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1 РОЗРОБКА АСК У ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
SCADA – СИСТЕМА TRACE MODE
1.1 Вибір системи керування процесом
Одним із сучасних методів впровадження систем автоматизації є
застосування SCADA системи, комплексної системи автоматизації яка дозволяє
не тільки керувати процесом, а й спостерігати весь процес, зберігати дані за
процесом, забезпечити аварійний захист, зменшити людський фактор та
полегшити роботу оператора.
Зауважимо, що в більшості випадків SCADA системи дійсно дозволяють
значно прискорити процес створення ПЗ верхнього рівня АСУТП, не
вимагаючи при цьому від розробника знань сучасних мов програмування.
Ринок SCADA систем на сьогодні дуже широко наданий вітчизняними та
зарубіжними компаніями, порівняльна характеристика яких наведена в таблиці
1.1 [1].
Проаналізувавши таблицю 1.1, у тому числі і вартість систем та задачі
нашого дослідження, можна зробити висновок, про доцільність застосування
системи TRACE MODE 6. Перевагами даної SCADA є те, що в даній системі
інтегровано більше 10 різних редакторів проектування автоматизованих систем
керуванням виробництва та управління персоналом.
Ці компоненти систем полегшують написання програми та дозволяють
об’єднувати різні рівні автоматизації виробництвом без потреби використання
інших програмних засобів. Крім того, система TRACE MODE на даний момент
є універсальною системою, вона вміщує більше 2500 драйверів для
різноманітних пристроїв та засобів автоматизації, а для тих, яких немає, є
можливість написання драйвера за допомогою вбудованого редактора, без
особливих навичок програмування [2].
Присутність унікальної технології автопобудови дозволяє декількома
рухами створити зв'язки між вузлами розподіленої системи управління (РСУ),
між джерелами даних SCADA і каналами, створити джерела даних за відомою
конфігурацією контролера і т. п. Також інтерфейс програми є інтуїтивно
зрозумілий та простий, що забезпечує програмісту скоротити час на написання
програми, а вбудовані редактори забезпечують постійну перевірку програми,
забезпечуючи безпомилковість написання програми.
1.2 Програмне середовище SCADA-система TRACE MODE
1.2.1 Архітектура середовища TRACE MODE
Створення сучасних систем управління базується на розробці та
застосуванні адаптивних інтелектуальних систем, функціонування яких
неможливе без використання розвинутої обчислювальної мережі, що включає
персональні комп'ютери (ПК), мікроконтролери та широкий набір модулів
вводу/виводу. Ускладнення технологічних процесів і виробництв ставить
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завдання створення розподілених ієрархічних систем (АСУТП) та їх
наскрізного програмування, що пояснює появу нових комп'ютерних технологій
для інтегрованих систем, які об'єднують всі рівні виробництва.
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Таблиця 1.1 – Порівняльний аналіз можливостей SCADA систем
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Як приклад, може бути названа SCADA-система (Supervisory Control
And Data Acquisition), призначена для проектування та експлуатації
розподілених автоматизованих систем управління. З огляду на назву, SCADAсистема призначена для диспетчерського управління та збору даних. Проте, в
останніх версіях її призначення значно розширилося. Зокрема, вітчизняна
фірма-виробник Ad Astra Research Group, LTD випустила 6-ту версію SCADAсистеми TRACE MODE, яка має потужні засоби для створення розподілених
ієрархічних АСУТП, що містять до трьох рівнів ієрархії: рівень контролерів –
нижній рівень; рівень операторських станцій – верхній рівень; адміністративний рівень. На ринку програмних продуктів існує багато версій SCADAсистем в основному зарубіжних виробників, наприклад Genesis фірми Iconics,
Factory Link фірми United States DATD Co. (США), WinCC фірми Siemens
(Німеччина) та ін.
SCADA-система TRACE MODE містить засоби розробки операторського
інтерфейсу (SCADA/HMI), програмування контролерів (Softlogic), управління
основними фондами (EAM), персоналом (HRM) і виробничими процесами
(MES).
Всі програми, що входять у TRACE MODE, поділяються на дві групи
(рис. 1.1): інструментальну систему розробки та виконавчі модулі (runtime).
TRACE MODE

Інструментальна система
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Редактор бази каналів

Сервери

Редактор подання
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Редактор шаблонів
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– Консоль тривог
– Консоль реєстратора

Рисунок 1.1 – Групи програм, які входять до TRACE MODE

Як видно з рисунка, інструментальна система розробки містить три
редактори [2]: редактор бази каналів, редактор подання даних, редактор
шаблонів. У редакторі бази каналів створюється математична основа системи
управління: описуються конфігурації всіх робочих станцій, контролерів і УСО,
а також налаштовуються інформаційні потоки між ними. Тут же описуються
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вхідні і вихідні сигнали та їх зв'язок з пристроями збору даних і управління;
задаються періоди опитування або формування сигналів, настроюються закони
первинної обробки та управління, технологічні кордони, програми обробки
даних і управління, здійснюється архівування технологічних параметрів,
мережний обмін, а також вирішуються деякі інші завдання.
Результатами роботи в цьому редакторі є математична та інформаційна
структури проекту АСУТП, які містять набір баз каналів і файлів конфігурації
для всіх контролерів і операторських станцій (вузлів) проекту, а також файл
конфігурації всього проекту c розширенням cmt (для версії 6 розширення – prj).
Всі інші файли проекту зберігаються в робочій директорії в каталозі, ім'я якого
збігається з ім'ям файлу конфігурації [3].
У редакторі подання даних розробляється графічна частина проекту
системи управління. Спочатку створюється статичний малюнок технологічного
об'єкта, а потім поверх нього розміщуються динамічні форми відображення та
управління. Серед цих форм присутні такі, як поля виведення числових
значень, графіки, гістограми, кнопки, області введення значень і переходу до
інших графічних фрагментів і т. д. [6].
Крім стандартних форм відображення, TRACE MODE дозволяє вставляти
в проекти графічні форми подання даних або управління, розроблені
користувачами.
Всі форми відображення інформації, управління та анімаційні ефекти
зв'язуються з інформаційною структурою, розробленою в редакторі бази каналів.
Для розробки шаблонів документів до складу інструментальної системи
включений редактор шаблонів.
Виконавча система TRACE MODE включає в себе виконавчі модулі
(монітори, МРВ) – програмні модулі різного призначення, під управлінням
яких у реальному часі виконуються складові частини проекту, що
розміщуються на окремих комп'ютерах, або в контролерах, призначені для
роботи на всіх рівнях систем управління, про які говорилося вище.
Існує ряд програмних модулів, призначення яких чітко не прив'язане до
функцій одного з перерахованих рівнів систем управління. До таких модулів
належать (рис. 5.1):
– глобальний реєстратор;
– сервер документування;
– Web-активатор;
– GSM-активатор.
Вони можуть використовуватися для створення як оперативного, так та
адміністративного рівнів систем управління.
Глобальний реєстратор служить для забезпечення надійного зберігання
архівів ТП. Він архівує дані, що посилаються йому по мережі моніторами
реального часу (64000 параметрів з дискретністю 0,001 с), забезпечує
автоматичне відновлення даних після збою, а також може передавати архівні
дані для перегляду моніторам SUPERVISOR. Глобальний реєстратор може
також виступати як ОРС-сервер і DDE-сервер і підтримує обмін з базами даних
через ODBC.
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Для документування технологічної інформації в TRACE MODE
передбачений спеціальний модуль – сервер документування. Документування
здійснюється за шаблонами, які створюються в редакторі шаблонів. Час або
умову генерування документа, ім'я файлу шаблона, а також напрямок
виведення документа описуються в програмах документування – сценаріях.
Підготовка звітів (документів) найчастіше прив'язується до астрономічному часу. Наприклад, вони можуть генеруватися один раз на годину, один
раз на добу, один раз на місяць, або один раз в десять хвилин. Крім того, можна
встановити режим підготовки документа один раз на зміну і потім описати
розбивку доби на зміни [4].
Сервер документування NetLinkLight використовується для вирішення
завдання документування технологічної інформації. Він за командою МРВ,
власним сценарієм, або за командою оператора, інтерпретує створені
заздалегідь шаблони, запрошує у МРВ необхідні дані і формує за ними
документи. Ці документи можуть бути роздруковані на принтері, відправлені
по E-mail, або опубліковані на Web-сервері.
Утиліта консоль тривог дозволяє переглядати звіт тривог різних МРВ
одного проекту. Для кожного переглянутого звіту тривог створюється окреме
вікно. У нього можна виводити інформацію з файлу звіту тривог, або
повідомлення, що формуються МРВ.
Будь-яка робоча станція системи TRACE MODE може виступати в якості
Web-сервера, що дозволяє управляти технологічним процесом через Інтернет
(Internet) [1]. На віддаленому комп'ютері необхідно мати тільки доступ до
мережі Інтернет та Web-браузер. Для реалізації даного режиму призначений
модуль Web-активатор, який використовується в якості www-шлюзу для
локальних систем АСУ ТП на базі TRACE MODE, або для надання функцій
Web-сервера моніторам реального часу. Використання Web-активатора
дозволяє швидко перетворити існуючі АСУТП і АСУП в Internet/Intranetсистеми без переробки баз даних реального часу (баз каналів).
Доступ до даних реального часу через Web-активатор здійснюється за
допомогою звичайного браузера, який працює під будь-якою операційною
системою, що дозволяє запуск віртуальної Java-машини. Інформація про
технологічний процес представляється користувачеві у вигляді анімованих
мнемосхем, трендів і таблиць [5].
Зв'язок з серверами реального часу TRACE MODE може здійснюватися
практично будь-якими доступними засобами, наприклад через стільникову
мережу стандарту GSM, інфрачервоний порт, мережу на основі інтерфейсу
RS-232/485, або модем з використанням високонадійного протоколу TCP/IP.
Можна здійснювати підключення і безпосередньо через Internet. Для цього
досить увійти в Internet і набрати IP-адресу сервера TRACE MODE –
підключення відбудеться автоматично.
Для доступу до даних користувачеві досить набрати Web – адреса
активатора і ввести пароль, тоді весь проект завантажується у віддалений
комп'ютер у вигляді Java-апрету. Використання стандартної мови Java при
написанні дозволяє реалізувати на віддалених комп'ютерах не тільки Windows,
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але й інші операційні системи, наприклад Unix, Linux, Mac OS і т. д., а також
ОС, що використовуються в кишенькових PC. Проект TRACE MODE
надходить до користувача у вигляді Java-апрету, обсяг якого неперевищує
300 Кбайт, що дає можливість використовувати Веб-активатор у мережах з
низькою якістю зв'язку. Перевагою технології Java є також підвищена безпека.
При використанні Web-активатора не потрібна установка Web-серверів
інших виробників (наприклад, MS IE), що вигідно відрізняє цю програму від
рішень, застосованих в інших SCADA.
Для забезпечення мобільних користувачів АСУ оперативною
інформацією в режимі реального часу на базі TRACE MODE розроблено
програмний продукт – GSM-активатор [6]. Він призначений для дистанційного
моніторингу та управління технологічними процесами, а також для отримання
оперативної техніко-економічної інформації за допомогою портативних
комп’ютерів handheld PC.
У реальному часі GSM-активатор може приймати інформацію від 64000
датчиків, здійснювати супервізорне управління, отримувати технікоекономічну інформацію з баз даних через сервер, який використовує стандартні
інтерфейси SQL/ODBC. ОРС, DDE і т. д. Вся вхідна інформація відображається
графічно у вигляді анімованих мнемосхем і трендів.
GSM-активатор, який належить до нового класу систем оперативного
управління, що відображають світову тенденцію до мініатюризації і автономізації комп'ютерних систем, може бути використаний в якості персональної
інформаційної системи керівника.
До GSM-активатора проявляють інтерес нафтові компанії, електричні та
теплові мережі РАО ЄЕС і РАО ГАЗПРОМ, комунальні та інші служби,
керуючі просторово розподіленими об'єктами.
GSM-активатор придатний також до застосування в охоронних службах:
отримання в реальному часі інформації про стан охоронюваного об'єкта може
стати основою успіху операції групи швидкого реагування, викликаної за
тривогою.
Потрібно зазначити, що в останній версії TRACE MODE 6 всі редактори
системи викликаються з однієї програми – інтегрованої середовища розробки
(ІС). ІС – єдина програмна оболонка, що містить всі необхідні засоби для
розробки проекту [7].
Всі змінні проекту, до чого б вони не ставилися – до контролера, до
операторської станції, до управління техобслуговуванням, або виробництвом,
зберігаються в єдиній базі даних проекту. Єдина база проекту усуває зайву
роботу проектувальника з створення, підтримки і взаємної ув'язки багато в
чому однакових баз змінних контролерів і ПК, характерну для систем
попереднього покоління.
Логічна структура проекту повністю відокремлена від апаратної частини.
Завдяки єдиному простору розподілених змінних, змінні з різних вузлів можуть
зв'язуватися між собою також легко, як і в межах одного вузла, будь-які зміни,
що вносяться в об'єкт, автоматично застосовуються скрізь, де він був задіяний.
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1.2.2 Основні поняття SCADA-система TRACE MODE
Проект системи управління – це сукупність всіх математичних та
графічних елементів системи, що функціонують на різних операторських
станціях і контролерах однієї АСУ ТП, об'єднаних інформаційними зв'язками і
єдиною системою архівування. Проект може бути масштабним (сотні вузлів), а
може включати в себе тільки один контролер, або одну операторську станцію
[38]. Під проектом у TRACE MODE 6 розуміється вся сукупність даних і
алгоритмів функціонування розподіленої АСУ (АСУТП та/або T-FACTORY),
заданих засобами TRACE MODE.
Підсумком розробки проекту є створення файлів, що містять необхідну
інформацію про алгоритми роботи АСУ.
Ці файли потім розміщуються на апаратних засобах (комп'ютерах і
контролерах) і виконуються під управлінням виконавчих модулів TRACE
MODE.
Складова частина проекту, що розміщується на окремому комп'ютері або
в контролері і виконувана під керуванням одного або декількох виконавчих
модулів TRACE MODE, називається вузлом проекту.
Вузол – будь-який пристрій у рамках проекту, в якому запущено
програмне забезпечення TRACE MODE, що реалізує серверні функції. Це може
бути контролер, операторська станція або архівна станція. У проекті не може
бути більше 128 вузлів. У загальному випадку розміщення вузла на тому ж
апаратному засобі, на якому він повинен виконуватися під управлінням
монітора, не є обов'язковим – монітори можуть завантажувати вузли з
віддалених апаратних засобів.
База каналів – сукупність всіх каналів, математичних об'єктів, FBDпрограм і IL-програм, створених для кожного конкретного вузла.
Об’єкт бази каналів – сукупність будь-яких каналів, яким приписаний
певний набір властивостей і атрибутів. Серед останніх можна назвати ім'я,
графічний ідентифікатор, прапор підпорядкування: батько, нащадок [4].
Оформлені групи каналів можуть бути підпорядковані один одному і
створювати таким чином ієрархічні структури.
Драйвери обміну – драйвери, використовувані моніторами TRACE MODE
для взаємодії з пристроями, протоколи обміну з якими не вбудовані в монітори.
Канал (базове поняття системи) – це структура, що складається з набору
змінних і процедур, що має налаштування на зовнішні дані, ідентифікатори і
період перерахунку її змінних. Ідентифікаторами каналу є: ім'я, коментар та
кодування. Крім того, кожен канал має числовий ідентифікатор,
використовуваний всередині системи для посилань на цей канал. Серед змінних
каналу виділяються чотири основних значення: вхідна (In), апаратне (A),
реальне (R) і вихідний (Q). За допомогою налаштувань вхідне значення каналу
зв'язується з джерелом даних, а вихідна – з приймачем.
Залежно від напрямку руху інформації, тобто від зовнішніх джерел (дані з
контролерів, ЗЗО або системні змінні) в канал або навпаки, канали
підрозділяються на вхідні (тип INPUT) і вихідні (тип OUTPUT).
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Дані із зовнішніх пристроїв записуються в канали, дані з каналів
надсилаються на зовнішні пристрої. У канали оператор заносить керуючі
сигнали. Значення з каналів записуються в архіви, операторські звіти і т. п.
У каналах здійснюється перетворення даних. Змінюючи значення на системних
каналах, можна управляти виведеною на екран інформацією, звуковими
сигналами і т. д., тобто всією системою.
Вхідне значення каналу перетвориться в апаратне, реальне і вихідне за
допомогою процедур. Процедурами каналу є [5]:
– масштабування (множення і зсув);
– фільтрація (придушення піків, апертура і згладжування);
– логічна обробка (попереднє встановлення, інверсія, контроль
сполучуваності);
– трансляція (виклик зовнішньої програми);
– управління (виклик зовнішньої програми).
Порядок проходження і зміст процедур може змінюватися залежно від
типу каналу (вхідний або вихідний, аналоговий або дискретний). Процедура
масштабування використовується тільки в каналах, працюють з аналоговими
змінними. Вона включає в себе дві операції: множення і зсув. Послідовність
цих операцій змінюється в залежності від типу каналу:
– у каналів типу INPUT вхідне значення множиться на заданий множник
і до отриманого результату додається величина зсуву. Результат присвоюється
апаратним значенням каналу;
– у каналів типу OUTPUT до апаратного значення додається величина
зсуву, потім ця сума множиться на заданий множник, а результат присвоюється
значенню каналу.
Процедура трансляції визначена для всіх каналів незалежно від їх типу та
виду уявлення. Біля вхідних каналів процедура трансляції перетворює апаратне
значення в реальне, а для вихідних – навпаки. Для цього викликається FBDпрограма.
Викликана програма вибирається при налаштуванні процедури. При
налаштуванні процедури вхідні і вихідні аргументи обраної програми
зв'язуються з атрибутами поточного каналу, а також будь-яких інших каналів з
поточної бази. Тому процедура трансляції одного каналу може також
використовуватися для формування значень інших каналів.
Набір процедур у каналі залежить від формату даних. Канали працюють з
аналоговими змінними, використовують наступні процедури масштабування,
трансляцію, фільтрацію та управління. У каналах, що обробляють дискретні
параметри, використовуються логічна обробка, трансляція та управління.
Фільтрація – процедура, яка присутня тільки в аналогових каналах. Набір
виконуваних нею операцій відрізняється для вхідних і вихідних каналів.
У каналів типу INPUT фільтрація виконується після процедури трансляції до
формування реального значення. Фільтрація включає в себе наступні операції:
придушення випадкових сплесків у тракті вимірювання; придушення малих
коливань значення каналу; експоненціальне згладжування; контроль шкали –
відстеження виходу реального значення каналу за встановлені межі шкали.
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У каналів типу OUTPUT дана процедура формує реальне значення за вхідним
значенням [5]. При цьому виконуються наступні операції: обмеження
швидкості зміни реального значення; придушення малих коливань значення
каналу; експоненціальне згладжування; контроль шкали – обрізання величини
керуючого впливу до кордонів шкали каналу.
Підтип каналу вказує клас джерел і приймачів даних, з якими буде
зв'язуватися канал. Для каналів типу INPUT підтип характеризує одержувану
ними інформацію (АНАЛОГ – значення АЦП, лічений з плати ЗЗО,
СИСТЕМНИЙ – стан системи, ЗВ'ЯЗОК – дані з віддалених вузлів проекту та
ін.). Канали OUTPUT мають той же набір підтипів, що і канали INPUT. Однак
для них підтип визначає клас приймачів, а не джерел даних (АНАЛОГ –
значення ЦАП, СИСТЕМНИЙ – стан системи, ЗВ'ЯЗОК – значення керованих
каналів на віддалених вузлах проекту та ін.) [7]. Всього існує шістнадцять
підтипів каналів. Всі вони можуть задаватися як для вхідних, так і для вихідних
каналів. Підтип каналу задає клас джерел або приймачів даних. Крім того,
підтип каналу визначає також кількість його додаткових налаштувань.
Уточнення джерела або приймача, в рамках заданого підтипом класу,
здійснюється за допомогою доповнення до підтипу.
1.2.3 Обмін даними в SCADA-системі TRACE MODE
Якщо мова йде про зв'язок між компонентами одного вузла, то питання
про апаратно-програмний інтерфейс, який повинен бути задіяний для
забезпечення зв'язку, не виникає. В цьому випадку досить виконати
конфігурування властивостей зв'язок/виклик компонентів. Якщо взаємодіючі
компоненти належать до різних вузлів, інтерфейс зв'язку, як правило, повинен
бути вказаний і налаштований.
Монітори реального часу TRACE MODE можуть обмінюватися даними за
наступними лініями: локальна мережа; послідовний інтерфейс RS-232, RS-485,
RS-422; радіоканал; виділена телефонна лінія; комутовані телефонні лінії;
мережі GSM. За цими носіями необхідно організувати інформаційні потоки всіх
рівнів системи управління. При цьому можуть реалізуватися як вертикальні
зв'язки (між рівнями), так і горизонтальні (між вузлами одного рівня).
Наприклад, при завданні зв'язку двох каналів різних вузлів по RS необхідно
створити у вузлах компоненти COM-порт, задати для них необхідні параметри і
вказати для каналу-приймача використовуваний інтерфейс зв'язку [7].
1.2.4 Типи інтерфейсів і механізми обміну
Послідовний інтерфейс. Обмін по всіх лініях, крім локальної мережі,
реалізується через послідовний порт за протоколом M-Link. Вузли у мережі
M-Link нерівноправні: один має статус Master, а решта – Slave. Такі мережі слід
використовувати для зв'язку між операторськими станціями і контролерами.
Монітор зі статусом Master є активним. Він посилає команди управління і
запити на передачу інформації.
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Монітор зі статусом Slave приймає надіслані йому команди і передає
запитані дані. Команди управління містять вказівки на зміну значень атрибутів
каналів віддаленого вузла [89].
Таким чином, запити, що посилаються монітором зі статусом Master,
можуть бути двох типів:
1) запит даних (використовується для отримання значень каналів або
іншої інформації від монітора зі статусом Slave);
2) запит на зміну (використовується для зміни значень атрибутів каналів
на віддаленому моніторі). У запитах на зміну передаються нові значення
коректованих атрибутів віддаленої бази.
Слід зазначити, що в одній мережі M-Link не може бути двох моніторів,
для яких встановлено статус Master. Щоб один монітор виступав і як Master, і
як Slave, треба створити паралельні мережі, використовуючи при цьому по два
послідовних порти на кожному вузлі. Тоді два монітори зможуть працювати в
режимі Master.
Обмін за протоколом M-Link. Для обміну даними між моніторами TRACE
MODE по послідовному інтерфейсу використовується протокол M-Link. Він
застосовується для обміну по інтерфейсах RS-232, RS-485, RS-422, радіоканалу,
комутованих телефонних лініях і GSM мережі.
Використовуючи протокол M-Link, у рамках TRACE MODE можна
створювати мережні комплекси на базі послідовного інтерфейсу RS-485. Такі
комплекси можуть включати в себе до 128 вузлів (контролерів і операторських
станцій). При цьому зв'язок може здійснюватися за декількома послідовними
портами. Для зв'язку двох моніторів можна використовувати інтерфейс RS-232.
Щоб зв'язатися з кількома віддаленими вузлами за цим інтерфейсом, потрібно
мати відповідну кількість послідовних портів. Це дозволяє організувати зв'язок
типу "Зірка". Така конфігурація може зажадати додаткових витрат на
багатоканальні плати [90]. Однак вона дозволяє швидше передавати дані за
рахунок розподілення обміну з різними віддаленими вузлами. TRACE MODE
підтримує обмін одночасно по 32 послідовних портах.
Для зв'язку сильно рознесених у просторі моніторів можна
використовувати радіоканал, виділені або комутовані телефонні лінії. У цих
випадках потрібні додаткові пристрої – модеми. Вони узгодять електричні
характеристики послідовних портів і використовуваного середовища передачі.
1.3 Розробка програмного забезпечення в SCADA системі Trace Mode
1. Розробка головного екрана:
Основною вимогою для розробки було зрозумілість у першу чергу для
кінцевого користувача АСУТП – оператора. Для створення інтерфейсу
використано стандартні бібліотеки Trace Mode.
Розроблена програма на основі SCADA системи виконує наступні
функції:
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–
процессу;
–
–
–
–
–

збір та реєстр
рація пеервинної інформації про хід техн
нологічноого
подан
ння інформації у ви
игляді мн
немосхеми
и;
ведення та перегляд істоорії техно
ологічногго процесуу;
формуування зввітної доккументації;
механ
нізм налаш
штуванняя прав кор
ристувачів
в, рівні дооступу;
режим
м автоматтичного тта ручного
о керуван
ння.

А
Аналізую
ючи функ
кції, мож
жна зробити висн
новок, щ
що SCAD
DA система
збираєє інформ
мацію пр
ро техноологічний
й процесс, забезппечує ін
нтерфейс з
операттором та здійснює
з
автомати
ичне керу
ування процесом.

Рисунок 1.2 – Г
Головний еккран SCAD
DA системии

Ц
Цей інтеррфейс опеератора рееалізує нааступні функції:
ф
– моніторинг потточних паараметрівв технологічного ппроцесу;
– зміна регулятора в автом
матичном
му режим
мі керуванння;
– переключення в ручний
й режим керування
к
я;
– звіти про
п роботту техноллогічного процесу.
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На гооловномуу екрані оператор
о
може про
оконтрол
лювати веесь процеес. При
по
одачі паллива оперратором в ємністьь об’ємом 5000 тонн
т
на ній почи
инають
пр
рацювати індикаттори, які показую
ють: рівеень заповнення єємності, якість
паалива, тем
мпературуу та швид
дкість поддачі.
При проходж
женні паалива поо трубопроводу, воно оочищуєтьься за
до
опомогою
ю фільтраа і показн
ники, що характер
ризують стан
с
фільттра, виво
одяться
наа екран. К
Коли фільтр забру
уднюєтьсяя, вмикаєється інди
икатор-лаампа, якаа подає
си
игнал чеервоним кольором. Такоож на схемі
с
мо
ожна пообачити рівень
заабрудненоості філььтра. Поттім пали
иво прохо
одить чеерез повіітрезабірн
ник та
наасичуєтьсся присад
дками, як
кщо вони
и потрібн
ні, операатор у руучному режимі
р
вм
микає ємн
ності та додає їх до паливва (присаадки додааються в залежно
ості від
по
огодних уумов, виду повітр
ряного суудна та ін.). Виттрату паллива до і після
зм
мішуванняя можна відслідку
увати на головному екран
ні. Експрееслаборатторний
ко
онтроль п
показує муутність паалива післля змішуввання з пр
рисадкам
ми.
При п
переході на допом
міжні екраани даних
х, операто
ор може пперегляну
ути всі
даані про яякість паалива, теемпературру процеесу, та витрату ббензину. Також
оп
ператор м
має змогуу із цього
о екрана створити
и автоматичний ззвіт про роботу
р
си
истеми та роздрукуувати його.
При переході з головн
ного екран
на на вкл
ладки: графік темпператур, графік
ви
итрати, гррафік коеефіцієнта мутностті палива відкривааються іннші екран
ни, що
від
дповідаю
ють екранаам 2, 3, 4. Рисунки
и надані віідповідно
о.

Ри
исунок 1.3 – Екран 2: графік тем
мператури процесу
п
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Рису
унок 1.4 – Е
Екран 3: граафік витратти процесуу

Рисунок 1.5 – Екрран 4: графіік ступеня якості палиива
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1.4 Р
Розробка програми
п
и на мові FBD у SC
CADA сисстемі Traace Modee
Для перевіркки роботоздатностті, розро
обленої відповідн
в
но до заавдання,
си
истеми ууправлінн
ня заправною си
истемою виконую
ються мооделюван
нням в
пр
рограмном
му середоовищі TR
RACE МО
ОDЕ.
Для рроботи таа тестуван
ння систееми керуввання нап
писані проограми, які
я були
рееалізованіі за допоомогою FBD блооків, що дозволяють викоонати ем
муляцію
ро
оботи. Фррагмент лістингу програм
ми «витр
рата пали
ива» емулляції навведений
ни
ижче на ррисунку 1.6.

Рисунокк 1.6 – Про
ограма для реалізації процесу
п
ви
итрати палиива

Розрооблена внутрішн
ня логііка систтеми уп
правлінняя описаана з
ви
икористан
нням вбуудованої в редакттор бази каналів,, мови ф
функціональних
бл
локів (FB
BD). Для запуску мови фуункціонал
льних бло
оків (FBD
D) необх
хідно в
мееню «нав ігаторі проекту»
п
натиснутти двічі на
н створеену прогрраму. З пр
равого
бо
оку від навігатоора з’являється нова вккладка редагуван
р
ння створеної
пр
рограми. Щоб обрати
о
мову
м
проограмуваання, в цьому ввікні потрібно
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натисн
нути в структурі програм
ми на під
дрозділ «Програм
«
ма» лівою
ю кнопкоою
миші, відкриєтться вікно «Вибірр мови пр
рограмуваання».

Рисун
нок 1.7 – Заапуск мови функціонаальних блокків

Д
Для устаановки ло
огічних еелементівв (блоків) необхіддно увійтти в реж
жим
устаноовки фун
нкціональьних блокків, нати
исканням кнопки
в меню FBD
F
редакттора бази каналів. Після ви
ибору необхідного блока, наатискаємо
о відповід
дну
йому ккнопку в меню
м
FBD
D редактоора бази каналів.
к
П
При напи
исанні дан
ної програами були використтані станддартні блоки, робоота
яких оописана нижче в тааблиці 1.22.
ЗЗазначим
мо, що пр
ри реальн
ному виккористанн
ні програамного заабезпечен
ння
дані з об’єкта будуть
б
наадходити в систему
у керуван
ння через драйвери
и технічн
них
засобівв, які мож
жна з легк
кістю підкключити з бібліотееки присттроїв Tracce Mode.
на
Д
Для робооти систем
ми в автооматичном
му режим
мі була нааписана програма
п
мові FBD, длля визнач
чення теемператур
ри процеесу, часттина цієїї програм
ми
зображ
жена на рисунку 1..8.
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У проограмі буули використані таккі ж блокки, які ран
ніше булии описані..
Для контроллю якостті паливва написсана програма за допо
омогою
FB
BD-блоківв. Дана пррограма зображена
з
а на рису
унку 1.9.
Табли
иця 1.2 – Опис FBD блоків для реаліізації процесу «виттрата пал
лива»
Графіічне
зображ
ження
1

Наззва блока та скороч
чений опиис
2
Мно
оження (X
X * Y)
Блок множен
ння велич
чин.
ких блокіів декількка, витратта помноожується на
Таак як так
коонкретну величинуу, або наа блок, у залежноссті від йо
ого
роозташуван
ння. Білльш деттальну інформац
і
цію мож
жна
оттримати при
п запускку програами.
Ділеення (X /Y
Y).
Блок діленняя величин
н (блоків).
. Таких блоків у
П
Протилежн
ний блоок до множення
м
пррограмі використ
в
овується декількаа, тому іінформац
цію
прро взаємо
одію мож
жна побач
чити на схемі
с
проограми, або
а
прри запуск
ку програм
ми.
Дод
давання дввох елемеентів (X + Y).
Блок додаван
ння велич
чин.
Таак як цеей блок використтовується декількаа разів, то
біільш деттальну ін
нформаціію, з як
кими бллоками він
в
пооєднуєтьсся, потріббно розгглядати в кожном
му випад
дку
оккремо.
Відн
німання ддвох елем
ментів (X – Y).
Блок віднімаання велич
чин.
Бллок належ
жить до піідкласу арифметич
чних, такк як і раніш
ше
роозглянуті блоки.. Реаліззація оп
перації відніманн
ня.
Ви
икористовується
для розрахун
р
ку розуузгоджен
ння
реегулюванн
ня – різни
иці між зааданим (б
бажаним)) і реальни
им
зн
наченням технологгічного паараметра.
Дод
давання чоотирьох елементів
е
в (А + В + С + D).
Блок додаван
ння велич
чин.
рібно підсумуватти чоти
ири
Заастосовуєється, кооли потр
вееличини.
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П
Продовження табл
лиці 1.2
Випад
дкова вели
ичина в діапазоні
д
[0,1].
[
RND
R
– блоок.
Цей блок
б
генеерує вип
падкову величину
в
з рівномірним
законо
ом розподділення в діапазоніі [0,1].
НЕ (!Х)..
O = NOT
T X.
O = 1, яккщо X = 0,
0 у всіх ін
нших виппадках O = 0.
Належ
жить до лоогічних блоків.
Одиницяя із задан
ною вірогіідністю.
GP01 – бблок.
На ви
иході цьоого функц
ціонально
ого блокаа генеруєється 0
або 1,, причомуу вірогідн
ність генерації оддиниці зад
дається
значен
нням входду PRB. На
Н вхід PRB
P
подаєється цілее число
в діап
пазоні віід 0 до 1000. Ци
им граниицям відповідає
значен
ння випаадковостіі 0 та 1. Блокк належи
ить до
підроззділу генеератори.
Округлеення вели
ичини.
NDGT – блок.
жить до алгебрааїчних блоків.
б
На вих
ході Q
Належ
форму
ується оккруглене значенняя входу INP. Зн
начення
входу NDG заддає точніссть округглення: – 2 до сотеень, – 1
до дессятків, 0 ддо цілих чисел,
ч
1 до
д першогго розряд
ду після
коми, 2 до др угого розряду піссля комии, 3 до тр
ретього
розряд
ду після ккоми, 4 до
о четверто
ого розряяду після коми.
к
Вихід з програми
и.
EXIT– бблок.
Даний
й блок доозволяє вийти з програми до перер
рахунку
всіх їїї функціоональних
х блоків. Вихід ппроводитьься при
наявно
ості значеення на вх
ході INP.

Ри
исунок 1.8 – Програм
ма для визн
начення тем
мператури ппроцесу
19

Риссунок 1.9 – Програма для визнач
чення якостті палива

В роб
боті викоористовую
ються деккілька від
дмінних стандартнних блоківв Trace
Mode
M
від блоків попереднььої прогр ами «якіість пали
ива», опиисаних ни
ижче в
тааблиці 1.33.
Для контролю
ю тиску в системіі написан
на програама за доопомогою
ю FBDбл
локів. Дан
на програама зображ
жена на ррисунку 1.10.

Рисуунок 1.10 – Програма ддля визнач
чення тиску
у в системі
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У програм
мі для ви
изначенняя тиску системи
с
були
б
виккористані стандарттні
блоки,, які вже описані
о
раніше.
р
Т
Таблиця 1.3
1 – Описсання FBD
D блоків для
д реаліззації проццесу «якістть палива»»
Г
Графічне
зоображенняя
1

Назва блока
б
та скорочениий опис
2
Абсолю
ютне значеення.
АВС – бблок.
O = |X|
Належ
жить дани
ий блок до
о арифметтичних.
Пилоподдібний си
игнал.
PILA – бблок.
Даний
й блок ген
нерує пилоподібни
ий сигнал з максим
мальним
значен
нням, яки
ий задаєтьься входо
ом PV. Наа кожном
му такті
перераахунку ввихід зб
більшується на 11. Даний
й блок
належить до піддрозділу генератор
рів.
Синусоїїдальний сигнал.
GSIN – бблок.
ункціоналльний бло
ок генеру
ує синусоїїдальний сигнал
Цей фу
одиничної ампллітуди. Період кол
ливання (вв секундаах)
задаєтться значеенням РТ..

1.5 Подаання дани
их
У систем
мі Trace Mode
M
поддання дан
них відбу
увається різними способам
ми.
Редакттор подан
ння даних
х – інструумент роззробки екранних ф
форм опер
раторськоого
інтерф
фейсу SC
CADA/HM
MI. У н
ньому дл
ля кожно
ого вузлаа проектту АСУТ
ТП
створю
юються графічні
г
екрани, формуються статтичні мннемосхеми процессу,
здійсн
нюється їх
ї динаміізація шлляхом векторної і AV-анім
мації. Сттворюютьься
віртуаальні оргаани управвління, трренди реал
льного чаасу та істторичні, формують
ф
ься
звіти ттривог. Зд
дійснюєтьься вбудоовування ActiveX-к
A
компоненнтів.
Р
Редактор поданняя даних SCADA
A TRACE
E MODE
E міститть графіч
чні
бібліоттеки з білльш ніж 600
6 техноологічним
ми об'єктами АСУ
УТП (як статичним
с
ми,
так й анімованими), готтовими доо викорисстання в прикладнних проек
ктах. Серред
них: п
панелі упрравління, прилади,, теплообмінники, ємності, сепарато
ори, колон
ни,
насоси
и, клапан
ни, електтричні еллементи і т. д. Загальнаа кількість готоввих
графіччних об'єєктів SCA
ADA TRA
ACE MO
ODE переевищує 1 000, що є одним
м з
кращи
их показни
иків у гал
лузі.
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У реедакторі поданняя даних був роззроблений
й графіччний інтеерфейс
ко
ористувачча, пов'язааний зі сттруктурною модел
ллю систееми упраавлінь зап
правної
сттанцією заа допомоггою інфор
рмаційни
их каналівв.
Для запуску редактора поданн
ня даних у меню «Пуск» ПК виби
ираємо
пу
ункт «TRA
ACE MOD
DE-6», по
отім пунккт «Редакттор подан
ння данихх».
У ред
дакторі подання дааних необбхідно від
дкрити пр
роект. Длля цього в меню
«П
Проект» вибираєм
мо пункт «Відкри
ити», де необхідн
но вказатти назву файлу
пр
роекту і вказати шллях до ньього.
у кутку вікна
Післяя появи в лівому верхньому
в
в
з наавігацією проекту двома,
акктивуємо в системіі блок RT
TM_1, наатиснувши
и на ньогго 1 раз прравою кн
нопкою
ми
иші. При цьому RT
TM_1 стає синім (ррис. 1.11)).

Рисунокк 1.11 – Відкриття прроекту в редакторі
р
подання
п
дааних

На о триманом
му екран
ні розміщ
щені динаамічні таа статичнні елемен
нти, які
ви
икористо вуються для візуаалізації п
проекту.
У вуузлі RTM
M_1 створ
римо груп
пу каналів та дам
мо їй наззву «Програми».
До
одамо доо групи компонен
к
нт, для ц
цього наттиснемо лівою
л
кннопкою миші
м
на
сттворену ггрупу та оберемо компонеент – «Пр
рограма». Таких ппрограм у групі
«К
Канали»
створи
имо
4. Перейм
менуємо їх на:
н
«Пррограма_яякості»,
«П
Програма_
а_витрат», «Програама_тиск»», «Прогр
рама_темп
ператури»».
Розгллянемо
приклад
поббудови
FBD-бл
локів
на
пр
рикладі
«П
Програми
и_якості»». В «наввігаторі проекту»
» натиск
каємо двіічі на сттворену
пр
рограму. З праввого боку від навігато
ора з’яв
вляється нова вкладка
в
реедагуванн
ня створееної прогграми. Щ
Щоб обратти мову програму
п
ування, в цьому
вікні потррібно наттиснути в структтурі прогграми наа підроздділ «Про
ограма»
лівою кноп
пкою ми
иші, відкр
риється ввікно «Вибір мов
ви програамуванняя» (рис.
1.12).
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Рисуунок 1.12 – Вибір мо
ови програамування в програмн
ному середдовищі TRACE MOD
DE

О
Обираємо мову «FBD-ддіаграма»
». Післяя чого додамо аргумен
нти
програами. У віікні «структура п
програми»
» натискааємо на вккладку «А
Аргументти»,
з права з’являєтться табл
лиця для ввведення аргументтів, яка сккладаєтьсся з колон
нок:
ім’я, ттип, тип даних,
д
пр
рив’язка. Заповню
юємо табл
лицю та рробимо прив’язки
п
и до
ранішее заготовллених кан
налів «Ви
итрати» (р
рис. 1.13).

Риссунок 1.13 – Зразок зааповнення таблиці ар
ргументів на
н прикладіі «Програм
ми_якості»
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Далі будуємо діаграму
у з блоківв – FBD. Для цьо
ого в роз ділі «стр
руктура
пр
рограми»» натисккаємо пр
равою кн
нопкою миші наа вкладкку «Прогграма».
Віідразу віідкриваєтться сітк
ка для пообудови програми з блокків, а з правого
п
бо
оку TRA
ACE MOD
DE з’являяються F
FBD-блокки, які розділені
р
і на груп
пи, що
сп
прощує їїх пошукк (рис. 1.14). Ствворюємо програму
у з тих бблоків, як
кі були
оп
писані ран
ніше.

Рисунок 1.14 – Створенн
ня програмии за допомогою FBD--блоків наа прикладі
«Прогррами_якостті»

Повн
ний лісти
инг прогр
рами навеедено на рисунку 1.6.
Таки
им чином
м розроб
бляємо F
FBD-діагграму таа заповннюємо тааблицю
«А
Аргументти»
длля
про
ограм:
«Програама_витраат»,
«П
Програмаа_тиск»,
«П
Програма_
а_темпераатури».
Для виконанн
ня графіч
чної часттини про
оекту бул
ли викорристані наступні
н
ди
инамічні еелементи:
– кноп
пки (для завдання
з
поточно го значен
ння канал
лів);
– динаамічний текст
т
(дл
ля відстеежуванняя поточно
ого знач ення сиггналу в
каналлах);
– кноп
пки (для завдання
з
поточно го значен
ння канал
лів);
– динаамічний текст
т
(дл
ля відстеежуванняя поточно
ого знач ення сиггналу в
каналлах);
– гістоограми (д
для реаліізації в гграфічном
му вигляяді сегме нтів циф
фрового
індиккатора).
Для надання даних проекту
п
були ствворені декілька еекранів роботи
р
пр
роцесу:
– гооловний екран явл
ляє собою
ю саму централізо
ц
овану сисстему в цілому
ц
(рис. 1.2), також на
н ньому
у зображ
жено стріілкові пр
ристрої ((рис. 1.15), які
по
оказують витрату бензину до та піссля змішу
ування, що
щ допом
магає оператору
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при зааправці ліітака чітк
ко бачити
и скільки бензину заливаєтться. Под
дання дан
них
про пааливо в ємності забезпечу
з
ується по
овзунком (рис. 1.116), прил
ладом, яккий
показуує на сккільки віідсотків заповнен
на ємністть. Для виводу даних про
п
темперратуру, мутність
м
та
т витратту викори
истовуєтьься графіччний елемент Теккст
(рис. 1.16). Прро забруд
днення ф
фільтра таа злив паалива з єємності 8,
8 сповіщ
щає
графіччний елем
мент «Вим
микач».

Рисунок 1.15 – При
иклад поданння графічн
ного елемеента «Стріллкові присттрої»

Рисуунок 1.16 – Приклад подання
п
дааних графіч
чними елем
ментами «П
Повзунок» та
т «Текст»

– на екрранах № 2,
2 № 3, № 4 (рис. 1.3,
1 1.4, 1.5 відповвідно) под
дання дан
них
відбуввається заа допомо
огою граф
фічного елементаа «тренд»». Приклаад подан
ння
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зо
ображений
й на риссунку 1.17. На нььому мож
жна збуду
увати крииві процеесів та
по
орівнюватти отримаані значен
ння.

Р
Рисунок 1.117 – Приклаад поданняя даних граафічним елеементом «Т
Тренд»

TRAC
CE MO
ODE дозволяє аавтоматич
чно генеерувати повну звітну
до
окументац
цію про проект АСУ
А
ТП
П, не вим
магаючи від кориистувача ніяких
до
одатковихх зусиль.
Автоматичне документтування є основою
ю для офо
ормлення опису АС
СУ ТП
наа базі TR
RACE MO
ODE 6 відповідн
в
но до стаандартів ГОСТ 244.207-80, ГОСТ
.
19
9.402-78 тта ГОСТ 19.502-78
1
Автоматичне документтування п
проекту TRACE
T
MODE
M
6 ддозволяє істотно
і
по
олегшити
и працю автомати
а
зації прааці розроб
бника АС
СУ ТП. Д
Для будьь-якого
пр
роекту TR
RACE MODE
M
автоматичн
но генеру
ує його повний оопис у вигляді
в
гіп
пертекстоового доккумента формату
ф
H
HTML, яккий можн
на вивести
ти до друк
ку, або
еккспортуваати в MS Word.
W
Для документування проекту АСУ ТП
Т доситть заванттажити його
й
в
інтегрованее середовище ро
озробки T
TRACE MODE
M
6 IDE і в меню Файл
сккористати
ися пунктом «Доку
ументуватти проектт». Процеес докумеентуванняя може
заайняти від
д декільккох секун
нд до деккількох хвилин
х
у залежноості від розміру
р
пр
роекту АС
СУ ТП.
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Опис містить як загальні відомості про проект АСУ ТП, так і його
докладний зміст у вигляді таблиць, тексту і, за потребою, рисунків. Наприклад,
для кожного шаблона програми опис включає:
– ім'я шаблона програми;
– кодування шаблона;
– коментар до шаблона;
– перелік аргументів шаблона із зазначенням значень за замовчуванням,
прив'язок, прапорів та ін.;
– список викликів даної програми із зазначенням їх розміщення;
– повний текст програми (а в разі використання графічної мови – та її
графічне надання).
Аналогічно описані й інші шаблони проекту АСУ ТП.
Для кожного шаблона графічного екрана автоматично створюється
графічна ілюстрація. Опис проекту забезпечено зручними гіперпосиланнями,
які спрощують пошук інформації. Наприклад, натиснувши на "Шаблони
програм" можна перейти до списку програм. У свою чергу, за натисканням по
назві шаблона програми можна перейти до його докладного опису. Те ж саме
справедливе і для екранів, зв'язків з СУБД та інших елементів проекту. При
цьому користувачеві доступні всі переваги гіпертексту: закладки, пошук.
Наприклад, можна за допомогою пошуку знайти всі випадки лінковки на даний
канал, всі виклики конкретної програми і т. д.
Прив'язки каналів до аргументів шаблона і список викликів даного
шаблона – це теж гіперпосилання, що дозволяють перейти до опису
відповідного каналу. З іншого боку опис каналу може бути викликаний з опису
відповідного вузла. Кожна група каналів документована у вигляді списку
гіперпосилань на канали і вкладені групи. А з опису каналу можна перейти на
опис шаблона, який він викликає.
Автоматичне документування проекту TRACE MODE 6 – це зручна
інтерактивна система, що дозволяє створювати документи, готові для передачі
замовнику АСУ ТП.
Автодокументування – економить час розробника, скорочує число
помилок, підвищує продуктивність праці і позбавляє інженера від рутинної
роботи, дозволяючи концентруватися на головному – як і функціональності
АСУ.
2. РЕАЛІЗАЦІЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ SCADA
TRACE MODE
Для системи функціонального діагностування, СК заправною системою
була реалізована у програмному середовищі TRACE MODE.
Розроблено інтерфейс системи функціонального діагностування. Для
запуску діагностування на головному екрані передбачено додаткові клавіші
діагностики (рис. 2.1), які знаходяться в нижньому лівому куті.
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Ри
исунок 2.1 – Головнийй екран: кн
нопки діагн
ностики

Рисунок 2.2 – Часткковий лісти
инг програм
ми для реаалізації фун
нкціональноої діагносттики
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Так як ми продовжуємо роботу з проектом, у нас певна кількість програм
описана раніше. Додамо до групи ще одну програму, для цього натискаємо
правою кнопкою миші на канал «Програми» та створюємо компонент
«Програма». Перейменуємо цей канал у «Діагностика». В «навігаторі проекту»
натискаємо двічі на створену програму, з правого боку від навігатора
з’являється нова вкладка редагування створеної програми.
Функціонування даного діагностування відбувається за допомогою мови
ST, що забезпечує повну діагностику системи за алгоритмом, зображеним на
рис. 2.1.
Частковий лістинг програми функціонального діагностування зображено
на рисунку 2.2.
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