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Робота 12. Розробка графічного представлення та проведення 

архівування даних процесу керування температурою повітря в 

трубопроводі на базі ПЛК Lagoon та SCADA- системи Trace 

Mode 5. 
 

1. Мета роботи 
Навчитися створювати графічне представлення та реалізовувати 

архівування даних про хід технологічного процесу у SCADA- 

системі Trace Mode 5. 

 

2. Теоретичні відомості 
 

2.1 Розробка графічного представлення ходу технологічного 

процесу 

Розглянемо можливості графічного представлення даних про хід 
технологічного процесу засобами Редактора представлення даних 
системи Trace Mode. 

У редакторі представлення даних розробляється графічна 
частина проекту системи керування. При цьому створюється 
статичний малюнок технологічного об'єкта, а потім поверх нього 
розміщуються динамічні форми відображення і керування. Серед 
цих форм присутні такі, як графіки, гістограми, кнопки, області 
введення значень і переходу до інших графічних фрагментів і т.д.  
Усі форми відображення інформації, керування й анімаційні 

ефекти зв'язуються з інформаційною структурою, розробленою в 
редакторі бази каналів.  

Робоча область 

У робочу область редактора представлення даних виводяться 
графічні екрани, що редагуються, і об'єкти. При цьому кожний з 
них розміщується в окремому вікні. Редактор є багатовіконним. 

Тому ніяких обмежень на одночасно відкриті вікна редагування не 
накладається. 

Типи вікон редагування графіки 

Існує два типи вікон редагування графіки. Перший тип 
призначений для графічних екранів, а другий - для об'єктів. Вони 
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відрізняються заголовками, формуванням кольору, а також 

механізмом зв'язку розташовуваних форм відображення і керування 
з каналами.  

Атрибути графічних елементів 

Кожен графічний елемент має свій набір атрибутів. 
Налаштування цих атрибутів здійснюється у спеціальному діалозі 
редактора представлення даних. Кількість інструментів цього 
діалогу змінюється в залежності від розташованого графічного 
елемента, що редагується. 

Панелі інструментів 

Редактор представлення даних має наступні чотири 
інструментальні панелі: 
• системна панель; 
• панель статичних елементів; 
• панель форм відображення; 
• панель редагування. 

Системна панель 

Ця панель містить інструменти для виконання операцій 
завантаження, створення і збереження графічних баз, редагування і 
виводу на принтер поточного активного вікна. Крім того, з цієї 
панелі можна керувати режимами роботи редактора. Вигляд 
системної інструментальної панелі показаний на наступному 
рисунку. 

 
Рис. 12.1. Системна панель 

 

Панель статичних елементів 

Ця інструментальна панель призначена для вибору елемента 
малювання перед його розміщенням в активному вікні (чи екрані 
об'єкта). Її вигляд представлений на рисунку 12.2. 

 
Рис. 12.2. Інструментальна панель статичних елементів 

 

Всі кнопки даної панелі при подвійному натисканні на них ЛК 
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відкривають додаткові меню вибору елемента з відповідної групи. 
Після цього на екран виводиться діалог настроювання атрибутів 
обраного елемента. 

 

Лінія 

У дану групу входить тільки один елемент - Лінія. Вікно 
Атрибути для даного елементу включає в себе кнопки 
налаштування кольору, стилю та товщини лінії. Їх вигляд показано 
на рис. 3. 

 

 
Рис. 12.3. Елемент Линия 

 

Статичний текст 

На рис. 12.4 показано вікно Атрибути при налаштуванні 
статичного тексту. 

 
Рис. 12.4. Елемент Статический текст 

 

Крім тексту, даний елемент малювання має наступні настройки: 
• параметри шрифту; 
• колір символу; 
• вирівнювання. 

Кожній із цих настройок відповідає кнопка у діалозі настройки 
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атрибутів даного елементу. 
 

Об‘ємна графіка 

 
Рис. 12.5. Елементи об‘ємної графіки 

Ця група включає у себе сім 

елементів малювання. Цим 

елементам відповідають наступні 
іконки у меню вибору: 
Діалог налаштування атрибутів 
цих елементів малювання мають 
наступні інструменти: 

• кнопка вибору кольорової 
гами; 

• список стилів поверхонь; 
• список модифікацій; 
• меню вибору орієнтацій. 

 

 

Верхній список діалогу настройки атрибутів включає у себе 
перелік стилів поверхонь. Кожен стиль задає свій метод побудови 
градієнту кольору при зафарбовуванні елементу. 
Другий список у вікні настройки атрибутів використовується 

для уточнення форми елементу. Він змінюється в залежності від 
типу об‘ємного елементу. Для елементів типу циліндр за 
допомогою даного списку встановлюється форма країв, для конуса 
і клапану - співвідношення широких та вузьких частин, для труб - 
товщина. 

 

Панель форм відображення 

Дана інструментальна панель призначена для вибору форми 
відображення перед її розміщенням у робочій області. Вигляд цієї 
панелі представлений на наступному малюнку. 

 
Рис. 12.6. Панель динамічних елементів 

 

Всі кнопки даної панелі при подвійному натисканні на них ЛК 
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відкривають додаткові меню для вибору елемента з відповідної 
групи. Після цього на екран виводиться діалог настроювання 
атрибутів обраної форми відображення. 

Динамічний текст 

 
Рис. 12.7. Діалог налаштування 
відображення реального значення 
каналу TIRCA-1-1 за допомогою 

елемента динамічний текст 

За допомогою цієї форми 
відображення можна виводити 
на екран у текстовому вигляді: 

• значення атрибутів 
каналів у різних 
форматах; 

• час останньої зміни 
дійсного значення 
каналів; 

• назву каналів; 
• кодування каналів; 
• тип контрольованого 
сигналу; 

• астрономічний час та 
дату. 

Для того, щоб на екрані 
відображалося значення певного 
каналу, необхідно на панелі 
динамічних елементів натиснути 

іконку . Потім у вікні 
настройок (рис. 12.7) вказати усі 
необхідні для відображення 
параметри. 
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 Кнопки 

 
 

Рис. 12.8. Види кнопок 

Кнопки призначені для 
реалізації функцій управління. 
З їх допомогою можна 
виконати наступні дії: 
• змінювати значення 

атрибутів каналів; 
• керувати переходами між 

екранами; 
• вносити коментар 

оператора у звіт тривог; 
• запускати інші додатки. 

 

При цьому з однією кнопкою може бути зв‘язано кілька різних 
команд. 
У вікні атрибути для кнопок з текстом існує розділ для 

настройки параметрів шрифту та його кольору, а також поле для 
вводу самого тексту (рис. 12.9). 
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Рис. 12.9. Вікно налаштування функції кнопки 

 

Для кнопок з текстом можна запрограмувати виконання певних 
функцій за натиском клавіш ALT+<символ>. Для цього при наборі 
тексту на кнопці перед “гарячим” символом необхідно вписати 
символ &. 

 

Тренди 

Тренди поділяються на аналоговий, дискретний, універсальний 
тренд та профіль. 
Вікно Атрибути аналогового тренда показане на рис. 12.10. 
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Рис. 12.10. Вікно налаштування функцій графіків 

 

Форма відображення аналоговий тренд виглядає наступним 

чином: 

 
Рис. 12.11. Вигляд аналогового тренда 
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Для аналогового тренду задається часовий крок між 

зчитуванням нових даних та кількістю значень, що зберігаються в 
його буфері. 

 
Рис. 12.12. Вікно вибору канала для 
відображення його значення на графіку 

Для настройки кривих 
вікно Атрибути 

аналогового тренда має 
список та три кнопки 
управління: Добавить, 

Редактировать Удалить. 

У цьому вікні крива 
прив’язується до 
значення каналу, 
задаються для неї 
діапазон значень, колір, 
стиль та товщина лінії, а 
також вид реперів. 

 

Панель редагування 

Ця панель містить інструменти для виконання операцій 
групового редагування. Вигляд даної інструментальної панелі 
представлений на наступному малюнку.  

 
Рис. 12.13. Панель редагування 

 

2.2 Організація архівування даних у проекті засобами 

системи Trace Mode 

В Trace Mode передбачені широкі можливості для організації 
архівів даних про технологічний процес. Є 3 типи власних архівів. 
Крім того, Trace Mode дозволяє, використовуючи ODBC, зберігати 
інформацію в будь-які бази даних, які підтримують цей протокол. 
Режими збереження інформації в архівах задаються при 
конфігурації системи. Однак багато з них можуть бути змінені в 
реальному часі. Для цього використовуються канали спеціальних 
підтипів. 
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Trace Mode підтримує 3 типи архівів. У них зберігаються 
значення каналів, для яких встановлені відповідні прапорці 
архівування. Ці архіви мають назви: 

• СПАД (локальний архів) 
• Отчёт тревог 
• Глобальный регистратор 

В усі ці архіви заносяться зміни будь-яких атрибутів каналів, 
відмічених для архівування. Різниця між архівами заключається в 
алгоритмі збереження даних і форматі файлів. Архів може бути 
розміщений на віддаленому комп‘ютері через „мережевий диск”. 

Використання імені віддаленого комп‘ютера для задання шляху до 
архіву не передбачено. 
 

СПАД – локальний архів 
В цей архів значення каналів записуються у бінарному форматі. 

Умовою запису являється зміна значення каналу. СПАД має 
фіксовану довжину. При цьому глибина архівування визначається 
заданим розміром та інтенсивністю потоку даних. 
 

Отчёт тревог 

Отчёт тревог ведеться в ASCII-форматі. Він призначений для 
фіксації подій. Теоретично його розмір не обмежений. Дані 
заносяться в отчёт тревог у вигляді рядків. Кожен рядок містить час 
і дату його формування, а також ряд додаткових полів. Ці поля 
можуть містити різну інформацію в залежності від типу фіксованої 
події. Такою інформацією може бути, наприклад, ім‘я каналу, 
повідомлення зі словника тощо. 
 

Глобальний реєстратор 
Глобальний реєстратор змін – це архів, який веде 

спеціалізований монітор Trace Mode. Значення каналів, відмічених 
для збереження у реєстратор, надсилаються йому по мережі при їх 
зміні. Ніяких обмежень зі сторони Trace Mode на розмір даного 
архіву не накладається. Єдиним обмеженням тут являється лише 
розмір жорсткого диску. Монітор глобального реєстратора завжди 
має фіксований груповий номер в мережі – 200. Архівовані 
значення каналів надсилаються на цей мережевий номер. Таким 

чином, у рамках проекту може існувати тільки 1 реєстратор. Однак 
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кількість його дублів не обмежена. Всі присутні в мережі монітори 
реєстраторів будуть одночасно приймати дані, які надійшли для 
збереження. Звичайно, кожен з них буде вести свій файл архіву, але 
всі ці файли будуть ідентичні. Максимальна точність фіксації часу в 
архівах Trace Mode рівна 1 мілісекунді. 
 

3. План роботи 

1. Дослідити будову лабораторної дослідної установки, 
визначити призначення всіх елементів. 

2. Розробити графічне представлення ходу процесу 
регулювання температури повітря в трубопроводі. 

3. Організувати архівування даних у проекті. 
4. Налаштувати інформаційні канали для архівування. 
5. Задати параметри архівів. 
6. У редакторі представлення даних створити графічне вікно 
перегляду архівних даних. 

7. Записати розроблений проект в ПЛК Lagoon і запустити 

його на виконання. 
8. Проконтролювати роботу АСР температури повітря в 
трубопроводі. 

9. 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. 

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, додаток 1) представляє 
собою автоматизовану систему регулювання (АСР) температури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

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. 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, 
визначити призначення всіх елементів. 

 

2. Розробити графічне представлення ходу процесу регулювання 
температури повітря в трубопроводі. 

 

2.1 Запустити редактор представлення даних. Відкрити проект, 
зроблений у лабораторній роботі №11. Натиснути двічі ЛК миші на 
зображенні вузла АРМ. 
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2.2 Натиснути ПК миші на зображенні вузла АРМ. Вибрати 
пункт контекстного меню добавить группу. Ввести її ім‘я групи 
екранів. 
 

2.3 Натиснути ПК миші на назві групи. Вибрати пункт меню 

добавить экран. Ввести назву екрану. Натиснути двічі ЛК миші на 
назві екрану. 
 

2.4 Натиснути ПК миші на назві екрану. Вибрати пункт меню 

атрибуты. У діалоговому вікні (рис. 12.14) ввести параметри екрану. 

 
Рис. 12.14. Діалог Настройки текущего экрана 

 

2.5 Намалювати за допомогою бібліотеки статичних елементів 
технологічну схему процесу. 
 

2.6 За допомогою бібліотеки динамічних елементів відобразити 
графіки зміни реального та заданого значення температури повітря 
в трубопроводі, графік зміни керуючого сигналу; поточні значення 
реального та заданого значення температури повітря в 
трубопроводі, давача положення виконавчого механізму (ВМ); 

індикатори режиму роботи АСР (ручний-автоматичний), індикатори 
кінцевих вимикачів ВМ; поточну дату та час. Приклад головного 
екрану моніторингу за ходом технологічного процесу наведено на 
рис. 12.22 
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2.7 Створити декілька графічних екранів, зробити кнопки 
переходу між ними. 
 

2.8 Зберегти зміни у проекті і закрити редактор представлення 
даних. 
 

3. Організувати архівування даних у проекті. 
 

3.1 Налаштувати інформаційні канали для архівування. 
Для цього потрібно запустити редактор бази каналів, відкрити 

проект. Налаштуємо збереження значень каналів вузла АРМ в отчёт 
тревог та локальний архів, який реалізує технологію СПАД. Для 
цього виділимо даний вузол у вікні структури проекту і ввійдемо у 
вікно редагування його бази каналів. 
В архіви можуть заноситися значення будь-яких каналів 

незалежно від їх типу та підтипу. Для того, щоб значення каналів 
записувалися в архіви, необхідно встановити відповідні прапорці у 
настройках даних каналів. Ввійдемо у діалог Каналы объекта для 
об‘єкта БАЗА (АРМ). Для цього двічі натиснемо ЛК миші на його 
зображенні. Ввійдемо у діалог Реквизиты для канала, значення 
якого будемо заносити в архів. Для цього двічі натиснемо ЛК миші 
на його імені у списку діалогу Каналы объекта. У бланку Основные 
діалогу Реквизиты слід встановити прапорці СПАД, Отчёт тревог та 
Регистратор розділу архівація (рис. 12.15). 
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Рис. 12.15. Діалог Реквизиты для канала вимірювання температури 

 

Примітка! Якщо для канала встановити прапорець Атрибуты, то у 
файл архіву будуть заноситися повідомлення про всі зміни його 
атрибутів. У протилежному випадку заносяться лише повідомлення, 
пов‘язані з реальним значенням каналу. 
 

Поставимо прапорці архівації для всіх каналів, значення яких 
будемо заносити до архівів. 
Тексти повідомлень для отчёта тревог задаються у бланку 

Сообщения в отчёт тревог діалогу Реквизиты (рис. 12.16). 

 
Рис. 12.16. Бланк Сообщения в отчёт тревог 
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Для каналів, які контролюють аналогові параметри, можна 
налаштувати 8 повідомлень. Серед них: 1 повідомлення про 
регламентний стан, 6 повідомлень про порушення границь і 1 

повідомлення про недостовірність даних. 
Для каналів, які контролюють дискретні параметри, можна 

задати по 2 повідомлення на кожен сигнал. 
Для кожного каналу можна задати власні повідомлення або 

використати стандартні. 
Тексти повідомлень вибираються із системного словника. Цей 

словник містить 40 стандартних повідомлень, які задаються 
каналам за замовчуванням. Перші 8 використовуються для каналів 
з видом представлення F (аналогові канали), а решта – для каналів з 
видом представлення H (дискретні канали). 
Повідомлення, визначені для канала, у списку розташовуються у 

строго визначеному порядку. Розглянемо детальніше усі 
повідомлення. 
 

Аналогові канали (вид представлення F) 

Для аналогових каналів існує 8 стандартних повідомлень. Їх 
порядок у списку визначається номером інтервалу, перехід до 
якого вони визначають. 

Таблиця 12.1 

Стандартні повідомлення 

№ Текст за 

замовчуванням 

Подія 

0 NORMA Значення каналу знаходиться у межах 
[НГ_0 ... ВГ_0]. 

1 > Значення каналу більше ВГ_0. 

2 < Значення каналу менше НГ_0. 

3 >> Значення каналу більше ВГ_1. 

4 << Значення каналу менше НГ_1. 

5 >>> Значення каналу більше верхньої 
границі шкали. 

6 <<< Значення каналу менше нижньої 
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границі шкали. 

7 ??? Значення каналу недостовірне. 

 

Дискретні канали (вид представлення H) 
Для цих каналів положення рядка у списку визначає номер біта, до 
якого воно стосується. Для кожного біта у списку відводиться 2 

розташованих підряд рядка. Перший з них містить повідомлення 
про зміну про зміну значення біта з 1 на 0, а другий – з 0 на 1. 

Таким чином, список повідомлень для дискретного канала містить 
2n рядків, де n – кількість контрольованих бітів. За замовчуванням у 
ці рядки заносяться наступні повідомлення: 

• nM_Off, 

• nM_On, 

де n – номер біта (починаючи з 0). 

 

3.2 Задати параметри архівів. 
Крім встановлення прапорців для каналів, необхідно вказати 

параметри відповідних архівів, які буде вести вузол АРМ. Ці 
параметри налаштовуються у бланку Архивация діалогу 
Параметры узла. Щоб ввійти у нього перейдемо у вікно структури 
проекту і натиснемо ПК миші на графічному зображенні вузла 
АРМ. 

1. Параметри локального архіву налаштовуються у розділі 
Архивация СПАД. Тут у полі Имя слід ввести ім‘я локального 
архіву, а у полі Объём – розмір цього файлу у мегабайтах. Задамо 
ім‘я A1.rep, а розмір 0.2 Мбайт. При перевищенні цього об‘єму 
проводиться циклічний перезапис даних. 

2. Для отчёта тревог потрібно вказати у відповідному полі ім‘я 
файлу та, якщо це потрібно, шлях до нього. Назвемо його A2.evn. 

Примітка! Збереження даних в отчёт тревог винесено в 
окремий потік. Основний потік, який реалізує перерахунок бази 
каналів, формує 2 черги. Одна черга повідомлень для отчёта тревог, 
а інша – для СПАД. Потік архівування бере дані з цих черг і 
переносить їх у відповідні файли архівів. 

3. Збереження даних у глобальний реєстратор (ГР) реалізується 
так само, як і мережевий обмін: значення архівованих каналів 
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відсилаються по мережі відповідному монітору виконавчої 
системи, і вже цей монітор зберігає їх в архів. 
У бланку Архівація діалогу Параметри вузла задаються 2 

параметри збереження даних у реєстратор. Це прапорець 
підтримки даного архіву і ознака початкового стану архівування. 
Підтримка глобального реєстратора вмикається встановленням 

реєстратора у стан Активен. У цьому випадку у базі каналів ГР для 
даного вузла створюється об‘єкт з відповідним ім‘ям. У ньому 
створюються канали, які приймають архівні дані. Імена цих каналів 
співпадають з іменами архівованих каналів у МРЧ (моніторі 
реального часу). 
Для того, щоб під час запуску МРЧ відключити збережені дані, у 

реєстратор слід поставити позначку початкового стану Выключен. 
Збереженням даних у глобальний реєстратор можна керувати під 

час роботи у реальному часі. Для керування збереженням даних в 
архіви передбачений спеціальний канал. Цей канал має підтип 
СИСТЕМНЫЙ і доповнення до підтипу архивация. Для керування 
збереженням у глобальний реєстратор використовується 2-й біт 
даного каналу (починаючи з 0). Його значення задає наступні стани 
архівування: 

• 0 – включити запис даних у реєстратор; 

• 1 – виключити запис даних у реєстратор. 
Налаштування усіх архівів показано на рис. 12.17. 
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Рис. 12.17. Діалог Параметри вузла-Архівація для вузла АРМ 

 

На цьому налаштування архівування у редакторі бази каналів 
завершене. Збережемо зміни у проекті і вийдемо з редактора. Далі у 
графічній базі вузла АРМ потрібно створити ще один екран (або 
нову групу і у ній – новий екран), на якому слід розмістити 
спеціальні форми перегляду архівних даних. 
 

4. У редакторі представлення даних створити графічне вікно 
перегляду архівних даних. 

Завантажимо проект у редактор представлення даних і 
відкриємо графічну базу вузла АРМ. Створимо ще один екран (або 
нову групу і у ній – новий екран), на якому будемо розміщати 
спеціальні форми перегляду архівних даних. Присвоїмо ім‘я Історія 
новому екрану. 
Відкриємо новий екран для редагування. Щоб продивитися дані, 

збережені в архівах, розмістимо на ньому архівний тренд і форму 
відображення для перегляду повідомлень у звіті тривог. 
 

4.1 Перегляд локального архіву 
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Для перегляду архівних даних із локального архіву 
скористаємося формою відображення Універсальний тренд. 
Натиснемо двічі ЛК на іконці трендів панелі форм відображення. 

 

Виберемо у меню універсальний тренд і розмістимо його на екрані 

–   

З‘явиться діалог налаштування його атрибутів: 

 
Рис. 12.18. Діалог налаштування атрибутів універсального тренду, бланк Кривые 

 

Щоб додати до списку параметрів для відображення нову криву, 
виберемо канал, його атрибут, встановимо колір та стиль лінії, 
діапазон значень (введемо вручну або встановимо маркер 
Использовать шкалу). Потім натиснемо ЛК миші на кнопці 
Добавить. Виберемо наступний канал і налаштуємо його 
аналогічним чином. Знову натиснемо ЛК миші на кнопці Добавить. 
Якщо необхідно повернутися до певного каналу і щось змінити у 
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його настройках, то потрібно виділити його зображення у верхній 
частині вікна, змінити потрібні настройки і натиснути кнопку 
Применить. 
Далі відкриємо бланк Общие параметры того ж діалогу і 

встановимо параметри тренду (рис. 12.19). 

 
Рис. 12.19. Діалог налаштування атрибутів універсального тренду, бланк Общие 

параметры 

 

Завершимо налаштування тренду натисканням ЛК миші на кнопці 
ОК. 

 

4.2 Перегляд звіту тривог 
Для розміщення форми перегляду звіту тривог потрібно на 

панелі форм відображення натиснути кнопку ActiveX-компоненты. 
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При цьому з‘явиться наступний діалог: 

 
Рис. 12.20. Вікно вибору ActiveX-компоненту 

 

Встановимо у ньому прапорець Только расширения Trace Mode, 

виберемо зі списку компонент Trace Mode Alarm Viewer і 
розмістимо його у верхній половині екрану. 
У кінцевому вигляді при ввімкненій емуляції екран перегляду 

архівних даних буде мати вигляд, наведений на рис. 12.23. 

 

4.3 Зберегти зміни у проекті, закрити усі редактори Trace Mode. 

 

5. Запишемо розроблений проект в ПЛК Lagoon і запустимо 
його на виконання. Для цього виконаємо наступні дії: 

 

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 
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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. 
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. 12.21). 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 
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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. 

 
Рис. 12.21. 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. 
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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 
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. Проконтролюємо роботу АСР температури повітря в 
трубопроводі. 

6.1 Кнопкою ПУСК на місцевому пульті керування запустіть 
установку. 

6.2 Кнопкою перемикання режимів переведіть установку в 
ручний режим роботи, про що буде повідомляти відповідний 
світловий індикатор. 

6.3 Кнопками ручного керування виконавчим механізмом 

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

6.4 Кнопкою перемикання режимів переведіть установку в 
автоматичний режим роботи. 

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

6.6 Якщо підключення послідовних портів було виконано 
відповідно до описаних вище рекомендацій, можна запустити 
задачу верхнього рівня системи під керуванням монітора реального 
часу ТРЕЙС МОУД. Для цього треба в пусковому меню вибрати 
папку інсталяції інструментальної системи ТРЕЙС МОУД і з неї 
запустити програму PicRT (Монітор реального часу). Після цього 
потрібно виконати команду завантаження з меню Файл і вибрати 
необхідний проект. У списку, що з'явився, виберіть вузол АРМ. На 
екрані з'явиться діалог Реєстрація оператора. Натисніть у цьому 
діалозі кнопку Вхід. Далі для запуску задачі варто натиснути ЛК на 
відповідній кнопці інструментальної панелі. 
Замість PicRT можна запустити Редактор представлення даних, 

відкрити потрібний проект і запустити його на виконання. 
Якщо послідовний порт на комп'ютері, до якого підключений 

контролер, зайнятий, то запуск здійснити не вдасться і буде видане 
повідомлення про помилку. 

6.7 Після цього запустимо режим емуляції натисненням ЛК 

миші на відповідній кнопці системної інструментальної панелі. 

 
6.8 Кнопкою перемикання режимів переведіть установку в 

ручний режим роботи, про що буде повідомляти відповідний 
світловий індикатор. 

6.9 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. 

6.10 Кнопкою перемикання режимів переведіть установку в 
автоматичний режим роботи. 

6.11 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 
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покази у декількох точках. Зробіть висновок про точність 
вимірювання та швидкість передачі даних на комп‘ютер. 

6.12 Перейдіть на графічний екран перегляду архівних даних, 
проконтролюйте його роботу. 
У момент запуску архівний тренд даних відображати не буде, 

оскільки архів пустий. Зачекайте секунд 15, натисніть ЛК в області 
тренда, а потім клавішу Home. Тренд відобразить дані з архіву. 
Після того, як кількість даних в архіві перевищить діапазон 
відображення тренда, стане доступною нижня лінійка прокрутки. 

Для перегляду повідомлень, які заносяться у звіт тривог, у 
реальному часі, натисніть ПК у розділі События форми Alarm 

Viewer і встановіть на екрані меню, що з‘явилося, прапорець В 

реальном времени. 
6.13 Після проведення усіх досліджень зупиніть процес емуляції 

монітора реального часу, натисніть кнопку СТОП на місцевому 
пульті керування та зупиніть установку. Вимкніть живлення стенду. 
 

7. Оформіть звіт про виконання лабораторної роботи. 
 

Вимоги до звіту 

 Звіт повинен включати в себе: 

• Титульний лист 
• Мету роботи 
• Програму роботи 
• Створені екрани моніторингу за ходом технологічного 
процесу 

• Графічний екран перегляду архівних даних 
• Результати експериментів з висновками 
• Висновок про результати виконання роботи 
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Рис. 12.22. Головний екран моніторингу за ходом технологічного процесу 
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Рис. 12.23. Екран перегляду архівних даних
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6. Контрольні питання 
1. Для чого призначений редактор представлення даних? 

2. Які типи вікон  існують в редакторі? Чим вони відрізняються? 

3. Які панелі інструментів існують в редакторі представлення 
даних? Для чого вони призначені? 

4. Які елементи належать до статичних елементів? Як змінити 
атрибути цих елементів? 

5. Які елементи належать до динамічних форм відображення? 

Як виконується підключення каналів до цих форм? 

6. Як здійснити перехід між екранами по натисканню кнопки? 

7. Яким чином відобразити у редакторі представлення даних 
значення певного каналу, описаного у редакторі бази каналів? 

8. Як використати відеокліп у проекті? 

9. Які типи кнопок є у редакторі представленні даних? Як 
вибрати малюнок для елементу „кнопка з малюнком”? 

10. Як реалізувати сигналізацію виходу технологічних 
параметрів за аварійні межі? 

11. Які типи трендів є у редакторі представлення даних? Які 
параметри потрібно задавати при відображенні значення 
інформаційного каналу? 

12. Бібліотека стандартних об‘єктів: призначення, типи 
об‘єктів, способи використання при розробці графічного 
інтерфейсу. 

13. Об‘ємна графіка: призначення, типи об‘єктів, способи 
використання при розробці графічного інтерфейсу. 

14. Панель редагування: призначення, перелік функцій, правила 
користування. 

15. Назвіть види архівів, які підтримує SCADA- система Trace 

Mode. 

16. Опишіть принцип роботи локального архіву СПАД. 

17. Опишіть принцип роботи архіву Звіт тривог. 
18. Опишіть принцип роботи архіву Глобальний реєстратор. 
19. Яким чином налаштувати канали, щоб їх значення 
заносилися в архів? 

20. Значення яких каналів можуть заноситися до архівів? 

21. Які параметри має локальний архів СПАД? Як їх 
налаштувати? 

22. Які параметри має архів Звіт тривог? Як їх налаштувати? 
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23. Які параметри має архів Глобальний реєстратор? Як їх 
налаштувати? 

24. Яким чином переглянути у редакторі представлення даних 
дані з локального архіву СПАД? 

25. Яким чином переглянути у редакторі представлення даних 
дані з архіву Звіт тривог? 

26. Для чого потрібно створювати архіви даних у проекті? 

27. Розкажіть будову дослідної лабораторної установки. 
Поясніть призначення усіх елементів. 

28. Як записати розроблений проект в ПЛК Lagoon і запустити 
його на виконання? 

29. Яким чином проконтролювати і перевірити правильність 
роботи АСР температури повітря в трубопроводі? 

30. Що таке монітор реального часу? Як його запустити? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


