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Робота №7. Розробка і випробування системи контролю і 
керування температурою повітря у трубопроводі на базі ПЛК 
Lagoon та SCADA- системи Genie. Робота з OPC- сервером. 

 

1. Мета роботи 
Навчитися розробляти систему контролю та керування 

температурою повітря у трубопроводі на базі ПЛК Lagoon та 
SCADA- системи Genie. Навчитися налагоджувати зв‘язок між ПЛК 

Lagoon і SCADA –системою Genie через ОРС інтерфейс. 
 

2. Теоретичні відомості 
 

2.1 Технологія OPC – основні принципи та переваги 
 

2.1.1 Що таке ОРС? 
 ОРС (OLE for Process Control) – промисловий стандарт, 
створений консорціумом всесвітньо відомих виробників 
обладнання і програмного забезпечення за участі Microsoft. Даний 

стандарт описує інтерфейс обміну даними між пристроями 

керування технологічними процесами. Основною метою було 
надати розробникам систем диспетчеризації деяку незалежність від 

конкретного типу контролерів. ОРС базується на технології 
OLE/COM/DCOM компанії Microsoft Inc. 

 

 2.1.2 Основні причини створення ОРС 
 Досить багато програм-клієнтів може отримувати дані із різних 
джерел і робити їх доступними для драйверів незалежних 
розробників. Але при цьому виникають наступні проблеми: 

• Кожна програма диспетчеризації повинна мати драйвер для 
конкретного пристрою АСУ (рис. 7.1). 

• Виникають конфлікти між драйверами різних розробників, 
що призводить до того, що якісь режими або параметри 

роботи обладнання не підтримуються всіма розробниками 

програмного забезпечення (ПЗ). 

• Модифікації обладнання можуть привести до втрати 

функціональності драйвера. 
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• Конфлікти при звертанні до пристрою – різні програми 

диспетчеризації не можуть отримати доступ до одного 
пристрою одночасно через використання різних драйверів. 

 

 
Рис. 7.1а Приклад схеми роботи “множини різних драйверів”... 

 

 
Рис. 7.1b ... і рішення на базі ОРС 

 

Виробники обладнання намагаються вирішити ці проблеми за 
допомогою розробки додаткових драйверів. Однак ці спроби 
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зустрічають сильний спротив розробників систем диспетчеризації, 
які повинні, у даному випадку, ускладнювати свої клієнтські 
протоколи. 

ОРС проводить чітку межу між виробниками обладнання і 
розробниками драйверів. Дана технологія надає механізм збору 
даних із різних джерел і передачу цих даних будь-якій клієнтській 

програмі незалежно від типу використовуваного обладнання. Це 
дозволяє розробникам зосередитися на виробництві і оптимізації 
роботи серверної частини, яка відповідає за збір даних. 

 

 2.1.3 Переваги технології ОРС 
ОРС був розроблений для забезпечення доступу будь-якої 

клієнтської програми до нижнього рівня технологічного процесу у 
найбільш зручній формі. Широке застосування технології ОРС у 
промисловості має наступні переваги: 

• Незалежність у застосуванні систем диспетчеризації від 

використовуваного у конкретному проекті обладнання. 
• Розробники програмного забезпечення не повинні постійно 

модифікувати свої продукти через модифікації обладнання 
або випуск нових виробів. 

• Замовник отримує свободу вибору між постачальниками 

обладнання, а також має можливість інтегрувати це 
обладнання в інформаційну систему підприємства, яка може 
охоплювати всю систему виробництва, керування і 
логістики. 

 

 2.1.4 Стандарти і специфікації ОРС, OPC Foundation 
 Розробку стандартів ОРС, їх опис, підтримку і пропаганду взяла 
на себе OPC Foundation, добровільна міжнародна організація, 
розташована у Boca Raton, Флорида, США. На даний час 
організація нараховує понад 250 членів, в число яких входять 
компанії, які займають передові позиції у розробці програм для 
моніторингу, візуалізації і диспетчеризації, а також інших 
прикладних програм для керування технологічними процесами, такі 
як Honeywell, Fisher-Rosemount, Siemens, Wonderware, Intellution та 
інші. Microsoft Inc. також являється членом OPC Foundation, беручи 

участь у розробці нових специфікацій. Компанія Merz s.r.o. – 

єдиний представник Чехії в OPC Foundation. 
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 2.1.5 Архітектура ОРС 
 Стандарт обміну даними ОРС базується на поширеній 

загальноприйнятій схемі Клієнт-Сервер. Ця архітектура дозволяє 
підключити множину клієнтів до одного сервера. І навпаки, даний 

стандарт дозволяє використання одним клієнтом різних ОРС- 

серверів. 
 

Рис. 7.2 Архітектура ОРС- клієнт / ОРС- сервер у промисловій інформаційній 

системі 
 

 2.1.5.1 Застосування ОРС у промислових інформаційних 
системах 
 Комунікаційний стандарт ОРС дозволяє використовувати його 

для обміну даними в індустріальних інформаційних системах (рис. 
7.2). У нижній частині рис.2 (Field Management) показані три 

комп‘ютери з встановленими ОРС- серверами, які підтримують 
різні специфікації ОРС. Кожен комп‘ютер може мати ОРС- сервери 

з різними специфікаціями. Існують сервери, які обмінюються 
даними з АСУ, побудованій на базі програмованих логічних 
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контролерів (ПЛК). Вони розроблені на базі комунікаційного 
протоколу (наприклад, AS511, RK512, S-bus, ModBus, DF1 тощо) і 
розпізнаються підключеним обладнанням (наприклад, ПЛК). 

Доступ до протоколів, що зберігаються у базі даних, забезпечується 
ОРС- серверами, які відповідають специфікаціям ОРС Historical 

Data Access. 

 У центральній частині ілюстрації (Process Management) показано 
ще три комп‘ютери. На цих комп‘ютерах встановлений ОРС- клієнт 
– програма диспетчеризації – SCADA HMI (Supervisory Control And 

Data Acquisition Human Machine Interface). З‘єднання з ОРС- 

серверами відбувається через локальну мережу (LAN), що 
розширює можливості у побудові топології збору даних за 
допомогою ОРС. 

 ОРС- сервери спираються на комунікаційний протокол 
представленого обладнання (наприклад, ПЛК). Не дивлячись на 
спроби підвищити у комунікаціях частку стандартних протоколів 
(Profibus, Interbus, CANBus тощо), на даний час важко сказати, на 
основі чого краще будувати системи обміну даними: на базі 
специфічних протоколів або більш стандартних протоколів 
польових шин. З цієї причини номенклатура ОРС- серверів 
практично копіює номенклатуру найбільш популярних систем 

автоматичного керування. 
 В подальшому дані можуть підніматися вище рівня Process 

Management для використання у системах управління і планування 
виробництва, наприклад ERP (Enterprise Resource Planning) або 
MES (Manufacturing Execution Systems) на рівні Business 

Management. Це дозволяє використовувати реальні дані всіма 
підрозділами підприємства, які їх потребують. 
 

 2.1.5.2 Типи специфікацій ОРС 
 Стандарт ОРС був створений на базі специфікацій ОРС. На 
даний час отримали найбільш широке використання наступні 
специфікації: 

• OPC Data Access 1.0 и 2.0 – забезпечує доступ до даних у 
режимі “реального часу”; 

• OPC Alarm & Events – забезпечує ОРС- клієнта інформацією 

про спеціальні події та тривоги; 
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• OPC Historical Data Access – забезпечує доступ до 
протоколів і хронік, які зберігаються у базах даних; 

• OPC Batch – відправляє рецепти дозування у технологічний 

процес і відслідковує їх виконання. 
У розробці знаходяться ще дві специфікації: 

• OPC Data Access 3.0; 

• OPC XML. 

 

Рисунок 7.2 демонструє приклад зв‘язку ОРС- сервера і ОРС- 

клієнта при використанні однієї ОРС- специфікації. Однак у 
специфікації OPC Data Access необхідно слідкувати за 
використанням версії даної специфікації: сервер OPC Data Access 

1.0 може спілкуватися тільки з клієнтом OPC Data Access 1.0 client. 

Тому зручніше, якщо ОРС- сервер підтримує декілька версій ОРС- 

специфікацій. 

 

 2.1.5.3 Написання ОРС- модулів різними мовами 
програмування 
 З точки зору програмування, існує декілька мов програмування 
для написання клієнтської програми: C/C++, Visual Basic, Delphi 

тощо. Для того, щоб відповідати сучасним вимогам до середовищ 

розробки, специфікації ОРС містять 2 різних підходи до написання 
ОРС- клієнта. Для впровадження його у програму, написану мовою 

С/С++, використовується Custom interface, а для програм Visual 

Basic, використовуйте Automation interface. В основному, ОРС- 

сервери пишуться мовою С/С++. Для встановлення надійного 
з‘єднання між ОРС- сервером та ОРС- клієнтом, написаними 

різними мовами, використовується OPC Automation Wrapper. Він 

організує взаємозв‘язок між ОРС- сервером, написаним на С/С++ і 
прикладною програмою на Visual Basic. 
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Рис. 7.3 Схема використання OPC Automation Interface Wrapper 

 
 2.1.5.4 ОРС та Internet 
 На даний час OPC Foundation розробляє нову специфікацію – 

OPC XML. Її мета – розробити гнучкий та зручний інтерфейс для 
обміну даними через ОРС, використовуючи XML (Extensible 

Markup Language) у прикладних програмах Internet/Intranet. Функції 
XML дозволяють дуже легко записувати будь-які структури даних і, 
у той же час, передавати дані у вигляді XML- файлів, зручних для 
пересилки через Internet. 

 

 2.1.5.5 ОРС і керування дозуванням 
 OPC Batch – специфікація ОРС, яка вже широко застосовується в 
автоматиці. Її використовують для посилки пропорцій дозування у 
технологічні процеси і для слідкування за виконанням цих 
пропорцій (лабораторні системи, дозатори, вагові системи і т. п.). 

Дуже важливий факт полягає в тому, що кожен OPC Batch сервер 
(клієнт) одночасно являється OPC Data Access 2.0 сервером 

(клієнтом). Іншими словами, OPC Batch сервер (клієнт) включає в 
себе, крім специфікації OPC Batch, також і специфікацію OPC Data 

Access 2.0, включаючи деякі додаткові інтерфейси (наприклад, 

завантаження змінних). 
 

 2.1.6 Операційні системи 
 Один із необхідних компонентів для роботи ОРС- комунікацій – 

СОМ і його мережева версія DCOM. DCOM – стандартний 

компонент для операційних систем (ОС) Windows NT 4.0, Windows 

2000 и Windows 98. Для роботи у Windows 95 DCOM необхідно 
встановити. Усі ці операційні системи дозволяють передавати дані в 
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рамках одного комп‘ютера або через локальну мережу. У Windows 

CE мережеві можливості з‘явилися у версії 3.0. Зараз стандарт ОРС 

розроблений і для операційної системи Linux. 

 

 2.1.7 Зв‘язок ОРС- сервера з процесом 
 Перший крок у конфігуруванні ОРС- клієнта – встановити на 
комп‘ютер ОРС- сервер (локальний або мережевий). При 

встановленні зв‘язку ОРС- сервера до ОРС- клієнта технологія 
СОМ надає механізм сканування доступних ОРС- серверів на 
вказаному комп‘ютері. Це дозволяє швидко встановити з‘єднання з 
ОРС- сервером. Таке сканування називається OPC server browsing. 

 Другий крок – це зв‘язати дані із конфігурації ОРС- сервера з 
конфігурацією ОРС- клієнта. Забезпечується це за допомогою 

завантаження даних, яке підтримується і ОРС- сервером, і ОРС- 

клієнтом. Після цього необхідно зв‘язати дані із ОРС- клієнта з 
даними із ОРС- сервера по адресному простору. Якщо ОРС- сервер 

або ОРС- клієнт не підтримують завантаження даних / item 

browsing, конфігурування ОРС- клієнта перетворюється у досить 
тривалу роботу. 
 Динамічне додавання даних / Dynamic adding of items надає ще 
зручнішу методику конфігурування ОРС- клієнта. З її допомогою 

можна створювати (або видаляти) і відразу ж встановлювати зв‘язок 
з новими джерелами даних в ОРС- сервері, не зупиняючи ні сервер, 

ні клієнт. 
 

 2.1.8 Висновок 
 ОРС- сервери включаються в обладнання все більшого числа 
виробників. У той же час, зростає кількість розробників систем 

диспетчеризації, які підтримують збір даних через ОРС- сервер за 
допомогою власних ОРС- клієнтів. Таким чином, технологія ОРС 

поступово стає всесвітнім стандартом для обміну даними у 
промислових інформаційних системах. 

 

 2.2 Організація обміну даними через промисловий стандарт 
ОРС у SCADA системі Trace Mode 
 

 2.2.1 Робота в режимі ОРС- сервера 
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Шлюз ОРС для МРВ 
 Доступ до значень каналів МРВ через механізм ОРС 

здійснюється за допомогою програмного шлюзу. Він реалізований у 
вигляді окремого програмного модуля, що підтримує інтерфейс 
ОРС Data Access (OPCDA) версії 2.0. До складу шлюзу входять 
наступні файли: 

• OPCGATE.EXE – виконавчий модуль шлюзу; 
• OPCCOMN_PS.DLL – бібліотека підтримки DCOM для ОРС 

2.0; 

• OPCPROXY.DLL – бібліотека підтримки DCOM для ОРС 

2.0. 

Шлюз повинен бути зареєстрований на тому комп‘ютері, де 
встановлений МРВ. Доступ до даних через шлюз здійснюється при 

умові роботи МРВ. 

Шлюз ОРС має наступні ідентифікатори: 

PROGID: "TraceMode.OPC_Gateway" 
CLSID: {D5238CB9-AEBE-11D2-B5E1-00409524E73B} 
 

Підтримувані інтерфейси 
 У якості ОРС- сервера МРВ підтримує наступні інтерфейси. 

 

 Інтерфейси сервера 

• IOPCCommon – підтримується (зміна LCID реалізована 
тільки для NT); 

• IOPCServer – підтримується; 
• IOPCServerPublicGroups – не підтримується; 
• IOPCBrowseServerAddressSpace - підтримується; 
• IOPCItemProperties – не реалізований; 

• IConnectionPointContainer – ( для IOPCShutdown) 

підтримується; 
• IPersistFile – не підтримується. 

 

Інтерфейси групи 

• IOPCGroupStateMgt – усі методи, крім CloneGroup(); 

• IOPCPublicGroupStateMgt – не підтримується; 
• IOPCSyncIO – підтримується; 
• IOPCAsyncIO2 – підтримується; 
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• IOPCItemMgt – підтримується; 
• IOPCAsyncIO – підтримується; 
• IDataObject – підтримується; 
• IEnumOPCItemAttributes – підтримується; 
• IConnectionPointContainer – для IOPCDataCallback 

підтримується. 
 

Запис даних у канали через ОРС 

Для включення запису необхідно передати у шлюз ОРС ім‘я і 
пароль користувача. Це можна зробити за допомогою: 

• програми ОРС- клієнта; 
• записів у реєстрі; 
• ім‘я користувача default. 
Якщо жоден із цих способів не застосовується, запис у канали 

буде заборонений, і операція Write поверне помилку E_FAIL. 

 

 Програма ОРС- клієнт 
 За допомогою будь-якої програми ОРС- клієнта можна 
встановити значення трьох системних змінних: 

• $OPCGATE_USER –ім‘я користувача; 
• $OPCGATE_PASSWORD – пароль користувача; 
• $OPCGATE_LOGIN_STATUS – якщо включення запису 

пройшло успішно, встановлюється в одиницю. 

Даний спосіб включення має найвищий пріоритет. 
 

 Записи у реєстрі 

Ключ: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\AdAstra\TRACE 

MODE\5.0\OPC Gateway 

 

 2.2.2 Робота в режимі ОРС- клієнта 
 

Налаштування обміну з ОРС- серверами 
 Процедура налаштування обміну даними з ОРС- серверами 

реалізована у редакторі бази каналів. 
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Загальні положення 
 Для обміну даними з ОРС- серверами передбачений спеціальний 

підтип каналів. Він називається ОРС. МРВ може одночасно 
встановити зв‘язок з 256 ОРС серверами. Для кожного з них 
створюється файл конфігурації, в якому описуються його 
ідентифікатори і відповідність його каналам Trace Mode. Ці файли 

розміщуються у директорії проекту. Їхні імена формуються 
наступним чином: 

NODENAME_OPC<n>.CNF, 
де  
NODENAME – ім‘я вузла, 
<n> - номер від 0 до 255. Цей номер відповідає номеру сервера. 
Налаштування каналів підтипу ОРС визначають режим обміну, а 
також метод і режим формування запитів у ОРС- сервера. 
 

Формат файла конфігурації ОРС- сервера 
 Файли конфігурації ОРС- сервера розміщуються у директорії 
проекту. Вони мають текстовий формат. Пусті рядки у них 

ігноруються, а рядки, які починаються із символу “;”, є 
коментарями. У першому рядку файла конфігурації присутній 

наступний запис: 
%%OPC_SERVER_CONFIG 

Далі слідують рядки, які описують параметри сервера: 
PROGID:<id> 

де 
id – ідентифікатор у форматі рядку, під яким ОРС- сервер 
зареєстрований у системі. 
 

CLSID:<id> 
де 
id – ідентифікатор у форматі GUID, під яким ОРС- сервер 

зареєстрований у системі. При наявності параметра CLSID 
параметр PROGID ігнорується. 
 

HOSTNAME:<PC_name> 
де 
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PC_name – ім‘я комп‘ютера у мережі. Цей параметр слід задати при 

обміну з віддаленим ОРС- сервером. У цьому випадку необхідно 
задати параметр CLSID. 

 

Для доступу до віддаленого сервера може бути потрібний запуск 

утиліти DCOMCNFG.EXE і встановлення відповідних дозволів 

користувачам. Віддалений ОРС- сервер повинен запускатися 

користувачем, який має достатньо прав. 

 

 Далі у файлі опису слідують описи каналів. Кожен опис 
починається рядком: 

%CHANNEL:<id> 
де 
<id> - числовий ідентифікатор каналу Trace Mode або його ім‘я. 
Якщо файл конфігурації створюється автоматично, то в ньому 
прописуються числові ідентифікатори. При редагуванні файла 
вручну у якості ідентифікатора можна вказати ім‘я канала. 
 

 Після рядку %CHANNEL слідує опис відповідного каналу ОРС- 

сервера: 
ID:<id> 

де 
<id> – ідентифікатор каналу ОРС- сервера. 
 

ACCPATH:<path> 
де 
<path> – шлях доступу (залежить від ОРС- сервера). При 

відсутності цього атрибуту у якості шляху доступу приймається 
пустий рядок. 
 

Створення і налаштування зв‘язку з каналами ОРС- сервера 
 Канали для зв‘язку з ОРС- сервером створюються процедурою 

автопобудови. Щоб запустити її, слід, знаходячись у вікні об‘єктів 
вузла, що налаштовується, виконати команду Связать с OPC-
сервером із меню Узел або натиснути комбінацію клавіш Alt+L. 

При цьому на екрані з‘явиться наступний діалог: 
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Рис. 7.4 Діалог вибору сервера ОРС 

 

 Тут виводиться список серверів, які використовуються у проекті. 
Для того, щоб редагувати цей список, передбачені кнопки 

Добавить, Удалить і Изменить. При натисненні першої з них на 
екран виводиться діалог вибору сервера. При натисненні кнопки 

Удалить виділений у списку сервер видаляється. При натисненні 
кнопки Изменить на екрані з‘являється діалог вибору сервера. 
Однак у цьому випадку вибраний сервер не додається у список, а 
заміняє поточний. 

 Для того, щоб створити канали для обміну з будь-яким сервером 

із списку, потрібно виділити його і натиснути ЛК миші на кнопці 
Выбрать. При цьому на екрані з‘явиться наступний діалог: 

 
Рис. 7.5 Діалог вибору каналів ОРС для автопобудови 

Список вибраних 

каналів 

Вікно навігатора 
каналівОРС- сервера 

Кнопка вибору 

канала 
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 У лівому вікні виводяться канали ОРС- сервера. Для того, щоб 

встановити зв‘язок із будь-яким із них потрібно виділити його і 
натисненням ЛК миші на відповідній піктограмі перемістити його у 
праве вікно. Після виходу із цього діалогу у вікні бази каналів 
з‘явиться новий об‘єкт, ім‘я якого співпадає з ідентифікатором 

ОРС- сервера. У ньому створюються канали для обміну даними з 
вибраними каналами сервера. 
 Канали зв‘язку з ОРС- сервером мають три налаштування. 

 
Рис. 7.6 База каналів об‘єкта 

 

 Для вибору режиму обміну потрібно натиснути ЛК миші на 
кнопці MODE. При цьому на екрані з‘явиться діалог для вибору 
режиму. 
 У ньому необхідно вказати режим обміну, що використовується. 
 Кнопка SERVER виводить на екран діалог Выбор сервера OPC. 
У ньому можна вибрати інший ОРС- сервер. Кнопка ID служить для 
вибору канала ОРС- сервера. При її натисненні виводиться 
наступний діалог: 

Кнопка вибору 

сервера 

Кнопка вибору 

канала ОРС 

Кнопка вибору 

режиму обміну 
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Рис. 7.7 Діалог налаштування каналів ОРС 

 

 У полі Идентификатор OPC задається канал ОРС- сервера для 
зв‘язку з редагованим каналом Trace Mode. Його можна ввести з 
клавіатури або вибрати за допомогою навігатора у лівому вікні. 
 

 2.2.3 Обмін по ОРС між моніторами Trace Mode 
 Для обміну даними по ОРС між моніторами Trace Mode 

використовуються канали підтипу СВЯЗЬ з доповненням до 
підтипу In OPC и Out OPC. 

 Крім того, для реалізації функції автопобудови у розділи 

Большой і Гигантский додано вузол типу OPC. 

 
Рис. 7.8 Вузол ОРС 

 

Список каналів 
ОРС- сервера 

Канал 

Trace Mode 

Канал 

ОРС- сервера 

ОРС- вузол 
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 Увага! При налаштуванні зв‘язку по ОРС для кожного вузла 
необхідно вказати ім‘я комп‘ютера, на якому він буде запущений. 

Для цього у діалозі Параметры узла на бланку Основные 
передбачено поле Имя компьютера. 

 

 Примітка. Для доступу до віддаленого комп‘ютера може 
знадобитися запуск утиліти DCOMCNFG.EXE і встановлення 
відповідних дозволів користувачам. 

 

 2.2.4 Контроль обміну даними по ОРС 
 У випадку неможливості запуску одного або декількох ОРС- 

серверів МРВ також не запускається. При цьому видається код 

помилки 50. 

 Контроль поточного стану обміну даними по ОРС здійснюється 
за допомогою каналу ДИАГНОСТИКА з доповненням до підтипу 
OPC. Значення цього каналу визначає наступні ситуації в обміні: 

• 0 – нормальна робота; 
• 3 – помилка запису; 
• 4 – помилка читання; 
• 5 – помилка роботи з пам‘яттю; 

• 7 – помилка конфігурації (конфігураційних файлів); 
• 9 – помилка зв‘язку з ОРС- сервером; 

• 11 – помилка виконання операції (виклику ОС або функції 
ОРС); 

• 12 – невідома помилка. 
 

 2.2.5 Виконання програми 
 ОРС- сервер представлений двома виконавчими файлами: 

opc.exe і opc_e.exe. Незважаючи на те, що ОРС- сервер звичайна 
віконна прикладна програма Windows, параметри йому передаються 
за допомогою командного рядка: 
 

opc.exe /P:<path> /F:<node> [/RUN] [/CONSOLE] [/AUTORS] 
[/IREC=n] [/REC=m] [/DEBUG=h] [/DISABLE_IO] [/I:NNNN] 
 

 Параметри командного рядка: 
• <path> - повний шлях до бази каналів; 
• <node> - ім‘я бази каналів без розширення; 
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• /RUN – запуск перерахунку при старті; 
• /CONSOLE – вивід на екран вікна з таблицею каналів; 
• /IREC=n – число NCB (Network Control Blocks – мережеві 

блоки керування протоколуNetBEUI, який використовується 
Trace Mode) для індивідуального прийому; n=0, 1, 2 (за 
замовчуванням n=1); 

• /REC=m – число NCB для прийому, включаючи IREC 

(попередній параметр); 
• /DEBUG=h – вивід налагоджувальної інформації у файл 

<node>.tnt; параметр h – це число у шістнадцятковому 

форматі, кожен біт якого вказує на збереження у файл 
певної інформації: 

 

Таблиця 7.1 

Біт Функція 
1 Інформація про канали 

2 Інформація про об‘єкти, які завантажуються 
3 Інформація про FBD- програми 

4 Перелік IL- блоків та FBD- блоків з числом їх виклику 
5 Перелік мета програм 

6 Перевірка аргументів FBD- програм при запуску 
7 Інформація про мережеві посилки 

8 Інформація про резервування вузлів 
9 Дозвіл на перегляд змінних FBD- програми, яка прив‘язана 

до каналу, заданому каналом Отладка (створюваний 

користувачем канал підтипу Системный і доповненням до 
підтипу Отладка) 

10 Додаткова інформація про обмін по послідовних портах 
11 Ім‘я і номер каналу (заданого каналом Отладка) при 

кожному виклику ним FBD- програми 

13 При виклику каналом (заданим каналом Отладка) FBD- 

програми у файл виводяться вхідні і вихідні аргументи, яким 

було виконано присвоєння, а також по кожному FBD- блоку 
його номер, тип, значення входів та виходів 

14 При зміні будь-якого атрибуту каналу. вказаного каналом 

Отладка, у файл записується наступний рядок: 
CCD: <ініціатор> [параметр] (індекс атрибуту) <значення 
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атрибуту>, 
де 

• <ініціатор> - ініціатор зміни (мережа, RS, форми 

відображення, DDE, OPC, ODBC, FBD); 

• <параметр> - додаткова інформація про ініціатор 
змін (наприклад, номер FBD- програми, 

ідентифікатор користувача). 
15 Повідомлення графічних консолей 

 

• /DISABLE_IO – заміна каналів обміну з платами ПЗО 

(пристроїв зв‘язку з об‘єктами) на внутрішні канали: 

АНАЛОГ INPUT на ПУСТОЙ з доповненням G_пила; 
АНАЛОГ OUTPUT на ПУСТОЙ з доповненням out_null (F); 

АНАЛОГ INPUT на ПУСТОЙ з доповненням G_бегущая_1; 

ДИСКРЕТ OUTPUT на ПУСТОЙ з доповненням out_null (H); 

 

• /AUTORS – цей ключ визначений для каналів DCS, 

MODBUS, M-Link (In, Out): 

при наявності ключа AUTORS і при заданні декількох СОМ-портів 
у бланку налаштування вузла, якщо налаштування каналів RS=255, 

то ці канали при запуску налаштовуються на порт, який першим 

ініціалізується без помилок; 
 

• NNNN – число у шістнадцятковому форматі. Значення його 
окремих бітів задають наступні параметри: 

1, 2 біти визначають обмеження числа NCB на прийом: 

Таблиця 7.2 

2-й біт 1-й біт Обмеження кількості NCB блоків 
0 1 3 блока 
1 0 6 блоків 
1 1 До розрахованого значення додати ще 4 блока 

 

3, 4 біти визначають обмеження числа NCB на посилку: 
Таблиця 7.3 

4-й біт 3-й біт Обмеження кількості NCB блоків 
0 1 4 блока 
1 0 6 блоків 
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1 1 8 блоків 
 

5 біт – заборона зчитування границь каналів із файла збереження 
стану; 
6 біт – втановити TIME_CRITICAL пріоритет потоку перерахунку 
бази каналів; 
7 біт – заборонити доступ до бази каналів по DDE, NetDDE; 

8 біт – встановити пріоритет LOWEST потоку DDE; 

9 біт – не використовувати групове мережеве ім‘я; 
10-14 біти – зарезервовані; 
15, 16 біти – час оповіщення графіки про перерахунок бази каналів. 
 

Таблиця 7.4 

16-й біт 15-й 
біт 

Час оповіщення графіки про перерахунок 
бази каналів 

0 0 При періоді перерахунку більше 2000 мс 
сповіщати 1500 мс, при менше 100 мс 
оповіщати через 100 мс 

0 1 950 мс 
1 0 50 мс 
1 1 5000 мс 

 

 Для отримання доступу до каналів контролера Ломіконт з БК2 

по ОРС необхідно виконати наступні дії: 
1. Створити проект (якщо проект вже створений, цей крок 

можна пропустити). 

2. Створити вузол Ломіконт, створити в ньому необхідні 
канали і процедури керування (якщо проект вже створений, 

цей крок можна пропустити). 

3. Для каналів, до яких необхідно отримати доступ, встановити 

прапорці «Доступ» і «В сеть». 

4. Створити вузол типу M-Link або Net-Link (в залежності від 

типу зв‘язку з контролером) і зв‘язати його з вузлом 

Ломіконта. 
5. Зберегти проект. 

 

Після цього проект готовий до запуску. Приклад командного 
рядка для запуску ОРС- сервера: 
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opc.exe /P:c:\TM_5\SvetoforMRV\ /F:NODE1 /RUN 
 

 Примітка. При запуску сервера матобробки DrawServ.exe 

канали вузла також будуть доступні через інтерфейс ОРС. Основні 
відмінності цього варіанту запуску проекта від запуску ОРС- 

сервера: 
1. Сервер DrawServ у безкоштовній інструментальній системі 

працює на протязі однієї години, після чого необхідне 
перезавантаження. ОРС- сервер працює без таких часових 
обмежень. 

2. ОРС- сервер може здійснювати обмін тільки по протоколам 

M-Link та I-Net, тобто немає можливості підключення 
контролерів по іншим протоколам (у тому числі і по 
пртоколам користувача). Сервер матобробки може 
використовувати усі вбудовані в систему протоколи зв‘язку. 

3. ОРС- сервер не виконує програми вузла, тобто він здійснює 
тільки обмін даними з контролерами. 

 

При запуску ОРС сервера, як і при запуску сервера матобробки, 

з‘являється графічне вікно для керування програмою (рис. 7.9). На 
рисунку 9 вікно ОРС- сервера відразу після запуску програми, до 
початку виконання. 
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Рис. 7.9 Вікно запуску ОРС- сервера 

 

 Тут виводиться інформація, яка характеризує поточний стан 

виконуваних сервером задач. Вікно доступне при запуску МРВ з 
командного рядка (оскільки ОРС- сервер запускається тільки з 
командного рядка, це вікно буде з‘являтися при кожному запуску). 
У ньому виводиться наступна інформація: 

1. Состояние – стан сервера. Його можна контролювати 

каналом підтипу СИСТЕМНЫЙ з доповненням до підтипу 
статус. При запуску програми має значення <STATUS>. 

Можливі значення: 
• 0 – STS_NOTWORK – сервер не працює; 
• 1 – STS_START – сервер запускається; 
• 2 – STS_WORK – нормальна робота; 
• 3 – STS-TRACE – підпорядкований стан; 

• 4 – STS_WAIT – стан очікування; 
• 5 – STS_STOP – сервер зупиняється; 
• 6 – STS_ERROR – помилка у роботі сервера; 
• 7 – STS_NORMA – нормальне завершення. 
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2. Число пользователей – число підключених користувачів. 
При запуску програми має значення “USER_NUMBER”. 

Кожен вхід користувача у систему додає 1 до цього 
лічильника, кожен вихід користувача – зменшує його на 1. 

3. Период – час поточного циклу сервера у мілісекундах. Його 
можна контролювати каналом підтипу ДИАГНОСТИКА з 
доповненням до підтипу цикл (реально). При запуску 

програми має значення “ACTUAL_PERIOD”. 

4. Время на пересчёт – час, витрачений на останній 

перерахунок бази каналів у мілісекундах. Контролюється 
каналом підтипу СИСТЕМНЫЙ з доповненням до підтипу 
время пересчёта. При запуску програми має значення 
“CALC_TIME”. 

 

Примітка. Якщо час перерахунку буде менше за 50 мс, то 
значення каналу буде нульовим. 

 

5. Розділ СПАД – стан роботи зі СПАД і довжина черги для 
збереження в СПАД. Дані параметри контролюються 
каналами підтипу ДИАГНОСТИКА з доповненням СПАД і 
очередь СПАД відповідно. При запуску програми параметр 
Ошибка має значення «…», а параметр Очередь – 

«QUERY». 

6. Розділ Отчёт тревог – стан роботи зі звітом тривог, 
довжини черг для збереження у нього і передачі у графічні 
консолі даних, а також кількість втрачених повідомлень. Ці 
параметри контролюються каналами підтипу 
ДИАГНОСТИКА з доповненнями до підтипу отчёт 
тревог, очередь ОТ, очередь (отображение) і потеря ОТ 

відповідно. Значення при запуску програми: Ошибка – 

«…», Потерь – «…», Очередь – «QUERY», Отображение – 

«QUERY». 

7. Дамп – характеристика збереження стану системи, 

контролюється за допомогою каналу підтипу 
ДИАГНОСТИКА з доповненням до підтипу дамп. 

8. Сеть – стан мережевого обміну і код, що повертається 
мережевою операційною системою. Ці параметри доступні 
для контролю за допомогою каналів підтипу 
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ДИАГНОСТИКА з доповненням до підтипу сеть і код сети 

відповідно. 

9. Синхронизация – у цьому полі відображаються значення 
каналу підтипу ДИАГНОСТИКА з доповненням до 

підтипу рассинхронизация. 

10.  У нижній частині вікна сервера є 4 кнопки (BUT1, BUT2, 

BUT3, BUT4). Натиснення ЛК миші на кожній з них 
інвертує відповідний біт у значенні, яке контролюється 
каналом підтипу СИСТЕМНЫЙ з доповненням до підтипу 
код клавиши. 

11. Дві нижні кнопки у діалозі – Run і Close – керують 
запуском перерахунку бази каналів і завершенням роботи 

сервера відповідно. 

 

Примітка. Вікно сервера неможна закрити під час його роботи. 

Для зупинки сервера потрібно відтиснути кнопку Run . 

 

 2.2.6 Повідомлення оператору 
 У ході роботи з програмою у вікні ОРС- сервера видаються 
повідомлення. 
 У вікні Состояние видається як поточний режим роботи, так і 
коди виникаючих помилок. Можливі режими роботи (при 

відсутності помилок) наведені вище. 
 При виникненні помилок у вікні Состояние виводиться надпис 
“Error – “код помилки”. Коди можливих помилок: 
2 – помилка пам‘яті; 
3 – помилка у структурі даних (у файлах проекту); 
4 – перевищено обмеження (наприклад, по каналах); 

5 – помилка видалення (для редакторів); 
6 – несправність жорсткого диску; 
8 – помилка у файлі; 
9 – помилка читання з диску; 
10 – помилка запису на диск; 
11 – некоректне значення; 
12 – помилка ініціалізації; 
14 – немає пам‘яті для виконання операції; 
16 – помилка версії; 
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18 – перевищення у проекті кількості точок вводу-виводу, заданого 
ключем HASP; 

32 – помилка додавання мережевого імені; 
35 – помилка ініціалізації звіту тривог; 
36 – помилка ініціалізації СПАД; 

37 – помилка завантаження addr.ind; 

38 – помилка мережі; 
40 – помилка послідовних портів; 
41 – помилка файла збереження стану системи; 

42 – помилка ініціалізації DDE; 

43 – помилка пароля; 
44 – помилка ініціалізації обміну по каналам КОНТР2; 

45 – помилка ініціалізації дисплею (для Мікро МРВ); 

48 – не знайдена IL- програма (<name>.icl); 

49 – не знайдено файл dodef.cfg. 

 

2.3 Створення другого рівня системи контролю та керування 
засобами SCADA системи GeniDAQ. 
 

2.3.1 Архітектура системи 
Система GeniDAQ має багатопоточну, модульну і відкрито-

інтегровану архітектуру. Відкритість платформи дозволяє легко 
інтегрувати GeniDAQ в загальну інформаційну систему для обміну 
даними з різними прикладними програмами. 
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Рис. 7.10 Архітектура системи GeniDAQ 

 

Опис модулів 
GeniDAQ Builder 
GeniDAQ Builder – середовище розробки людино-машинного 

інтерфейсу (HMI – Human-Machine Interface), яке включає 
конфігурацію задачі (task), дисплею (display) та скриптів (script). 

GeniDAQ Builder підтримує інтуітивний об‘єктно-орієнтований 

графічний інтерфейс користувача (GUI – Graphical User Interface), 

який спрощує розробку проекту. Ви просто вибираєте піктограми 

необхідних блоків з панелі інструментів, з‘єнуєте їх, налаштовуєте 
параметри і розміщуєте динамічні дисплеї без будь-якого 

додаткового програмування. 
GeniDAQ Runtime 

GeniDAQ Runtime забезпечує зупуск на виконання проекту 
GeniDAQ, але не дозволяє вносити які-небудь зміни до нього. 

Basic Script Engine 
Basic Script Engine є набором DLL бібліотек, які здійснюють 

компіляцію скриптів при їх розробці та у реальному часі при 
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виконанні проекту. Для розробки скриптів використовується мова 
програмування, яка базується на мові VBA (Visual Basic for 

Application) і має понад 600 команд для виконання різних операцій, 

включаючи обчислення, зчитування і запис даних у файл, DDE та 
ODBC. Є можливість також зв‘язку та обміну даними з іншими 

прикладними програмами, наприклад, Microsoft Access, Microsoft 

Excel. 

OPC (OLE for Process Control) Client 
Використовується для зв‘язку з пристроями через інтерфейс 

OPC. Таким чином, є можливість інтегрувати GeniDAQ у наявну 
систему автоматизації з різними пристроями керування та збору 
даних, наприклад, ПЛК (ПЛК – програмовані логічні контролери). 

TCP/IP Network 
Даний модуль призначений для обміну даними між робочими 

станціями GeniDAQ по протоколу TCP/IP. Дана можливість 
дозволяє робочій станції, розташованій у центральному пункті 
керування, відображати дані, зібрані робочими станціями на 
виробничому рівні. 

Data Center 
Data Center – це центральний репозиторій для збору та контролю 

даних. Він контролює усі дані в реальному часі і забезпечує два 
інтерфейси для зв‘язку із зовнішнім світом: DDE і OLE Automation. 

Через ці два інтерфейси інші прикладні програми можуть 
відновлювати або вводити дані в GeniDAQ. 

I/O Driver 
Даний модуль відповідає за обмін даними у реальному часі з 

фізичними пристроями. GeniDAQ має вбудовані драйвери для 
обміну даними з промисловими технічними засобами фірми 

Advantech, включаючи плати, контролери MIC-2000, віддалені 
модулі вводу-виводу ADAM-4000 та розподілені модулі вводу-

виводу ADAM-5000. 

 

Робота GeniDAQ 
 Середовище розробки GeniDAQ Builder включає три редактори: 

Task Designer, Display Disigner і Script Designer. Вони 

використовуються для редагування задач, графічних вікон і 
головного скрипту відповідно. В одному проекті може бути 

декілька задач, графічних вікон, але тільки один головний скрипт. 
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 Задача (task) – це набір піктограм (icon blocks), з‘єднаних між 

собою. Дисплей представляє собою набір форм відображення 
(display items). Разом вони представляють собою своєрідні 
„будівельні блоки” проекту. Кожні задача і дисплей мають свої 
властивості, які користувач може змінювати.  

 Число одночасно працюючих блоків та пристроїв вводу-виводу 
обмежується тільки можливостями комп‘ютера і пам‘яттю. 

Рекомендується, щоб число програмних блоків не перевищувало 
1024, а кількість пристроїв вводу-виводу не досягала 512. 

Проект (Project) 
При створенні кожної нової стратегії GeniDAQ створює нову 

директорію. У цю директорію записуються файл стратегії, файл 
історичних даних, файл конфігурації (*.reg), файл журналу. 
Стратегія (Strategy) 
Проектна робота у GeniDAQ зберігається у файл стратегії. Файл 

стратегії (*.GHI) – це двійковий файл, який зберігає інформацію про 
проведені редагування. Стратегія об‘єднує одну або кілька 
задача(tasks), один або кілька дисплеїв (displays) і жодного або один 

головний скрипт (main script). Для захисту вашої проектної роботи 

GeniDAQ забезпечує захист файла стратегії, таким чином, ви 

можете безпечно поширювати свою програму. 
Дизайнер задач (Task Designer) 
Дизайнер задач призначений для конфігурації таких функцій 

задач, як функції вводу-виводу, DDE функції, математичні, функції 
для роботи з файлами тощо. Дані функції представлені у вигляді 
функціональних блоків або піктограм. Блоки можна з‘єднувати між 

собою і задавати порядок їх виконання. Якщо проектована вами 

система дуже складна, то можна розділити її на декілька менших 
модулів або задач. Кожна модульна одиниця має свої власні 
властивості, такі як частоту опитування, метод старт-стоп, 

пріоритетність тощо. Виконання усіх задач здійснюється 
паралельно. GeniDAQ дозволяє також виставити пріоритети усім 

задачам, щоб підвищити продуктивність роботи системи. 

Дизайнер дисплею (Display Designer) 
Дизайнер дисплею призначений длястворення інтерфейсу 

користувача. GeniDAQ надає у розпорядження користувачу 

широкий набір майстрів графічних побудов для полегшення роботи 

із графікою. Серед вбудованих у редактор об‘єктів є панелі, кнопки, 
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індикатори, тренди реального часу, архівні тренди, перемикачі, 
дисплеї для відображення аналогових сигналів, повзункові 
регулятори, імпортовані точкові рисунки, дисплеї для відображення 
дискретних сигналів, пристрої керування. GeniDAQ має засоби для 
малювання простих графічних зображень, таких як прямокутник, 
коло, сегмент кола, багатокутник. Дані об‘єкти можуть бути 

прив‘язані до каналів вводу-виводу і змінювати свій колір 
відповідно до значень каналів. Декілька об‘єктів можна можна 
згрупувати і створити один великий об‘єкт, що зручно при 

малюванні насосів, клапанів та інших промислових об‘єктів. 
Дизайнер скриптів (Script Designer) 
Дизайнер скриптів представляє собою текстовий редактор для 

редагування коду скрипта. Для написання скриптів 
використовується мова Visual Basic for Application (VBA), яка має 
понад 600 команд для виконання функцій обчислення, читання і 
запису файлів, DDE і ODBC. Також є можливість обмінюватися 
даними з іншими прикладними програмами, наприклад, Microsoft 

Access і Microsoft Excel. Один і той же скрипт можна 
використовувати у різних проектах. При редагуванні коду скрипта 
можна користуватися функціями „копіювати”, „вирізати”, 

„вставити”. Для налагодження програми використовуються функції 
покрокового виконання, виконання програми до точки зупинки, 

відслідковування значень змінних, структур і масивів. Код скрипта 
компілюється під час його розробки і вже не компілюється під час 
запуску проекту. 
Багатопоточний редактор запуску (Multi-threaded Runtime 

Engine) 
GeniDAQ  використовує усі можливості Windows по роботі 

одночасно з декількома задачами для підвищення продуктивності 
системи. GeniDAQ прискорює виконання задачі шляхом 

відокремлення часу для малювання графічного дисплею від 

сканування входів-виходів, причому робота з входами-виходами 

має вищий пріоритет. Виконання усіх задач відбувається 
паралельно. Це зручно при скануванні окремих входів-виходів, 
наприклад, СОМ порта з великим часом відгуку. Крім того, 

помилка при виконанні однієї задачі не загрожує безпеці усієї 
системи. Ви можете також призначити різні пріоритети задачам для 
відокремлення термінових задач. Все це забезпечує виконання усіх 
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задач у реальному часі з дотриманням усіх заходів безпеки. Для 
GeniDAQ є три типи задач при розподілі часових інтервалів: 
обробка входів-виходів через внутрішні драйвери, обробка входів-
виходів через ОРС сервер та оновлення графічного дисплею. Час 
обробки внутрішніх входів-виходів залежить від часу сканування 
відповідної задачі. Час обробки входів-виходів через ОРС сервер 
визначається його налаштуваннями у властивостях задачі. Одна і та 
ж задача сканується повторно через певний інтервал часу. Під час 
кожного наступного сканування оновлюються стани усіх блоків 
задачі. Кожна задача має свій час сканування, зазначений у її 
властивостях. Період оновлення графічного дисплею задається у 
Runtime Preference меню Setup. 

 

3. Програма роботи 
1. Дослідити будову лабораторної дослідної установки 

регулювання температури повітря, визначити призначення 
всіх елементів. 

2. Налаштувати зв‘язок між SCADA системою GeniDAQ та ПЛК 

Lagoon. 

3. Сконфігурувати створену у пункті 2 задачу (task1) для 
зчитування даних про хід процесу регулювання температури 

повітря. 
4. Створити дисплей (disp1) для задачі task1, де відобразити 

мнемосхему процесу, вивести значення інформаційних 
каналів, побудувати графіки зміни технологічних параметрів. 

5. Записати проект у ПЛК Lagoon і запустити його на 
виконання. 

6. Запустити ОРС сервер. 

7. Запустити задачу верхнього рівня у системі GeniDAQ і 
проконтролювати роботу АСР температури повітря в 
трубопроводі. 

8. Оформити звіт про виконання лабораторної роботи. 

 

4. Опис лабораторного обладнання 
1. АРМ оператора на базі ПК. 

2. Промисловий контролер Lagoon. 

3. Модулі введення-виведення серії І-7000. 

4. Перетворювач інтерфейсів RS-232 / RS 485. 
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5. Об‘єкт регулювання температури повітря в трубопроводі. 
6. Операційна система Windows. 

7. Програмне забезпечення Trace Mode 5. 

 

Опис лабораторної установки по дослідженню і регулюванню 

температури повітря в трубопроводі 
 

Лабораторна установка (схеми 1 і 2, додатки) представляє собою 

автоматизовану систему регулювання (АСР) температури повітря в 
трубопроводі. Джерелом тепла є лампа розжарювання, яка 
розміщується в трубопроводі. Для обдування лампи і нагнітання 
теплого повітря встановлений вентилятор. Регулювання 
температури повітря здійснюється шляхом зміни витрати теплого 
повітря за допомогою поворотної заслінки, яка приводиться в рух 

електричним виконавчим механізмом (ВМ). Для визначення кута 
повороту заслінки використовується давач положення, який являє 
собою змінний резистор. Виконавчий механізм обладнаний 

оптичними кінцевими вимикачами для сигналізації кінцевих 
положень регулюючого органу (ОР) та блокування його 
подальшого відкриття чи закриття. Для вимірювання температури 

повітря у трубопроводі розміщений давач температури фірми 

Microchip TC1047A (рис. 7.11) з вихідною характеристикою, 

наведеною на рис. 7.12. 

 
Рис. 7.11 Зовнішній вигляд давача температури Microchip TC1047/TC1047A 
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Рис. 7.12 Вихідна характеристика давача температури Microchip ТС1047/TC1047A 

 

В якості задавача температури виступає змінний резистор. 

Керування процесом організоване за допомогою програмованого 
логічного контролера (ПЛК) Lagoon, віддалених модулів вводу-

виводу І-7017 та І-7060. Контролер зв‘язаний через інтерфейс RS-

232 з персональним комп‘ютером (ПК), який виконує роль 
автоматизованого робочого місця (АРМ) оператора і 
використовується для програмування ПЛК та відображення даних 
про хід технологічного процесу. Крім ПК, для керування процесом 

використовується місцевий пульт керування, на якому розміщено 
засоби звукової та світлової сигналізації, кнопка ПУСК, кнопка 
аварійного стопу, кнопки ручного керування виконавчим 

механізмом, кнопки перемикання режимів роботи автоматичний-

ручний. 

 

5. Порядок виконання роботи 
1. Дослідити будову лабораторної дослідної установки 

регулювання температури повітря, визначити призначення 
всіх елементів. 

 

2. Налаштувати зв‘язок між SCADA системою GeniDAQ та ПЛК 

Lagoon. Для цього виконати наступні дії: 
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2.1 Запустити програму GeniDAQ Builder, вибравши її серед 

програм у меню ПУСК. 

2.2 Вибрати пункт меню File\New і у діалоговому вікні вказати 

ім‘я майбутньої стратегії. 
2.3 Вибрати пункт меню Setup\Task Properties. У діалоговому 

вікні натиснути кнопку OPC Setting. З‘явиться наступне вікно: 

 
Рис. 7.13 Вікно налаштування ОРС сервера 

 

Опис полів: 
• Scan mode – визначає асинхронний (Asynchronous) або 

синхронний (Synchronous) режим зчитування. При 

асинхронному режимі дані зчитуються тільки при їх зміні. 
Це є більш ефективно. При синхронному режимі дані з ОРС 

сервера зчитуються постійно. 

• Data source – визначає джерело даних при їх запиті 
системою GeniDAQ. Джерелом даних може бути пам‘ять 
або фізичний пристрій. ОРС сервер зчитує дані з фізичного 
пристрою (наприклад, ПЛК) з певною визначеною 

частотою. Зчитані дані зберігаються в пам‘яті. Опція Cache 

означає, що дані зберігаються в пам‘яті ОРС сервера. Це 
більш ефективно. При виборі опції Device ОРС сервер 
відновлює дані з фізичного пристрою.  

• Update rate – визначає частоту зчитування даних ОРС 

сервером з фізичного пристрою. 
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• Deadband – визначає ступінь зміни у процентах значення 
змінної, коли ОРС сервер ініціює запит до GeniDAQ. 

 

Примітка. Всі змінні (items) у задачі (task) мають однакові ОРС 

властивості. Кожна задача має власні ОРС властивості. 
 

Після здійснення усіх конфігурацій ОРС сервера при 

налаштуванні зв‘язків блоків входів-виходів задачі з реальними 

каналами необхідно у діалогову вікні блоку ставити галочку в рядку 
Connect to OPC server (рис. 7.14). Даний діалог викликається при 

натисканні ПК миші на відповідному блоці. 

 
Рис. 7.14 Діалог налаштування аналогового входу 

 

При натисненні кнопки Select запускається діалог вибору ОРС 

сервера (рис. 7.15). Опис полів діалогу: 
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• Access Path – призначений для вказівки програмі-клієнту на 
місцезнаходження даних (специфічний мережевий 

інтерфейс або модем). Дана опція є необов‘язковою і 
залежить від ОРС сервера. Ви можете ввести шлях вручну 

або вибрати один з доступних після натиснення кнопки 

Browse. 

• Server – визначає ОРС сервер, який підтримує потрібний 

нам пристрій. У списку представлені усі встановлені на 
даний комп‘ютер ОРС сервери. Виберіть потрібний і 
натисніть кнопку Connect. Поля Server ProgID та ItemID 

заповняться автоматично. 

• ItemID – визначає назву ОРС сервера (OPC item), через який 

здійснюватиметься зв‘язок з фізичним пристроєм. У списку 
ItemID оберіть конкретний сервер. 

 
Рис. 7.15 Діалог вибору ОРС сервера 

 

3. Сконфігурувати створену у пункті 2 задачу (task1) для 
зчитування даних про хід процесу регулювання температури 

повітря. 
3.1 Розмістити у вікні задачі блоки для зчитування даних про хід 

процесу, використовуючи проект, розроблений у лабораторній 
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роботі №6. База інформаційних каналів, використаних у проекті 
наведена у таблиці 5. 

3.2 Налаштувати кожен блок. Для входження у вікно 

конфігурацій блоку необхідно двічі натиснути на нього ЛК миші 
або один раз ПК миші. 

Таблиця 7.5 
Інформаційні канали введення виведення 

Модуль Канал Призначення 

Модуль аналогового 

введення І-7017 

АІ-2 

(ТЕ-2-2z) 

Задавач температури повітря 

АІ-3 

(TE-2-1) 

Давач температури повітря 

АІ-4 

(GE-3-1) 

Давач положення 

Модуль дискретного 

введення-виведення І-
7060 

 

 

• дискретний вхід 

DI 

bit 0 

Пуск установки: 

В ручному режимі без обробки 

в ПЛК. 

В автоматичному режимі 
здійснюється попередня 
обробка в ПЛК, тоді подається 
сигнал на DO bit 0. 

bit 1 

Перемикання режимів 
керування: 
ручний-автоматичний 

bit 2 
Кінцевий вимикач: 

заслінка повністю закрита. 

bit 3 
Кінцевий вимикач: 

заслінка повністю відкрита. 

• дискретний вихід 

DO 

bit 0 
Пуск в автоматичному режимі 
керування 

bit 1 

0 – ручний режим керування; 
1 – автоматичний режим 

керування. 
bit 2 Відкриття регулюючого органу 

bit 3 Закриття регулюючого органу 

Внутрішні канали A_H 

Індикатор режиму керування: 
0 – автоматичний; 

1 – ручний. 
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Управління 
Канал для запису програми 

керування 

 
4. Створити дисплей (disp1) для задачі task1, де відобразити 

мнемосхему процесу, вивести значення інформаційних 
каналів, побудувати графіки зміни технологічних параметрів. 

 

5. Записати проект у ПЛК Lagoon і запустити його на 
виконання. 

5.1 Створимо образ Flash-диска. Образ FLASH-ДИСКА 

створюється спеціальною утилітою  ROMDISK.exe. Вона 
розташовується у піддиректорії TO_Lagoon директорії інсталяції 
інструментальної системи. Запуск цієї утиліти з необхідними 

ключами здійснюється командним файлом CREATE.bat. Після 
запуску ця утиліта упаковує у файл образу усі файли і 
піддиректорії, що знаходяться в директорії \TO_Lagoon\DlSK. 

У нашому випадку у Файл образу будуть упаковані наступні 
Файли піддиректорії: 

Command.com  -  командний процесор ROM-DOS; 

Config.sys   -  конфігураційний файл операційної системи; 

Autoexec.bat -  стартовий командний файл; 
Torom.exe    -  утиліта запису у FLASH-ДИСК образа, прийнятого з 

комп'ютера; 
Ledon.com   -  утиліта керування цифровим індикатором на 

передній панелі контролера; 
Lagoon.ехе   -  виконавчий модуль мікро МРВ ТРЕЙС МОУД для 

контролерів Lagoon; 

PROJECT    - піддиректорія, що містить робочі файли проекту 
ТРЕЙС МОУД, ЩО завантажується в контролер: 

.\INI        - директорія для файлу-опису функціональних блоків 
FBD-ПРОГРАМ (dodef.cfg); 

node 1.dbs    - файл бази каналів виконуваної в контролері задачі, 
надалі при програмуванні задач керування цей файл потрібно 
копіювати з директорії проекту; 

Addr.ind     - файл мережевої конфігурації проекту ТРЕЙС 

МОУД, що завантажується в контролер. Цей файл, також як і файл 
бази каналів, потрібно копіювати з директорії проекту. 
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У приведених вище описах використовувався термін “директорія 
проекту”. Ця директорія має ім'я, яке співпадає з ім'ям проекту. 
Редактори інструментальної системи зберігають у ній всі робочі 
файли проекту. Після завершення роботи програми ROMDlSK.exe у 
директорії TO_Lagoon створюється файл з ім'ям ROM-DISK.img. Цей 

файл є образом FLASH-диска, що буде завантажуватися в 
контролер. 

 

5.2 Завантажимо образ Flash-диска у ПЛК Lagoon. 

Щоб завантажити образ FLASH-диска в контролер, необхідно 
скористатися термінальною програмою 7188.ехе (рис. 7.16). Ця 
програма розташована в піддиректорії TO_Lagoon директорії 
інсталяції інструментальної системи ТРЕЙС МОУД. 

При першому запуску утиліта 7188.ехе намагається зв'язатися з 
контролером LAGOON по послідовному порту СОМ1. Переключення 
пошуку контролера на інший порт здійснюється клавішами 

ALT+<цифра>, де цифра відповідає номеру порту. 
При запуску утиліти 7188.ехе під WINDOWS NT, якщо до СОМ1 

підключений «миша», то буде виданий запит: “завершити задачу чи 

пропустити”. Варто вибрати пункт пропустити, а потім в утиліті 
указати використовуваний порт. 
Якщо зв'язок з контролером установлений, то після натискання 

клавіші ENTER у вікні утиліти з'являється запит на введення команди 

в режимі DOS. 

Якщо це перший запуск  контролера чи була зроблена його 
ініціалізація (замикання входу INIT на вхід GND), то завантаження 
образа диска здійснюється без додаткових команд по натисканню 

сполучення клавіш ALT+M. При всіх наступних перезавантаженнях 
FLASH-диска необхідно в контролері виконати команду torom, а 
потім натиснути сполучення клавіш ALT+R. 
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Рис. 7.16 Термінальна програма 7188.ехе 

 

5.3 Запустимо програму на виконання. 
Після того, як програма була завантажена в контролер, її можна 

запустити і проконтролювати її роботу за допомогою будь-якої 
термінальної програми, підтримуючої протокол VT100. 

Скористаємося програмою 7188.ехе з директорії 
c:\TraceMode5_Lagoon\To_Lagoon. При запуску цієї програми за 
замовчуванням установлені наступні параметри зв'язку: 
Порт - СОМ1. 

Швидкість – 57600. 

Парність - не перевіряється. 
Біти даних – 8. 

Контроль передачі – присутній. 

При необхідності ці параметри можна змінити. Для цього варто 
натиснути комбінації клавіш: 

Alt+1/2 - для вибору порту СОМ1/СОМ2. 

Alt+3 - для зміни параметрів зв'язку. 
Виключимо і знову включимо живлення контролера. При цьому 

на екрані утиліти 7188 буде виводитися інформація про 
завантаження ROM DOS у контролері. Наприклад: 

Після завершення завантаження для запуску задачі виконаємо 

наступну команду: 
Lagoon c:\project\  NODE1 KEY-<number> , де 
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Lagoon - виконавчий модуль ТРЕЙС МОУД для контролерів 
Lagoon; 

NODE1 - ім'я файлу бази каналів без розширення (файл із 
розширенням dbs); 

<number> - серійний номер контролера Lagoon (він зазначений 

на голограмі , наклеєній на корпусі контролера – D06QQVTNE). 

Запуск утиліти Lagoon.exe з необхідними параметрами 

здійснюється командним файлом r.bat. 

Для виходу з утиліти 7188.ехе потрібно натиснути комбінацію 

клавіш Alt+X. 

 

6. Запустити ОРС сервер. 

6.1 Створити командний фійл Pusk.bat, в якому записати 

командний рядок для запуску ОРС сервера, наприклад: 

c:\TraceMode5_Lagoon\opc.exe 
/P:d:\Programs\Temperature\Tm55\ /F:Node2/run 

 6.2 Запустити створений командний файл на виконання і за 
допомогою інформаційного вікна, що вивелося на екран (рис. 7.9) 

проконтролювати роботу ОРС сервера. 
 

7. Запустимо задачу верхнього рівня у системі GeniDAQ і 
проконтролюємо роботу АСР температури повітря в 
трубопроводі. 

7.1 Кнопкою ПУСК на місцевому пульті керування запустіть 
установку. 
 7.2 Кнопкою перемикання режимів переведіть установку в 
ручний режим роботи, про що буде повідомляти відповідний 

світловий індикатор. 

 7.3 Кнопками ручного керування виконавчим механізмом 

перевірте його роботу, слідкуючи при цьому за напрямом обертання 
поворотної заслінки. 

 7.4 Кнопкою перемикання режимів переведіть установку в 
автоматичний режим роботи. 

 7.5 Змінюючи завдання по температурі перевірте правильність 
роботи розробленої програми. При цьому зверніть увагу на напрям і 
тривалість руху регулюючого органу, поведінку програми при 

спрацюванні кінцевих вимикачів. 
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 7.6 Запустити задачу верхнього рівня системи під керуванням 

GeniDAQ. Для цього необхідно, відкривши проект у GeniDAQ 

Builder, вибрати пункт меню Run\Start.  
 7.7 Кнопкою перемикання режимів переведіть установку в 
ручний режим роботи, про що буде повідомляти відповідний 

світловий індикатор. 

 7.8 Змінюйте положення поворотної заслінки, керуючи 

виконавчим механізмом кнопками ручного керування. Слідкуйте за 
змінами показів давача положення РО та індикаторами кінцевих 
вимикачів на моніторі реального часу. 

7.9 Кнопкою перемикання режимів переведіть установку в 
автоматичний режим роботи. 

7.10 Змінюючи завдання по температурі перевірте правильність 
роботи АСР температури. При цьому зверніть увагу на напрям і 
тривалість руху регулюючого органу, поведінку програми при 

спрацюванні кінцевих вимикачів. Слідкуйте за змінами на моніторі 
реального часу. Перевірте покази температури на моніторі 
реального часу та на контрольному термометрі, знявши покази у 
декількох точках. Зробіть висновок про точність вимірювання та 
швидкість передачі даних на комп‘ютер. 

7.11 Після проведення усіх досліджень зупиніть процес емуляції 
монітора реального часу, натисніть кнопку СТОП на місцевому 
пульті керування та зупиніть установку. Вимкніть живлення стенду. 
 

8. Оформити звіт про виконання лабораторної роботи. 

 

6. Контрольні запитання 
1. Яке призначення ОРС інтерфейса? 

2. Назвіть основні причини створення ОРС. 

3. Які переваги має технологія ОРС? 

4. Опишіть можливості застосування ОРС технології у 
промислових інформаційних системах. 

5. Які є специфікації ОРС? 

6. Як налагодити зв‘язок ОРС сервера з процесом? 

7. Опишіть можливості роботи SCADA системи Trace Mode у 
якості ОРС сервера. 

8. Опишіть можливості роботи SCADA системи Trace Mode у 
якості ОРС клієнта. 
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9. Опишіть можливості обміну по ОРС між моніторами Trace 

Mode. 

10. Як можна здійснювати контроль за обміном даними по ОРС 

у SCADA системі Trace Mode? 

11. Яким чином запустити ОРС сервер на виконання? 

12. Яка інформація виводиться у вікні запуску ОРС сервера? 

13. Які повідомлення видаються оператору у вікні ОРС сервера 
при роботі? 

14. Опишіть основні можливості SCADA системи GeniDAQ. 

15. Опишіть архітектуру SCADA системи GeniDAQ. 

16. Які редактори включає середовище розробки GeniDAQ 

Builder? 

17. Дайте короткі пояснення таким поняттям у системі 
GeniDAQ, як проект (Project), стратегія (Strategy). 

18. Дайте короткі пояснення таким компонентам у системі 
GeniDAQ, як дизайнер задач (Task Designer), дизайнер 
дисплею (Display Designer). 

19. Дайте короткі пояснення таким компонентам у системі 
GeniDAQ, як дизайнер скриптів (Script Designer), 

багатопоточний редактор запуску (Multi-threaded Runtime 

Engine). 

20. Опишіть будову та призначення елементів лабораторної 
дослідної установки регулювання температури повітря. 

21. За допомогою яких технічних засобів автоматизації (ТЗА) 

здійснюється контроль та керування процесом? 

22. Яким чином налаштувати зв‘язок між SCADA системою 

GeniDAQ та ПЛК Lagoon? 

23. Які блоки для зчитування даних про хід процесу ви 

використали при конфігуруванні задачі (task) у GeniDAQ 

Builder? Як їх налаштувати? 

24. Які об‘єкти ви використали для побудови мнемосхеми 

процесу і відображення значень інформаційних каналів у 
GeniDAQ Builder? 

25. Яким чином налаштувати графік зміни технологічного 
параметру в реальному часі в системі GeniDAQ Builder? 

26. Яким чином записати проект у ПЛК Lagoon і запустити його 

на виконання? 
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27. Яким чином запустити задачу верхнього рівня у системі 
GeniDAQ? Як мають бути налаштовані блоки вхідних 
сигналів у задачі (task) у GeniDAQ Builder, щоб сприйняти 

дані від конкретного ОРС сервера? 

28. В яких режимах може працювати лабораторна установка 
регулювання температури повітря і як між ними 

перемикатися? Охарактеризуйте кожен режим з точки зору 
можливостей керування процесом. 

29. Які закони керування можна застосувати для регулювання 
температури повітря, використовуючи дану установку? 

30. Від яких факторів залежить ефективність роботи 

багаторівневої системи керування технологічним процесом? 
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Додаток 1 

Структурна схема лабораторної установки автоматичного
регулювання температури повітря у трубопроводі
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Додаток 2 
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