміст звіту 

1. Найменування і мета лабораторної роботи. 

2. Короткі теоретичні відомості 

3. Отримане у викладача завдання. 

4. Опис виконання кожного пункту завдання. 

5. Письмові відповіді на контрольні питання. 

Контрольні питання 

1. Для чого використовується режим «Runtime» в системі ZenOn? 

Надайте характеристику цього режиму.  

2. Які команди можуть бути реалізовані в режимі «Runtime»? 

3. Які функціональні можливості щодо зміни режимів системи керування 

надає режим «Runtime» в середовищі ZenOn? 

4. Поясніть, як виконати вибір і настроювання драйверів 

використовуваних засобів автоматизації. Які програмні або апаратні засоби для 

цього використовуються? 

5. Опишіть процес настроювання граничних значень змінної в 

середовищі розробки ZenOn. 

Література: [1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 ,10, 11, 12, 13]. 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Ознайомлення з режимами роботи ZenOn. Конфігурування 

подій і тривог. Перегляд списків подій і тривог  

Мета роботи: набуття навичок конфігурування подій і тривог у 

середовищі SCADA ZenOn. 
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Короткі теоретичні відомості 

Стан тривоги (в англомовній літературі – «Alarm») – це деяке 

повідомлення, що попереджує оператора про виникнення певної ситуації, яка 

може призвести до серйозних наслідків, і тому вимагає його уваги, а часто й 

втручання. Для того, щоб пересвідчитися, чи сприйняв оператор повідомлення 

про стан тривоги, у системах керування розрізняють непідтверджені та 

підтверджені стани тривоги. «Alarm» уважається підтвердженим після того, як 

оператор відреагував на повідомлення про «Alarm». До цього стан тривоги 

вважається непідтвердженим.  

Поряд з «Alarm» у SCADA-системах існує поняття подій. Події являють 

собою звичайні статусні повідомлення системи і не вимагають реакції 

оператора. 

Зазвичай подія генерується під час виникнення в системі певних умов 

(типу реєстрації оператора в системі). Від ефективності підсистеми тривог 

залежить швидкість ідентифікації несправності, що виникла в системі, або 

технологічного параметра, що вийшов за встановлені регламентом межі. 

Швидкодія та надійність цієї підсистеми можуть істотно скоротити час 

простою технологічного обладнання. Наприклад, якщо оператор не отримає 

вчасно інформацію про те, що двигун насоса перегрівся, це може призвести в 

кращому випадку до виходу насоса з ладу, а в гіршому – до великої аварії. 

Причини, що викликають стан тривоги, можуть бути найрізноманітнішими. 

Несправність може виникнути в самій SCADA-системі, у контролерах, каналах 

зв’язку, у технологічному обладнанні. Може вийти з ладу датчик або 

порушитись його метрологічні характеристики. Параметри технологічного 

процесу можуть вийти за межі, установлені регламентом та ін. 

Визначення тривог  

Система керування пропонує два варіанти визначення тривог:  

– межі (ліміти); 

– матриці реакції (REMAs).  
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Для визначення тривоги для змінної Temp[1,1] виконують дії в такій 

послідовності:  

– вибирають змінну «Temp[1,1]».  

– установлюють для тривоги межі 1 і 4.  

Відповідно змінюють змінні «Temp[1,2]», «Temp[2,1]», «Temp[2,2]».  

На відміну від меж матриці, реакції визначаються незалежно від змінної. 

Пізніше вони можуть бути пов’язані з однією або більш змінними. В 

організаторові проекту правою кнопкою миші активізуйте контекстне меню 

«Variables/Reaction matrices». За допомогою команди «Reaction matrix new...» 

можна створити нову матрицю реакції.  

Система керування розрізняє п’ять типів матриць реакції:  

– двійкова (Binary);  

– аналогова (Analog);  

– мультидвійкова (Multibinary);  

– мультианалогова (Multianalog);  

– рядкова (String). 

Система керування дозволяє відображувати системні повідомлення і 

тривоги з різних проектів одного робочого простору в одному списку тривог 

або в одному «Журналі подій». Значення, зареєстровані так, можуть бути 

відфільтровані, відображуватися у списку, бути надрукованими або 

експортовані точно так, як і дані зі звичайних архівів.  

Розробка в Редакторі  

Відображення списку тривог в онлайн режимі здійснюється за допомогою 

зумовленого типу зображення «Alarm». Детальна інформація щодо зумовлених 

типів зображень знаходиться в «Pictures/Predefined». Окрім того, у вікні 

властивостей у розділі «Variables/Limit violations» змінні мають бути визначені 

«as alarms», так, щоб у режимі «Runtime» вони могли відображатися в 

інформаційному списку тривог. Зображення типу «Alarm» в онлайн режимі 

відображається у вигляді інформаційного списку тривог (AIL).  
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Створення зображення  

Для створення зображення, яке являє собою список тривог, необхідно 

використовувати зумовлений тип зображення «Alarm». Після відкриття цього 

зображення на ньому необхідно розмістити відповідні елементи керування. Для 

цього можна скористатися заданими за замовчанням елементами, які 

знаходяться в меню «Control elements».  

Розробка тривог з використанням фільтрів  

Розробка тривог здійснюється у властивостях проекту в розділі «Alarm 

administration/Column setting» (закладка «Entry in the list») або безпосередньо в 

режимі онлайн у зображенні «AIL». Автоматично відкриється діалогове вікно 

«Settings for the alarm administration». 

Порядок виконання роботи 

1. Створіть зображення з типом «Alarm».  

2. Вставте задані за умовчанням елементи керування в зображення.  

3. Створіть для цього зображення функцію «Picture switch». Відкриється 

діалог фільтра для списку тривог (рис. 6.1). Якщо в поточному робочому 

просторі знаходиться більше одного проекту, цей діалог пропонує декілька 

додаткових можливостей. На додатковій закладці «Project» можна встановити 

фільтр для різних проектів. 

 
Рисунок 6.1 – Діалогове вікно фільтра для списку тривог 
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У списку тривог у режимі «Runtime» також доступна вкладка «Entry in the 

list» (рис. 6.2). 

4. У параметрах настроювання функції «Picture switch», яка відкриває 

зображення установити фільтри для перемикання зображення «Тривога». Це 

надає можливість використовувати для одного зображення декілька функцій, 

які мають різні опції фільтра.  

5. У списку функцій виберіть функцію «Picture switch» і потім 

зображення «AIL». У фільтрі діалогового вікна, що відкрилося, виберіть дані, 

які повинні відображуватися. При цьому необхідно переконатися, що 

активізована опція «Alarm administration». 

 
Рисунок 6.2 – Вкладка настроювання списку тривог «Entry in the list» 

6. За допомогою опції Send acknowledgement to CEL визначити, що 

підтвердження тривог заноситься до Журналу подій (CEL).  

Зміст звіту 

1. Найменування і мета лабораторної роботи. 

2. Короткі теоретичні відомості 

3. Отримане у викладача завдання. 

4. Опис виконання кожного пункту завдання. 
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5. Письмові відповіді на контрольні питання. 

Контрольні питання 

1. Що розуміють під станом тривоги? 

2. Які варіанти визначення тривог ви знаєте? Надайте стислу 

характеристику кожного з них. 

3. Як здійснюється створення інформаційного повідомлення системи про 

стан тривоги? 

4. Як здійснюється настроювання списку тривог? 

5. Опишіть, як можна встановити значення матриці реакцій, що 

відповідає стану тривоги? 

6. Опишіть процес настроювання властивостей списку тривог у режимі 

«Runtime» системи ZenOn ? 

7. Поясніть порядок керування тривогами в середовищі ZenOn ? 

Література: [2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Вибір і настроювання сервера та клієнта ОРС. Параметризація 

змінних проекту  

Мета роботи: набуття навичок побудови організаційних хронологічних 

списків подій, тривог і системних повідомлень у середовищі SCADA ZenOn. 

Короткі теоретичні відомості 

Система ZenOn дозволяє користувачеві для своїх проектів створити 

контекстно-залежну довідку для режиму «Runtime». Ця довідка базується на 

HTML-сторінках, які скомпільовані у CHM-форматі. Для Runtime-довідки 

доступні такі можливості:  

«Main menus»  Виклик довідки за допомогою пункту головного меню.  

«Dynamic elements»  Для кожного окремого динамічного елемента 

можливість сконфігурувати своє контекстне меню з 

визначеними пунктами довідки.  
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«Function «Open help»  Функція виклику довідки.  

Установка HTML Help Workshop  

Цей інструмент компілює HTML-файли у CHM-форматі. Runtime-довідка 

базується на цих CHM-файлах. Це програмне забезпечення постачається разом 

з інсталяційним компакт диском системи керування.  

Створення проектної довідки.  

Існує багато інструментів для створення HTML-файлів. Також можливо 

зберегти тексти довідки в HTML-форматі у MS Word. Стандартний проект 

довідки RT_Help.hpp знаходиться на інсталяційному компакт диску за адресою 

«/Predefined/RT_Help/Language».  

Файли довідки  

Якщо довідка «Runtime» повинна містити декілька файлів, їх необхідно 

скопіювати в нову папку. Тепер проект довідки може бути перейменований і 

HTM(L) файли можуть бути замінені на нові. Під час компіляції нового проекту 

довідки буде утворено новий файл. 

Створення системи, розрахованої на велику кількість користувачів  

Для того, щоб мати можливість додавання 128 користувачів у систему 

керування, вони мають бути додані до активної папки. За допомогою вікна 

«AdministrationTool» для кожного користувача можуть бути визначені до 

128 рівнів доступу. За умовчанням користувачеві привласнюється значення 

рівня доступу 0, він не може бути дезактивований в «AdministrationTool». Цей 

рівень – системний користувач у системі керування.  

У першому рядку показані параметри LDAP – це рядок підключення. 

Відображуються прізвище та ім’я вибраного користувача. Кожне з чотирьох 

цілочисельних значень надає 32 рівні доступу. Якщо ці значення відомі, вони 

можуть бути введені самостійно.  

Порядок виконання роботи 

1. Запусти «HTML Help Workshop», у який необхідно завантажити 

стандартний проект довідки. За допомогою кнопки «Add/Remove Topic Files» 
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файли HTM(L) можуть бути додані до створюваного проекту довідки.  

2. Натисканням кнопки «Save and Compile або Compile» створити файл 

RT_Help.chm у папці поточної проектної довідки. Усі HTM(L) файли цього 

проекту довідки будуть включені до CHM-файлу. Після внесення змін до 

HTM(L) файлу, необхідно знову виконати компіляцію.  

3. Після успішного створення схеми, яка розрахована на багатьох 

користувачів, можна надати користувачам різні рівні доступу. Для цього слід 

відкрити у «Microsoft Management Console» (MMC) розділ «Active Directory 

Users and Computers» (рис. 6.1). 

 
Рисунок 6.1 – Вигляд вікна розділ «Active Directory Users and Computers» 

у «Microsoft Management Console» 

 

4. Відкрити контекстне меню, виділивши користувача правою кнопкою 

миші. У контекстному меню вибрати «ZenOnUserLevel» (рис. 6.2). 
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Рисунок 6.2 – Виклик контекстного меню 

 

5. При цьому для вибраного користувача відкриється вікно 

«AdministrationTool» (zAD_UserDlg.exe) (рис. 6.3). Для кожного користувача 

необхідно задавати рівень доступу окремо, групи і модулі організацій не 

підтримуються. 

 
Рисунок 6.3 – Вигляд вікна «AdministrationTool» для настроювання прав 

доступу користувачів 
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6. Для перевірки правильності настроювання натиснути кнопку «#».  

7. За допомогою кнопок «Select» і «Clear» можна активувати або 

дезактивувати весь стовпець (16 рівнів доступу). Натисненням кнопки «Save» 

можна зберегти настроювання, або натисненням кнопки «Ok» діалог 

автоматично закриється.  

Зміст звіту 

1. Найменування і мета лабораторної роботи. 

2. Короткі теоретичні відомості 

3. Отримане у викладача завдання. 

4. Опис виконання кожного пункту завдання. 

5. Письмові відповіді на контрольні питання. 

Контрольні питання 

1. Що являє собою контекстно залежна довідка для функцій і процедур 

користувача? Надайте характеристику можливостей створення такої довідки 

для режиму «Runtime».  

2. Як може бути реалізована контекстно залежна довідка в режимі 

«Runtime»? 

3. Який формат мають файли створюваної користувачем контекстно 

залежної довідки й де вони зберігаються? 

4. Які функціональні можливості щодо зміни прав користувачів системи 

надає середовище ZenOn ? 

5. Поясніть, як виконати створення системи візуалізації, розрахованої на 

велику кількість користувачів.  

6. Опишіть процес настроювання прав доступу користувачів під час 

розробки проекту в середовищі ZenOn. 

Література: [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. 
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Лабораторна робота № 7 

Тема. Робота з хронологічними списками подій. Тривоги та системні 

повідомлення. Робота планувальників завдань і реалізація розкладу за 

часом 

Мета роботи: набуття навичок архівування даних і створення трендів у 

середовищі SCADA-системи ZenOn. 

Короткі теоретичні відомості 

Для здійснення ефективного керування сучасною системою автоматизації 

недостатньо мати доступ лише до елементів керування або інформації про 

поточний стан. Прийняття важливих і оперативних рішень здійснюється на базі 

проведеного всебічного аналізу як поточних, так і історичних технологічних 

показників.  

Графічне зображення процесу зміни значень технологічних параметрів у 

часі сприяє кращому розумінню динаміки технологічних процесів 

підприємства. Тому підсистема створення трендів і зберігання інформації про 

параметри з метою її подальшого аналізу і використання для керування є 

невід’ємною частиною будь-якої SCADA-системи. 

Тренди реального часу (Real Time) відображають динамічні зміни 

параметра в поточному часі. З появою нового значення параметра у вікні 

тренда відбувається прокрутка графіка справа наліво. Отже, поточне значення 

параметра виводиться завжди в правій частині вікна. 

Тренди стають історичними (Historical) після того, як дані будуть 

записані на диск і можна буде використовувати режим прокручування 

попередніх значень назад для перегляду минулих значень. Відображувані 

трендом дані в такому режимі – нерухомі, а їх обсяг обмежений початковим і 

кінцевим часом вибірки. 

Розширений трендовий модуль (ETM) 

ETM – інструмент для графічного відображення значення змінних у 

вигляді трендових кривих. Цей модуль показує як зареєстровану історичну 
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інформацію (архіви), так і онлайнові дані. Він надає користувачеві такі 

можливості: 

– необмежена кількість кривих (трендів). Одночасно може бути 

відображено декілька кривих з відповідним їх масштабуванням; 

– кожна крива має власну вісь, для якої можуть бути вільно настроєні 

параметри. Тренди відображуються як із часовою прив’язкою (yt), так і з 

прив’язкою до положення (xy). Система ZenОn будує криві за 

рівновіддаленими та нерівновіддаленими значеннями, з урахуванням 

правильної інтерполяції. 

Інструмент сканування модуля ETM надає можливість виконувати аналіз 

кривих з використанням координатної лінійки. З наведенням лінійки на криву 

відображується не тільки точне значення параметра, що досліджується, а й 

одиниці вимірювання, стан, дата, мінімум, максимум, середнє значення. 

Формат кривої визначається параметрами настройки фільтра. ETM може 

одночасно відображати на діаграмі дві часові осі. Це надає можливість 

користувачеві у зручній формі представити та порівняти на одній діаграмі будь-

які технологічні параметри за різні періоди часу. 

Автоматичне оновлення 

Користувач самостійно може встановити час автоматичної регенерації 

зображення на діаграмі. 

Параметри функції роздрукування трендових кривих дозволяють 

використовувати будь-які Windows сумісні принтери, що розташовані локально 

або в мережі, створювати кольорові та чорно-білі роздруківки з колонтитулами, 

легендами і т. д. 

Щоб виконати детальний аналіз важливого сегмента діаграми, її можна 

зупинити та змінити масштаб. За необхідності активне зображення трендової 

кривої може бути скопійоване до буфера обміну даних Windows у вигляді 

векторної графіки і потім оброблене відповідними зовнішніми програмами. 
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Архівування 

Завдяки наявності в середовищі SCADA-системи ZenOn модуля «Сервер 

Архівів» усі дані можуть бути зареєстровані та збережені. Пізніше ця 

інформація може бути відредагована. Використання різноманітних функцій 

надає можливість працювати з такими типами документів, як TXT, DBF, XML, 

SQL. 

Подальша обробка архівної інформації здійснюється в таких модулях: 

«Extended trend», «Report Generator» або «Archive revision». 

Цей процес може тривати стільки, скільки необхідно. Функція підбиття 

результатів активується після закінчення циклу архіву. Доступні такі функції: 

1. Сума. 

2. Середнє. 

3. Мінімум. 

4. Максимум. 

Також у проекті паралельно можуть працювати декілька каскадних 

записів. При цьому рядкові дані не можуть бути стиснені. 

Розрізняють такі типи архівування (способи запису даних до архіву): 

– «Cyclic» – значення змінних записуються до архіву циклічно; 

– «Event triggered» – значення змінних записуються до архіву за 

активізацією певного біта змінної. 

Значення змінних записуються до архіву за зміною значення однієї зі 

зв’язаних змінних. У разі частих коливань значення змінних для зменшення 

попадання до архіву непотрібної інформації можна визначити гістерезис. 

Є декілька можливостей для експорту циклу 

«Database» – для кожного архіву визначено кільцеве збереження, яке 

підтримує певну кількість циклів архіву. При переповненні кільцевої пам’яті 

довільно видаляють архів або експортують його у файл. 

«File export» – після закінчення циклу архівації він експортується у файл. 

«Export function» – експорт архіву здійснюється до ASCII, dBase, XML, 
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SQL файлів із часовим фільтруванням. Структура (YYMMDDhhmmsst.XML) 

кодує час експорту з ідентифікатором року, місяця, дня, години, хвилини та 

секунди. Файл може зберігатися і на локальній машині, і на файловому сервері. 

Старі файли архіву видаляються. Рекомендується перед кожним новим 

запуском проекту зробити резервування файлів архіву. Сервер і резервний 

сервер здійснюють паралельне перетворення. 

Помічник автоматизує створення та настроювання архіву. Він 

запускається за замовчанням і має такі кроки. 

Короткий ідентифікатор і назва архіву.  

Користувачеві потрібно задати архіву назву та короткий ідентифікатор. 

На відміну від назви (Name), короткий ідентифікатор (Term) пізніше не може 

бути змінений. Обидва записи обов’язкові. Вікно встановлення назви та 

ідентифікатора показане на рис. 3.36. 

 
Рисунок 7.1 – Вікно помічника задання назви та ідентифікатора 

створюваного архіву 

 

Користувач вирішує, який саме вигляд режиму перегляду потрібно 

використовувати: «Cyclic», «Event tnqqered», «Spontaneous». 

Порядок виконання роботи 

1. Створити новий архів. Визначення архіву здійснюється в менеджері 

проекту в розділі «Archive Server» (рис. 7.1). 



 
25 

 

 
Рисунок 7.1 – Вікно менеджера проекту з розділом визначення архіву 

«Archive Server» 

 

2. Створення нового архіву починають з вибору правою кнопкою миші у 

вікні деталізованого перегляду проекту. Відкриється контекстне меню з такими 

командами: 

– новий архів; 

– збереження; 

– допомога. 

Параметри архіву визначають у діалоговому вікні архіву (рис. 7.2). 

 

 
Рисунок 7.2 – Вікно властивостей створюваного архіву 



 
26 

 

3. Створення основного архіву. Проект, створений на попередніх 

лабораторних роботах, використовуватиметься як основа для прикладів у цій 

роботі. Створіть основний архів, який здійснюватиме запис значень параметрів 

двигунів циклічно кожні десять секунд.  

4. Вибрати «Archive Server» і натиснути правою кнопкою миші, щоб 

відкрити контекстне меню (рис. 7.3). Виберіть «Archive new...». 

 
Рисунок 7.3 – Створення нового архіву 

 

5. Для настроювання властивостей основного архіву ввести назву 

архіву «BA–BASIC ARCHIVE», як показано на рисунку 7.4. У контекстному 

меню виберіть «Add variable». Виділити всі змінні для чотирьох двигунів і 

закрити діалогове вікно. Для того, щоб додати всі змінні, потрібно виділити їх, 

а потім натиснути кнопку «Add». 

 
Рисунок 7.4 – Вікно настроювання властивостей основного архіву 
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6. Вікно редагування властивостей створеного архіву повинне мати 

вигляд, поданий на рис. 7.5. 

 
Рисунок 7.5 – Вікно настроювання властивостей архіву зі списком змінних, 

що підлягають архівуванню  

 

7. Настроювання основного архіву в режимі «Runtime». Виконується на 

другій закладці діалогового вікна.  

8. За допомогою закладки «Scan» діалогового вікна встановити частоту 

оновлення основного архіву. Вибрати циклічний тип перегляду. Увести цикл  

10 секунд, як показано на рис. 7.6. За вказаними параметрами запис до архіву 

відбуватиметься кожні десять секунд. 
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Рисунок 7.6 – Вікно настроювання властивостей архіву зі списком змінних, 

що підлягають архівуванню 

 

9. Збереження основного архіву. На четвертій закладці (рис. 7.7) 

визначити, як зберігаються файли архіву. Зберегти основний архів у «Internal 

database» (тобто у форматі системи керування). Ці дані можна використовувати 

в інших модулях (наприклад, «генератор звітів» або «розширений трендовий 

модуль»). Установити значення «Cycle» дві хвилини. Отже, кожні 2 хвилини 

відбувається створення нових незалежних файлів архівів. Оскільки 

встановлюється цикл оновлення десять секунд, буде отримано дванадцять 

значень кожної пов’язаної змінної в одному файлі архіву. У розділі «Ring 

buffer» вибрати, що файли архіву не потрібно витягувати. Файли мають бути 
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збережені за один день. Система керування записує дані до кільцевого буфера. 

Це гарантує, що не відбудеться переповнювання даних на жорсткому диску 

(нові дані записуються замість попередніх). 

 
Рисунок 7.7 – Вікно настроювання частоти оновлення основного 

архіву 

 

10. Опції основного архіву. На останній закладці цього діалогового вікна 

(рис. 7.8) визначають деякі властивості архіву. Активізувати опцію «Calculation 

in following archives for». Тепер в основному архіві записуватимуться 

автоматично не всі значення, а лише ті, які були вибрані. Дезактивувати опцію 

«I-Bit» (додаткове значення) так, щоб додаткові значення більше не 

використовувалися. Після цього можна закрити діалогове вікно. 
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Рисунок 7.8 – Вікно настроювання параметрів збереження основного архіву 

 

11. Виконання перегляду архіву. Щоб переглянути дані, які були 

архівовані у режимі «Runtime», необхідно створити нове зображення. Створити 

нове зображення з назвою «Archive». Під типом зображення вибрати «Archive 

revision». Вибрати шаблон «MAIN». Якщо зображення відкрити в «Редакторі», 

інформаційне наповнення елемента «Control elements» зміниться. Розмістити 

необхідні елементи керування на зображенні та зберегти його. Використовуючи 

команду «Default» у меню «Control elements», можна створити стандартне 

зображення архіву одним клацанням миші.  
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Рисунок 7.9 – Вікно настроювання опцій основного архіву 

 

12. Перемикання вікна «Архів Фільтри» не визначені для зображення, 

але це можна зробити в параметрах – настроювання функції «Picture switch»: 

створити функцію «Picture switch» і вибрати зображення «Archive». Вибрати 

архів «BA–BASIC ARCHIVE» (рис. 7.10).  

 
Рисунок 7.10 – Вікно настроювання перегляду створеного архіву 
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Натиснути кнопку «Filter...». У вікні настроювання фільтра можна вибрати, 

які саме дані мають відображуватися (рис. 7.11). 

 
Рисунок 7.11 – Вікно настроювання фільтра архіву 

 

Доступні такі опції фільтра:  

1. Стан. Може здійснюватися фільтрація за такими критеріями:  

– «MVALUE»: ручне редагування значень;  

– «SPONT»: значення від PLC;  

– «I-BIT»: додаткові значення;  

– «SO/WI»: зимове/літнє значення часу.  

2. Змінні. Вибрати змінні, які мають бути відображувані.  

3. Значення. Задається діапазон значень, який відображуватиметься. 

На другій закладці діалогового вікна можна встановити фільтри часу 

(рис. 7.12). Параметри настроювання фільтрів часу поділені на дві групи:  

– формат часу. Тут можна задати період відображення;  

– тип фільтра. Тут можна полегшити для користувача використання 

фільтра онлайн.  

Відкрити зображення «BB_START» і додати до нього нову кнопку з 

текстом «Archives». Прив’язати до цих кнопок створені функції.  
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Рисунок 7.12 – Вікно настроювання фільтра часу 

   

13.  Перегляд архівів у режимі «Runtime». Якщо режим «Runtime» вже 

працює, його потрібно зупинити і перезапустити:  

– запустити режим «Runtime»;  

– відкрити «Windows Explorer»;  

– відкрити «C:/example/PROJECT1/computer name/PROJECT1» (за 

замовчанням файли архіву зберігаються у цьому каталозі, як показано на  

рис. 7.13). 

 
Рисунок 7.13 – Вікно відображення файлів архіву 

 

14.  Переключитися в режим «Runtime». Відкрити зображення «Archive» 

(рис. 7.14). 
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Рисунок 7.14 – Вікно перегляду створеного архіву в режимі «Runtime» 

 

 За замовчанням система керування дозволяє редагувати вхідні дані архіву 

вручну. Натиснути подвійним клацанням на архіві. Відкриється наступний 

діалог (рис. 7.15). Змінити значення на «999999». Підтвердити зміни 

натисненням кнопки «Ok». Це значення знаходиться поза діапазоном значень 

змінної. Змінений вхід тепер має нове значення і отримує стан «MVALUE». 

Колір тексту – синій. Але зміни ще не були збережені у файлі архіву. Це 

позначено червоною областю заголовка. Натиснути кнопку «Save». Тепер нове 

значення збережене у файлі архіву, і область заголовка знову ясно-блакитна. 

 
Рисунок 7.15 – Діалогове вікно редагування даних в архіві 

 

15. Створення трендів. Створення зображень типу «Extended Trend». 
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Модуль «Extended Trend» відображається в режимі «Runtime» за допомогою 

зображення із зумовленим типом «Extended Trend». Воно створюється в 

«Редакторі». Після відкриття зображення на ньому необхідно розмістити 

відповідні елементи керування. Якщо в меню «Control elements» вибрати опцію 

«Default», на зображенні з’являться всі необхідні елементи, задані за 

замовчанням. Якщо для переходу до зображення типу ETM було створено 

функцію «Picture switch», то автоматично відкриється діалогове вікно «Create 

diagram» (рис. 7.16). 

 
Рисунок 7.16 – Діалогове вікно «Extended Trend Create diagram» 

 

«Name»  Задання довільної назви тренда. Може відображатися в  

    елементі керування. Символьна комбінація ‘%c’ у назві  

    тренда здійснює заміну назви пакета(ів), у яких 

    визначені онлайн фільтри. Наприклад, назва тренда 

    Diagram1_%C%_End: у режимі «Runtime» він матиме 

    назву Diagram1_Batch1_End.  

«Diagram Type» Тип початкових значень.  

– «Online data» Поточні онлайн і збережені на HDD значення.  

– «Archive data» Використання значень архіву збережених у базі даних.  
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«Font»   Вибір або встановлення визначуваного користувачем 

    шрифту. 

«Scroll width» Визначення прокрутки екрана (тільки для трендів з  

    онлайн значеннями).  

«Refresh rate» Визначення частоти оновлення діаграми  

    (мінімум 0,1 мс).  

«Offset»  Зміщення.  

«OK», «Cancel», «Help» Системні функції (кнопка «OK» з’явиться  

    тільки після конфігурації хоча б однієї кривої).  

«Process Variables» Вибір змінних (за допомогою діалога). Тут  

    можуть бути вибрані тільки числові змінні. Рядкові  

    змінні за допомогою діалога недоступні.  

«Edit curve» Редагування параметрів настроювання вибраної 

    кривої тренду. Відкриється діалог фільтра з  

    вкладками «Y axis parameters» і «Curve parameters».  

«Frame»  Параметри настроювання тренда (фон, межі, колір і так 

    далі).  

«Representation» Вибір типу зображення 

«Type».  

– «over time» Зображення кривих відносно часу (x/t).  

- «via value» Зображення кривих відносно іншої змінної (x/y).  

«Time axis»  Визначення осі часу (діапазон часу, абсолютне, 

    відносне, колір, градація).  

«X axis»  Визначення осі X (змінні, колір, градація тощо). Ця 

    кнопка активізується тільки після визначення змінної.  

«Export»  Експорт установлених параметрів діаграми (у файл 

    *.drg).  

«Import»  Імпорт установлених параметрів діаграми (з файлу 

    *.drg).  
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«From backup path» Історичні архіви з резервного файлу.  

«Trend curve list» Відкриття разом з відкриттям діаграми й трендових 

    кривих.  

– «active»  Вибір в онлайн режимі.  

– «Y-axis»  Вісь Y кривої тренду відкривається разом з 

    відкриттям діаграми (вибір в онлайн режимі). 

Кожна крива тренду має індивідуальну назву. Щоб не втратити 

інформативність відображення вікна трендів, одночасно повинна відображатися 

невелика кількість кривих. Вибір змінних здійснюється кнопкою «Variable...». 

Вибір змінних здійснюється подвійним клацанням і відображається в нижній 

частині діалогового вікна вибору змінних. Після натиснення кнопки «Ok» у 

масці визначення трендової кривої з’явиться кнопка «Curve new». При 

натисненні кнопки «Variable» або «Archive» на діаграмі з’явиться нова крива, 

до якої може бути визначена будь-яка змінна.  

16. Для настроювання параметрів кривої в діалозі «Create diagram» 

натиснути кнопку «Edit curve», при цьому автоматично відкриється діалог 

фільтра (рис. 7.17). У цьому діалозі та в діалозі «Y-axis parameters» 

визначаються всі параметри кривої. 

 
Рисунок 7.17 – Діалогове вікно настроювання параметрів кривої  
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Натисненням кнопки «Ok» закінчується конфігурація зображення в 

онлайн режимі трендових кривих і осей координат. 

 
Рисунок 7.18 – Вікно створення нової діаграми  

 

17.  Подальше настроювання зображення діаграм може бути визначене 

натисненням кнопки «Border». З’явиться діалогове вікно, показане на рис. 7.19. 

 
Рисунок 7.19 – Вікно настроювання зображення діаграм  

 

18.  Робота в режимі «Runtime». У режимі онлайн вікно трендового 

модуля (рис. 7.20) викликається за допомогою функціонального запиту «Picture 
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switch». 

 
Рисунок 7.20 – Вікно трендового модуля  

 

Усі кнопки на зображенні за замовчанням визначені для виконання 

відповідних функцій. Для запуску режиму сканування натиснути на кнопку 

«Scan». Після цього з переміщенням курсора миші на діаграмі 

відображатимуться значення відповідних змінних. Для зупинки режиму 

сканування повторно натиснути на кнопку «Scan». 

19. Щоб змінити інформацію, що відображається, і ширину колонки, 

необхідно натиснути на кнопку «Border» (рис. 7.21). У стовпці «Scan» можна 

встановити ширину колонки для відображення різних даних у вікні перегляду. 

Також, поставивши «галочку» у відповідному полі активації, можна визначити 

відображення на діаграмі додаткової інформації (дата, змінна, значення, 

одиниці вимірювання). Кнопкою «Standard» можна вмить установити 

стандартні параметри настроювання.  

Зміст звіту 

1. Найменування і мета лабораторної роботи. 
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2. Короткі теоретичні відомості 

3. Отримане у викладача завдання. 

4. Опис виконання кожного пункту завдання. 

5. Письмові відповіді на контрольні питання. 

Контрольні питання 

1. Для чого використовується функція архівування в системі ZenOn? 

Надайте характеристику її можливостей.  

2. Які дії слід виконати для створення нового основного архіва? 

3. Які функціональні можливості архівування доступні в середовищі 

ZenOn? 

4. Поясніть, як виконати вибір і настроювання змінних, що підлягають 

архівуванню. Які програмні засоби для цього використовуються? 

5. Опишіть процес настроювання граничних значень змінної під час 

архівування в середовищі ZenOn. 

6. Що являє собою тренд, для чого він використовується і які переваги 

для задач візуалізації він надає? 

7. Опишіть процес створення нової діаграми відображення 

технологічних змінних. 

8. Як можуть бути настроєні параметри діаграми? 

Література: [1, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 18].  
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Кількість лабораторних занять – 16 годин (7 лабораторних занять). 

Поточний контроль на лабораторних заняттях протягом змістових 

модулів: 

– відвідування лабораторних занять – 0,5 бала за заняття (максимум  

4 бали за семестр); 

– виконання лабораторного завдання – 0,5 бала за виконане лабораторне 

завдання (максимум 3,5 бала за семестр); 

– захист лабораторної роботи – захист на оцінку «відмінно» – 2 бали за 

лабораторну роботу, захист на оцінку «добре» – 1 бал за лабораторну роботу, 

захист на оцінку «задовільно» – 0,5 бала за лабораторну роботу (максимум 14, 7 

та 3,5 бала за семестр); 

– своєчасність захисту всіх лабораторних робіт – 0,5 бала за лабораторну 

роботу (максимум 3,5 балаза семестр). 
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