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Передмова
Сучасні технологічні об'єкти хімічної промисловості мають порівняно
високий рівень автоматизації і фахівець з хімічних технологій неорганічних
речовин повинен не тільки обслуговувати і вдосконалювати технологічні
процеси, а й вміти працювати з системи управління ними. Магістр з хімічних
технологій неорганічних речовин у процесі навчання має набути компетенцій
з використання апарату системного дослідження для оцінки функціювання
технологічних систем галузі, застосування сучасних методів теорії управління
до промислових об'єктів, розроблення математичних моделей технологічних
систем галузі та застосування математичного моделювання для розв’язання
науково-технічних задач. Здатність впроваджувати, експлуатувати та
модернізувати окремі технічні засоби, системи автоматизації та комп'ютерноінтегровані технологічні комплекси дозволить забезпечити підвищення якості
продукції і ведення процесу в безаварійному режимі.
Методичні вказівки розроблено відповідно до програми підготовки
магістрів для студентів спеціальності “Хімічні технології неорганічних
речовин”.

Дисципліна

«Автоматичне

регулювання

та

управління

технологічними процесами у виробництві» відноситься до циклу професійної
та практичної підготовки і є базовою у підготовці магістрів вказаної
спеціальності.
Робота студента над учбовим матеріалом дисципліни: «Автоматичне
регулювання та управління технологічними процесами у виробництві»,
складається з наступних видів робіт: вивчення матеріалу по навчальних
посібниках і підручниках; відвідування лекцій; виконання лабораторних робіт;
написання модульної контрольної роботи; виконання та захист розрахунковографічної роботи; індивідуальні консультації; здача екзамену. При цьому
значна частина часу відводиться на самостійну роботу.
Представлені матеріали мають за мету закріплення знань та набуття
вміння застосовувати отримані в процесі вивчення дисципліни «Автоматичне
5

регулювання та управління технологічними процесами у виробництві» при
розрахунках систем автоматичного керування. Надані теоретичні відомості
сприятимуть засвоєнню матеріалу курсу та можуть бути використані під час
виконання

розділів

курсових

проектів

та

робіт,

що

пов’язані

з

автоматизованим та автоматичним керуванням хіміко-технологічних процесів
та у дипломному проектуванні.
Дане видання призначено для надання допомоги студентам денної
форми навчання у вивченні зазначеної дисципліни. З цією метою у даному
виданні наведений перелік тем, які студент повинен вивчити, та, за
матеріалами яких виконується лабораторні роботи, надані методичні вказівки
з виконання цих робіт, наведені основні теоретичні положення з ілюстрацією
на конкретних прикладах. Методичні вказівки містять завдання для
лабораторних робіт, вимоги до оформлення звіту і контрольні питання для
самопідготовки студентів.
В частині 2 запропонованих методичних вказівок розглядаються
принципи побудови стратегій керування параметрами технологічного
процесу, технічна реалізація розроблених стратегій в автоматизованих
системах управління технологічними процесами, візуалізація контрольованих
параметрів і параметрів сигналізації на робочих станціях оператора у двох
програмних середовищах – Control Builder та Trace Mode.
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Лабораторна робота № 4
Синтез контуру управління фізичного параметра
Мета та основні завдання: Дослідити середовище оперативного керування
та архітектуру системи Experion PKS. Набути досвіду роботи із базою знань
про процес, контролером С200, сервером Experion PKS, станцією Experion
PKS.
Завдання1. Вивчити ієрархічну багаторівневу структуру автоматизованої
системи управління технологічним процесом – АСУТП (або АСКТП).
Вивчити архітектуру контролера С200. Розглянути архітектуру системи
Experion PKS. Розглянути технічне та програмне забезпечення різних рівнів
системи.
4.1. Короткі теоретичні відомості
Типова структура АСУТП
АСУТП (АСКТП) розробляються за технічним завданням замовника й
сполучать у собі високу надійність приладів й програмної частини,
функціональність, зручний і зрозумілий графічний інтерфейс, просте введення
системи в експлуатацію. Зазвичай це ієрархічна багаторівнева система.
Рішення задач на кожному рівні здійснюється за допомогою моделей, що
відповідають різним рівням опису технологічного процесу. Очевидно, що
залежно від виду завдань, розв'язуваних при автоматизації технологічного
процесу, система керування може містити різне число рівнів.
У виробничих АСУ ТП системи зазвичай будуються по трирівневому
принципу (рис.4.1).
Нижній рівень (польовий рівень, field) АСУ ТП включає різні датчики
(вимірювальні перетворювачі) для збору інформації про хід процесу,
електроприводи й виконавчі пристрої для реалізації регулюючих і керуючих
впливів.

Відповіді на зазначені теоретичні питання занести в протокол при підготовці до виконання лабораторної
роботи.
1
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Рис. 4.1 Структурна схема розподіленої АСУ ТП (3 рівні) з модулями
розподіленого введення/виведення
Середній рівень (рівень контролерів) складається із програмуємих
логічних контролерів (ПЛК, в англомовній літературі – PLC). Він приймає
польові дані й видає команди керування на нижній рівень. Керування в ПЛК
здійснюється по заздалегідь розробленому алгоритму, що виконується
циклічно (прийом даних – обробка – видача керуючих команд).
Локальні контролерам (PLC) забезпечують реалізацію наступних
функцій:

 збір, первинна обробка й зберігання інформації про стан устаткування
та параметрах технологічного процесу;
 автоматичне і логічне керування й регулювання;

 виконання команд із пункту керування;
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 самодіагностика роботи програмного забезпечення й стану самого
контролера;
 обмін інформацією з пунктами керування.
Верхній рівень – це рівень візуалізації, диспетчеризації (моніторингу) і
збору даних. На цьому рівні задіяна людина – оператор (диспетчер).
Рівень включає одну або кілька станцій керування, що представляють
собою автоматизоване робоче місце (АРМ) диспетчера/оператора. Тут же
може бути розміщений сервер бази даних. На верхньому рівні можуть бути
організовані робочі місця (комп'ютери) для фахівців, у тому числі й для
інженера по автоматизації (інжинірингові станції). Як робочі станції
використовуються комп'ютери різних конфігурацій.
Станції керування призначені для відображення ходу технологічного
процесу й оперативного керування. Ці задачі покликано вирішувати
програмне забезпечення SCADA (Supervisory Control And Data Acqusition –
диспетчерське керування й збір даних), орієнтоване на розробку й підтримку
інтерфейсу між диспетчером/оператором і системою керування, а також на
забезпечення взаємодії із зовнішнім миром.
Якщо диспетчер здійснює контроль локального агрегату (машини), то
для його здійснення використовується так званий людино-машинний
інтерфейс (HMI, Human-Machine Interface). Якщо оператор здійснює контроль
за розподіленою системою машин, механізмів і агрегатів, то для таких
диспетчерських систем часто застосовується SCADA.
Розподілена система керування Experion PKS
Розподілена система керування Experion PKS (Process Knowledge Builder
– система знань про процес) являє собою середовище об’єктно-орієнтованої
системи. Це означає, що вона побудована на технології зв'язування й
вкладення об'єктів OLE (Object Linking and Embedding), що забезпечує
розподіл функцій між декількома підсистемами. Архітектура системи
представлена на рис. 4.2.
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Рис. 4.2 Архітектура системи Experion PKS
Мережева структура системи
Система має три мережевих рівні, кожний з яких може бути
реалізований різними варіантами типових мереж.
На верхньому інформаційному рівні, що формує зв'язок робочих станцій
між собою, із серверами, з корпоративною мережею підприємства,
використовується типова мережа Ethernet у двох варіантах:
 нерезервована мережа Ethernet/Fast Ethernet: швидкість передачі даних 10/100 Мбіт/с, максимальна довжина сегмента мережі - 1 км;
 Fault Tolerant Ethernet (FTE – безвідмовний Ethernet) поєднує в собі сі
переваги

інформаційної

мережі

Ethernet.

Вона

побудована

на

резервованих кабелях і забезпечує множинні зв'язки між вузлами
мережі, що приводить до збереження зв'язків при одиничних збоях у
мережі, а також при багатьох множинних збоях. Швидкість мережі – 100
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і 1000 Мбіт/с, а інші характеристики мережі ідентичні типової мережі
Ethernet.
В якості промислової мережі, що з'єднує контролери один з одним, із
серверами й/або робочими станціями, можуть використовуватися Ethernet,
Fault Tolerant Ethernet або ControlNet (мережа ControlNet має наступні
характеристики: швидкість передачі даних – 5 Мбіт/с, максимальна довжина
сегмента мережі – 1 км).
Технічні засоби нижніх рівнів
Датчики (вимірювальні перетворювачі) для збору інформації про хід
процесу, електроприводи й виконавчі пристрої для реалізації регулюючих і
керуючих впливів підбирають після ретельного аналіз технологічного об’єкту
управління (ТОУ).
Основним контролером рівня ПЛК системи Experion PKS є контролер
С200 фірми Honeywell, що підтримує роботу в резервованій та нерезервованій
конфігураціях.
Контролер середовища оперативного управління системи Experion PKS
має відкриту архітектуру, що дозволяє інтегрувати його з існуючими
контролерами Honeywell, пристроями та іншими контролерами.
Середовище оперативного управління (СЕЕ – Control Execution
Environment) є ядром контролера та забезпечує сконфігуроване середовище
оперативного управління. Це робить виконання програми управління
детермінованим, послідовним і надійним.
Будівник стратегій управління Control Builder є інструментарієм
побудови точок процесу та конфігурації системи, що дозволяє робити
комплексне конфігурування системи. СЕЕ пропонує спеціально розроблені
функціональні блоки, що покривають весь спектр задач з управління
безперервними процесами, циклічними процесами, дискретними операціями
та прикладними завданнями управління обладнанням. Система Experion PKS
має для контролера управління процесом С200 та середовище управління
прикладними завданнями ACE (Application Control Environment). Система
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також підтримує середовище управління моделюванням SCE (Simulation
Control Environment), що забезпечує повне моделювання системи на ПК без
необхідності підключення контролера до процесу.
Контролер

С200

–

це

компактний

та

економічний

пристрій,

розташований поряд з процесом та має безпосереднє підключення до процесу
через свої входи/ виходи. Він використовується для рішення комплексних
завдань управління, швидкої логіки, послідовного та циклічного управління.
Контролер С200 складається з шасі, модуля зв'язку ControlNet, модуля
процесора (рис.4.3). Вузол середовища управління прикладними завданнями
розміщується на платформі ПК на рівні серверу. Вузол середовища управління
прикладними завданнями може використовуватись для супервізорного
контролю та управління, а також для інтеграції з системами управління інших
об’єктів. У склад контролера може бути включений модуль резервування.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Рис. 5.8. Спрощена схема контролера С200
Рис.1-4.3
Спрощена
схема 2контролера
С200: 1 –3модуль
живлення;
2–
модуль живлення;
– модуль Ethernet;
– модуль
процесора;
4 10
– модулі входу/
модуль Ethernet; 3 – модуль
процесора;
4÷10 –виходу.
модулі входу/виходу.

В системі Experion PKS користувач виконує конфігурування системи
керування, а не будує її з самого початку. Більшість промислових завдань
управління вимагають цілу низку спільних елементів типу протоколів зв'язку
та алгоритмів керування. Система Experion PKS включає всі такі елементи у
стандартному операційному середовищі, що дозволяє користувачу
концентруватися на прикладних завданнях, а не на системі. Функції
управління забезпечуються бібліотечними елементами блокового типу –
функціональними блоками (FB). Стратегії управління легко будуються за
допомогою єдиного спеціалізованого інженерного інструментарію –Control
Builder (будівник стратегій управління). Як тільки стратегії управління
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побудовані, вони можуть бути завантажені. Їх виконання можна
відстежувати і з використанням будівника Control Builder.
Функції контролера Experion PKS
Функції контролера досить різноманітні. Вони включають:
1. Контролер управління процесом для комплексних та дискретних
задач управління:
 модуль процесора, варіанти резервованої та незарезервованої
конфігурації, середовище оперативного управління з базовим часом
обробки (50 або 5 мс);
 сімейство модулів входів/виходів з можливістю встановлення
віддалених панелей входів/виходів; інтеграція входів/виходів
Honeywell Process Manager;
 набір вибухобезпечних входів/виходів з гальванічною розв'язкою,
що задовольняють вимогам роботи у небезпечних середовищах;
 економне сімейство входів/виходів;
 інтеграцію програмованих логічних контролерів Allen-Bradley PLC5
і Logix 5550;
 інтеграцію пристроїв FOUNDATION Fieldbus, HART і Profibus.
2. Середовище супервізорного контролю та управління на базі ПК:
 середовище управління прикладними завданнями, що базується на
Windows 2000 Server;
 середовище оперативного управління з базовим часом обробки
500 мс;
 використання бібліотек функціональних блоків;
 інтеграцію доступу до ОРС даних.
3. Систему моделювання процесу:
моделювання роботи системи Experion PKS, середовища управління на ПК
без підключення апаратного забезпечення контролера, а також підтримку
функцій Honeywell ShadowPlant.
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4. Програмне забезпечення Experion PKS:
 супервізорне програмне забезпечення з функціями типу динамічного
кешування, управління аварійною сигналізацією та подіями,
рапортами і ще багатьма іншими функціями;
 Control Builder (будівник стратегій управління) з бібліотеками
функцій управління для побудови точок процесу;
 HMIWeb Builder (будівник мнемосхем) – HTML інструментарій для
створення операторських мнемосхем;
 Knowledge Builder (система бази знань) – HTML документація в
режимі онлайн;
 утиліти конфігурації системи та діагностики.
5. Мережі управління процесом:
 ControlNet – резервоване високонадійне середовище передачі даних;
 Ethernet.
Технічні засоби верхнього рівня
У системі Experion PKS можливі кілька типів робочих станцій.
Робоча станція типу Flex має найбільші можливості. Вона в якості
клієнту може бути приєднана до сервера Experion PKS різними способами:
через мережу Ethernet, через Інтернет, через радіозв'язок. Станція типу Flex
або безупинно з'єднана із сервером (коли використовується оператором
автоматизованого процесу), або підключається до нього в окремі періоди за
бажанням користувача (коли використовується інженерним персоналом
підприємства). Всі механізми безпеки й авторизації підключення зберігаються
незалежно від способу її з'єднання.
Робоча станція типу Console має одну важливу відмінність: доступ до
контролерів здійснюється безпосередньо, а не через сервер, з використанням
мережі Fault Tolerant Ethernet. Використання станцій цього типу доцільно при
автоматизації швидких безперервних процесів, що вимагають постійної уваги
оператора.
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Робоча станція типу Console Extension є розширенням станції Console і
підключається безпосередньо до неї, як до сервера, через мережу Fault Tolerant
Ethernet.
Сервер системи Experion PKS містить базу даних (БД) реального часу й
прикладні програми. У БД можуть записуватися 1-хвилинні миттєві значення
й усереднені значення вимірюваних величин за 6 хвилин або 1, 8, 24 годин, а
також аварійні повідомлення з мітками часу.
При керуванні виробництвом у комплексі можуть використовуватися
кілька систем Experion PKS зі своїми серверами, кожний з яких обслуговує
свій об'єкт автоматизації. У цьому випадку встановлюється ще один
центральний сервер, що обслуговує диспетчерський пункт підприємства, і всі
зазначені сервери обмінюються інформацією для створення єдиної БД. У
цьому випадку перелік даних, повідомлень аварійної сигналізації, трендів на
будь-якій станції оператора (диспетчера) виробництва може формуватися з
вимірюваних значень різних об'єктів автоматизації, що охоплюють системи
Experion PKS. Сервери й робочі станції можуть оперативно резервуватися.
Програмне забезпечення
Програмне забезпечення системи Experion PKS охоплює різні сторони
контролю, управління діагностики, аналізу, документування й удосконаленого
керування й містить ряд оригінальних алгоритмів, що базуються на вивченні
конкретних властивостей об'єкта, який автоматизують. Сюди відносять:
Програмне середовище контролю й керування CEE (Control Execution
Environment)
Загальне програмне середовище CEE виконання алгоритмів контролю й
керування охоплює три технічні засоби:
 контролер С200, що реалізує типові функції контролю й керування
нижнього рівня;
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 сервер Experion PKS, що реалізує більше складні й об'ємні (супервізорні)
прикладні завдання керування, виходом яких є впливи на уставки
контурів

керування

нижнього

рівня

або

безпосередні

команди

виконавчим механізмам;
 персональний комп'ютер, що реалізує моделювання роботи контролера й
сервера (без підключення до комп'ютера останніх), необхідне для
перевірки й налагодження розробленого прикладного програмного
забезпечення контролю й керування та для навчання й тренажу
операторів.

Імітація

автоматизуємого

процесу

(якщо

потрібно)

провадиться спеціальним програмним пакетом Shadow Plant Honeywell.
При налагодженні програмного забезпечення (ПЗ) комп'ютер, що реалізує
моделювання, підключається до діючої системи Experion PKS і зчитує
дані із працюючого з системою контролера (без керуючих впливів).
Для роботи одних і тих самих прикладних програм, що працюють на
різних технічних засобах, до загального програмного середовища додаються
певні програмні функції. Саме тому конкретні програмні середовища
підрозділяються на:
 керуюче середовище для контролера;
 середовище керування прикладними завданнями для сервера;
 середовище керування моделюванням для комп'ютера, що
реалізує цю модель.
Керуюче середовище контролера працює в двох різних варіантах
швидкодії: при базовому часі обробки одного функціонального модуля 5 і
50мс.
Програмування завдань контролю й керування
Інструментальним засобом програмування завдань контролю й
керування у всіх трьох програмних середовищах є графічний конфігуратор
Control Builder, що базується на великій бібліотеці типових алгоритмів
16

математичних, логічних, управлінських функцій, які групуються в модулі
контролю, регулювання, послідовного керування. У бібліотеку типових
програмних модулів входять:
–

загальні

математичні

операції

типу

лінеаризації,

випередження/запізнювання, часової зони нечутливості;
– логічні операції й функції послідовного керування механізмами. В
окремих програмних модулях керування групою механізмів реалізовані різні
варіанти впливів при виникненні позаштатних ситуацій у процесі, які
запобігають можливість аварійних подій. Є також модулі, що забезпечують
інтерактивну взаємодію автоматичних і ручних впливів у процесі проведення
послідовного керування механізмами;
– програми регулювання, що включають типові алгоритми регулювання
–

ПІД,

ПІД

з

упередженням,

каскадне

керування,

регулювання

співвідношення.
Крім цього, у бібліотеку включено ряд спеціальних модулів, зокрема,
інтерфейси із приводами сімейства Allen Bradley, розрахунки витрат різних
газів з урахуванням температури навколишнього середовища, тиску й складу
газу.
За

допомогою

системи

побудови

Control

Builder

виконується

проектування, документування й моніторинг роботи алгоритмів контролю й
керування. Система побудови підтримує ієрархічне вкладення одних
програмних

модулів

в

інші;

дозволяє

багаторазово

копіювати

й

використовувати спроектовані модулі; реалізує багатокористувальницьке
проектування, коли кілька користувачів конфігурують і завантажують
програми з різних робочих місць.
Прикладні програми користувача можуть бути написані на мовах C/C++,
Visual Basic, Visual C/C++ і реалізовуватися на сервері, робочих станціях і в
контролерах.
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Програмування й реалізація SCADA-Програми
Зв'язок будь-якого користувача з будь-якою робочою станцією на
виробництві (доступ до мнемосхем, трендів, повідомленням, протоколам)
провадиться (на відміну від інших систем) по Web-Технології з використанням
мови

форматування

документів

XML,

що

полегшує

інтегрування

технологічних і економічних даних і скорочує час доступу користувачів до
оперативної виробничої інформації.
Інженерним засобом проектування робочих станцій по Web-технології є
пакет HMIWeb Display Builder. Цей пакет забезпечує побудову, модифікацію
й зберігання дисплейних кадрів всіх типів. Форми роботи з ним і типи
проектованих їм кадрів подібні наявним у більшості SCADA-програм.
Інструментальні засоби генерують всі традиційні види подання
інформації на робочих станціях: різні типи мнемосхем з можливістю анімації,
вивід на дисплей відеокадрів з різних відеокамер, вікна в кадрі із графічними
панелями поточного стану окремих контурів керування (усього в кадрі можуть
бути розміщені 4 вікна), барграфи, графіки й тренди поточні й історичних
даних, одиночні й групові повідомлення про тривоги й аварійні ситуації.
Аварійні повідомлення можуть автоматично передаватися на пейджери
персоналу (до 100 пейджерів можуть бути сконфігуровані на прийом
повідомлень у певному часовому графіку) і на задані адреси електронної
пошти.
Типові рапорти, протоколи, звіти включають такі форми:
 протокол всіх тривог і подій за певний інтервал часу;
 протокол, що фіксує певні події і їхні взаємозв'язані групи з моментами
часу їх появи;
 звіт вільного формату, що включає значення вимірюваних величин,
показників, що обчислюються, статистичних характеристик за заданий
інтервал часу.
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Безпека роботи комплексу забезпечується двома типами допусків
користувачів: допуском до роботи на певній робочій станції й допуском до
фіксованого виду роботи з певною групою даних.
Програмне

забезпечення

цифрової

телевізійної

системи

спостереження
У систему Experion PKS повністю інтегрована промислова телесистема,
що складається з чотирьох відеокамер (можливе її розширення). Робота
відеокамер може активуватися окремими програмами Experion PKS:
настанням заданих моментів часу, виявленням системою певних подій,
командою оператора.
Спеціальні програми через робочу станцію дозволяють операторам
дистанційно управляти роботою відеокамер: масштабувати, панорамувати,
включати звуковий супровід у місці розташування камер. Оператори можуть
переглядати як поточні зображення, так і раніше записані.
Програми аналізу позаштатних ситуацій
Контроль і діагностика автоматизуємого процесу (базуються на знаннях
операторів і технологів) реалізовані в ряді програм:
 програма аналізу зафіксованих системою подій визначає число
окремих подій і подій у зв'язаних групах за годину та зміну,
максимальне їх число за 10 хв; розраховує інтервали часу від
моменту виникнення події до його підтвердження оператором, а
також до його компенсації керуючими впливами; обчислює змінні
в часі статистичні характеристики появи окремих подій і подій у
зв'язаних групах, які дають зміни в протіканні автоматизуємого
процесу в часі;
 програма аналізу протікання періодичних процесів порівнює
поточні вимірювані дані з еталонними значеннями; зіставляє
поточні тренди вимірюваних величин з відповідними трендами
минулих періодів; виділяє відхилення ходу процесу від еталона за
рахунок різних причин: впливів оператора, змін якості вхідних
ресурсів, погіршення роботи устаткування.
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Програми аналізу роботи устаткування й документування його
обслуговування
Окремі програми контролюють, аналізують і документують роботу
устаткування автоматизуємого об'єкта:
 програма раннього виявлення змін стану устаткування здійснює
статистичне моделювання умов експлуатації устаткування; на основі
заданих логічних моделей відмов, а також спостережень за змінами в
залежностях окремих вимірюваних величин програма прогнозує
виникнення відмов у роботі устаткування;
 спеціальна програма документування зберігає дані по історії всіх змін,
що відбувалися з устаткуванням; вона відслідковує процедури
технічного обслуговування устаткування й автоматизованого
калібрування приладів.
Програми взаємозв'язку системи із зовнішніми засобами
Ряд програмних пакетів розширює можливості документування системи
та істотно спрощує її зв'язки з організаційно-економічними підрозділами
підприємства:


пакет eServer забезпечує на основі Web-Технології нерегулярний доступ
співробітників підприємства й будь-яких сторонніх засобів до інформації
системи Experion PKS, одночасно зберігаючи цілісність середовища
контролю й керування для операторів виробництва;



центральна БД (Uniformance PHD) концентрує дані із всіх систем Experion
PKS на підприємстві й з інших засобів і систем через сервери ОРС;



близька до системи Experion PKS і інтегрована з нею MES-Система Workcenter – є мостом між виробництвом і економіко-фінансовими
підрозділами підприємства. Вона поєднує в єдиному інформаційному
просторі технологічні, загальні виробничі, фінансові й економічні дані;
перетворить їх у різні документи, графіки, тренди по окремих розрізах для
різних

груп

користувачі.

При

програмуванні

користувач

може

використовувати різні мови: Visual Studio NET, Visual Basic, Visual C і інші.
У пакеті працюють різноманітні способи захисту різних груп інформації від
несанкціонованого доступу.
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Спеціальні програми досконалого керування
Комплекс оригінальних програм Profit Suite досконалого керування
реалізує найбільше технічно й економічно ефективні алгоритми керування, що
істотно підвищує віддачу від впровадження розподіленої системи керування.
Основними програмами цього комплексу є:
 Profit PID – програма настроювання ПІД регулятора, що визначає
його параметри з урахуванням заданої невизначеності динамічних
властивостей об'єкта;
 Profit Loop – алгоритм прогнозуючого регулювання для об'єктів з
одним входом і одним виходом (SISO), що є гібридом ПІД
регулятора й моделі об'єкта, на якій перевіряються реакції на всі
проведені й майбутні керуючі впливи. Цей алгоритм може
використовуватися як простий ПІД, як предиктор Смита, як
Інтервальный контролер, як оптимізатор. Він призначений для
об'єктів із транспортним запізнюванням, нелінійних об'єктів,
об'єктів зі значними, випадковими, невимірюваними завадами;
 Profit Controller – алгоритм прогнозуючого регулювання для
об'єктів з багатьма входами й виходами (MIMO), що працює за
технологією робастного, багатопараметричного керування. Він
автоматично настроюється й робить розв'язку взаємозалежних
керованих величин. Масштаб об'єкта для його застосування: від
декількох входів і одного виходу до 100 збурень і 100
регульованих величин;
 Profit Optimizer – динамічний оптимізатор, що використовує
розроблювальну їм динамічну модель процесу. Він вирішує задачу
квадратичного програмування для оптимізації роботи агрегату, а
його рішення у вигляді уставок передаються ряду Profit Controller,
що використовуються на даному агрегаті. Він також може
координувати роботу декількох взаємозалежних матеріальними
й/або енергетичними потоками установок;
 Loop Scout – програма, що аналізує поточну роботу контурів
керування. Вона періодично опитує кожний контур; виділяє
контури, робота яких близька до критичних режимів (останні
задаються операторами); фіксує контури з “прилиплими”
клапанами; визначає контури з найбільшим числом порушень і
втручань у їхню роботу операторів, класифікує роботу контурів
керування по 5-бальній шкалі.
Супервізорна система Experion PKS
Вона інтегрована з архітектурою контролера середовища оперативного
управління. Ця інтеграція включає:
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1. Об'єднану базу даних, яка включає інформацію як про середовище
управління, так і про сервер Experion PKS.
2. Об'єднану базу аварійних сигналізацій та подій.
База даних реального часу. Це важлива частина програмного
забезпечення сервера Experion PKS. У базі зберігається наступна інформація:
отримані (оперативні) дані, історія процесу, аварійні повідомлення та події,
дані про стан системи, дані конфігурації, дані, визначені користувачем.
Дані, що знаходяться в оперативній пам'яті періодично записуються на
жорсткий диск (запис контрольної точки).
Програмне забезпечення сервера Experion PKS складається з ряду
функціональних підсистем (рис.4.4.).

Рис. 5.9. Підсистеми серверу
Рис. 4.4 Підсистеми серверу

Підсистема управління керує усіма запланованими завданнями
сервера, такими як запити на оновлення даних на мнемосхемах, запити
планових рапортів, відстеження сторожових таймерів програм користувача.
Підсистема інтерфейсу користувача призначена для станцій,
підключених до сервера та обробляє запити клавіатури, записує дані на
станцію та зчитує раніше введені дані.
Підсистема збору даних процесу та управління керує динамічним
кешем даних для оновлення мнемосхем, історії, зовнішніх програмам для
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пристроїв CEE), таких як контролер C200, та ACE. Підсистема дозволяє
зчитувати не всі дані з контролера С200 (та інших пристроїв середовища
оперативного управління), а тільки за потребою користувача.
Збір даних та управління для пристроїв SCADA також виробляються
цією підсистемою. При завантаженні точок у сервер за допомогою Quick
Builder проводиться побудова таблиць сканування, що визначають, як дані
зчитуються. Сервер опитує пристрої (видалені термінали, ПЛК тощо) з певною
періодичністю. Залежно від інтерфейсу застосовуються різні механізми
сканування, наприклад, рапорт по зміні тощо.
Підсистема збору історичних даних складається з трьох архівних
класів: стандартна історія, швидка історія та розширена історія.
Опції архівування включають можливість зберігати архіви на
жорсткому диску сервера, переміщати архів на інший диск після закінчення
зазначеного часу або видаляти архів після закінчення зазначеного часу.
Історичні дані можна використовувати для трендів, дисплеїв користувача,
рапортів, прикладних програм, електронних таблиць, баз даних ODBC.
Підсистема аварійних сигналізації та подій. Кожному аварійному
повідомленню може присвоюватися пріоритет: Journal (журнал), Low
(низький), High (високий), Urgent (аварійний).
Сигналам можуть також присвоюватися підпріоритети від 0 до 15 для
диференціації аварійної сигналізації.
Підсистема звітів (рапортів) призначена для створення рапортів зі
списку стандартних та додаткових рапортів. Ця підсистема дозволяє
конфігурувати час формування рапортів за вимогою у заздалегідь зазначений
час.
Підсистема резервування призначена для перемикання на резервний
сервер у разі збою основного або керуючого сервера.
Підсистема конфігурування. База даних реального часу управляє
конфігураційною інформацією, що завантажена Control Builder і Quick Builder.
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Опис точок. Під терміном точка (point) розуміють деяке зібрання
інформації про конкретну частину системи. Наприклад, точка, що описує
такий простий пристрій, як звичайний вимикач (включений або виключений),
буде включати в себе: ідентифікатор (ID), ім'я, поточний стан (включений або
виключений), шуканий стан (має сенс, коли є можливість управляти точкою).
Виділяють такі типи точок:
Акумулятор (Accumulator) – використовується для підрахунку подій,
таких, як число обертів двигуна.
Аналогова (Analog) – являє безперервну змінну параметра (температура,
тиск).
Керуючий процесор (Control Processor) – це спеціалізований тип точки,
який конфігурується в залежності від потреб системи.
Точка стану – представляє пристрій з обмеженим набором станів (двигун
- включений /виключений).
PV (process variable – змінна процесу) – поточне значення або стан точки.
Якщо аналогова точка представляє, наприклад, температуру бойлера, то PV є
поточним значенням температури.
SP (set point – задане значення, уставка) – використовується для
аналогових точок.
OP (output value – вихідне значення) – використовується тільки для
аналогових точок та точок стану. Для аналогової точки OP виражається у
вигляді відсотка від її повного значення, а для точки стану, OP має вісім
можливих значень (від 0 до 7). Для перетворення OP у PV використовується
формула або таблиця калібрування.
MD (mode – режим) – використовується тільки для аналогових точок і
точок стану. MD показує спосіб, яким керується точка – Manual (ручний) або
Automatic (автоматичний).
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Система побудови алгоритмів керування Control Builder
Control Builder - це основна функціональна частина системи Experion
PKS. Він містить бібліотеки об'єктів, які легко конфігуруються, щоб графічно
емулювати загальні операції управління драйвера зв'язку процесора
керування, інтерфейсу входів/виходів, а також забезпечувати можливість
моніторингу в реальному часі.
Спрощена архітектура системи наведена на рис.4.5.

Рис. 4.5 Спрощена архітектура системи
Робота Control Builder заснована на функціональних блоках. По суті,
функціональний блок – це програмний об'єкт, що виконує конкретне завдання.
Control Builder містить бібліотеки функціональних блоків, які дозволяють
графічними засобами точно відтворити операції керування для процесу.
Нижче перераховані три основних типи блоків:
Контейнер (container). Блок-контейнер "містить" інші блоки-компоненти.
Він представляється в Control Builder у вигляді схеми, на якій показані
блоки-компоненти. Наприклад, модуль керування (Control Module або CM).
Компонент (component). Цей блок, що існує тільки як компонент блокаконтейнера. Він відображається в Control Builder як блок з родовим ім'ям з
конфігуруємими входами, виходами й параметрами всередині блокаконтейнера. Треба звернути увагу, що блок-компонентів може також
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називатися базовим функціональним блоком (Basic Function Block) або
просто базовим блоком (Basic Block). Наприклад, PID (всі блоки,
перераховані в бібліотеках CM в Control Builder, за винятком, звичайно,
CM).
Автономний (Self-Standing). Блок, що є автономним. Він не є ні
контейнером для інших блоків, ні компонентом блока-контейнера. Він
відображається у вигляді піктограми в області меню Control Builder.
Наприклад, TC-IAH061 (всі блоки, перераховані в бібліотеці модулів
входів/виходів (Input/Output Module або IOM) в Control Builder.), CPM,
CEE.
На рис. 4.6 показано, як виглядає блок-схема з функціональних блоків
(FB), що зв'язуються за допомогою конфігурації в Control Builder.

Рис. 4.6 Типове зв'язування функціональних блоків в Control Builder
Як видно із рис. 4.6 кожен модуль керування (наприклад, CM1, CM2)
прив’язаний до середовища виконання керування (Control Execution
Environment – CEE), яке у свою чергу прив’язане до модуля процесора
керування (Control Processor Module – CPM). Та кожен блок входу/виходу
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асоційовано

із

відповідними

модулями

аналогових

або

дискретних

входів/виходів, що підключені до контролера С200.
4.2. Опис лабораторних засобів та обладнання
Лабораторна робота виконується в системі Experion PKS, яка містить
сервери Experion PKS (під керуванням операційної системи MS Windows 2000
Server), та робочі станції консольного і флексового типу, а також персональні
комп’ютери стандарту IBM PC під керуванням операційної системи MS
Windows зі стандартним пакетом MS Office для опрацювання результатів.
В якості технологічного об’єкту управління (ТОУ) виступає тепловий
об’єкт, що являє собою піч з вбудованим нагрівальним елементом.
Температура в печі вимірюється за допомогою термометра опору, сигнал з
якого направляється в контролер С200. Керуючий вплив з контролера дозволяє
змінити напругу на нагрівальному елементі печі і таким чином виконати
завдання керування параметром (наприклад, стабілізація температури на
заданому рівні) за допомогою обраного регулятора.
4.3. Заходи безпеки під час виконання лабораторної роботи
Заходи безпеки, яких треба дотримуватись при виконанні даної
лабораторної роботи, наведені у додатку А.
4.4. Послідовність виконання роботи
В даній лабораторній роботі необхідно створити стратегію управління
температурою теплового об’єкту з використанням будівника стратегій
управління Control Builder системи Experion PKS. Це передбачає виконання
наведених нижче кроків.
Запуск Control Builder
1. Для запуску Control Builder необхідно запустити додаток Configuration
Studio (відповідний ярлик на робочому столі).
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2. У вікні Connect вибираємо KXTP_System.

(При запуску Control Builder з'явиться діалогове вікно, яке пропонує
ввести стандартну інформацію для доступу – ім'я користувача, пароль та
ім'я сервера.)
3. У вікні Logon to SRV1A необхідно ввести ім’я користувача та пароль (за
вказівкою викладача):
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4. У вікні програми Configuration Studio, що з'явилося, необхідно
натиснути на символ

Servers і далі знизу SRV1.

5. Зі списку додатків вибираємо пункт Control Strategy.

6. У правій частині вікна в меню Process Control Strategies натискаємо на
Configure process control strategies.
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7. Після

чого

відбувається

запуск

Control

Builder.

При першому запуску Control Builder користувацька зона буде
порожньою. Якщо Control Builder вже запускали, то з'являться останні активні
екрани зі створеними алгоритмами керування.
Побудова контуру керування
Для створення алгоритму керування повинен бути створений модуль
керування із установленими та з'єднаними між собою функціональними
блоками (Function Block – FB). На рис. 4.7 в якості прикладу наведено вікно
Control Builder з модулем керування в зоні створення алгоритмів керування.
У лівій частині основного вікна Control Builder знаходяться вікна каталогів.
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Рис. 4.7 Модуль керування у Control Builder
Модуль керування можна створити або за допомогою меню File, або
скористатися Майстром контуру керування.
Побудова модулю керування за допомогою меню File
Для побудови контуру керування слід виконати наступну процедуру:
1. Обрати п. меню File – New – Control Module;

,
при цьому з’явиться нове вікно у користувацькій зоні
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.
2. З вікна Library, яке розташоване у ліві частині вікна Control Builder

,
розкрити потрібний пункт, наприклад, IОCHANNEL

та обрати блок AICHANNEL

,
перетягнувши його у вікно Project

.
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Аналогічну процедуру виконати для блоків AOCHANNEL, DATAACQ та
PID

,
В

результаті

,
отримаємо

вікно

з

обраними

блоками

.
3. З’єднати блоки одним з наступних способів:
 двічі клацнути мишею на виході блоку та один раз – на вході наступного,
з яким необхідно виконати зв'язок;
 на панелі інструментів натиснути кнопку

та клацнути на вхідному

та відповідному йому вихідному блоках.
4. Перейти до процедури приписування сконфігурованого модуля
керування до середовища керування (див нижче).
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Побудова модулю керування за допомогою Майстра контуру керування
Цей варіант створення модуля керування дозволяє швидко побудувати
стандартний модуль керування контуру регулювання із використанням
Control

Builder.

настроювання,

Майстер
яка

включає

забезпечує

опцію

розрахунки

Пропозиція

констант

початкових

констант

настроювання, ґрунтуючись на знаннях і вимогах роботи контуру. Цю опцію
можна обійти, при необхідності та ввести відомі значення констант
настроювання.
Для побудови контуру керування слід виконати наступну процедуру при
використанні Майстра:
5. Натисніть File -> New ->Wizard... .

6. Виберіть REGLOOP.Regloopctrl.1 із діалогового вікна Майстра, яке
з'явиться на екрані й натисніть OK.

7. На екрані з'явиться Сторінка «Ласкаво просимо» Майстра контуру
регулювання. Прочитайте вступну інформацію й натисніть

.
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8. З'явиться сторінка Профіль процесу. Введіть інформацію щодо
процесу.

А також кажіть тип контуру необхідний для керування процесом і
натисніть

.

Вибір опції Пропозиція констант настроювання
забезпечує розрахунки початкових значень
констант, ґрунтуючись на даних, введених у профілі процесу.
9. З'явиться сторінка Ім'я модуля керування.

Введіть ім'я й опис модуля керування, який буде використаний для
побудови контуру керування. Потім натисніть
10.З'явиться сторінка Введіть ім'я каналу.

.
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Введіть ім'я для блоку Канал аналогового входу, який буде
забезпечувати контур регулювання змінною процесу і натисніть
.

11.З'явиться сторінка Приписування вхідного каналу

.

Необхідно пропустити даний крок шляхом натискання кнопки
. З’явиться наступна інформація:

Пропускаємо і цей крок шляхом натискання кнопки

.
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12.Далі з'явиться сторінка Алармів (Сигналізації). Введіть необхідні
граничні значення алармів для сигналізацій високих і низьких рівнів
контролюємої величини і натисніть

.

13.На екрані з'явиться настроювання PID блоку

.

Конфігураційні параметри для PID блоку поки не вказуємо. Натискаємо
.

14.З'явиться сторінка Параметрів настроювання

.

Ґрунтуючись на інформації, що була введена раніше, дані щодо
контуру та процесу виводяться на цій сторінці разом із розрахунковими
константами настроювання. При необхідності можна скорегувати дані
константи. Далі натисніть

.
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15.З'явиться сторінка Ім'я вихідного каналу

.

Введіть ім'я для блоку Аналоговий вихідний канал (AOCHANNEL),
який повинен приймати вихідні дані із PID блоку в контурі
регулювання, потім натисніть
16.З'явиться

сторінка

.

Приписування

вихідного

каналу

.
Необхідно натиснути

.

При необхідності можна ввести необхідну інформацію для
приписування модуля аналогового виходу до блоку AOCHANNEL, що
бере участь у даному контурі керування. Натисніть
.
17.На екрані з'явиться Сторінка Конфігурування вихідного каналу.
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Якщо потрібно сконфігурувати тільки що створений вихідний канал на
модулі аналогового виходу, натисніть кнопку Конфігурування модуля
та введіть необхідні конфігураційні параметри. Потім поверніться на
сторінку Конфігурування вихідного параметра.
Пропускаємо і цей крок шляхом натискання кнопки
18.З'явиться загальна сторінка Майстра контуру

.
.

Дані, введені в Майстрі контуру регулювання, зібрані разом у списку
Конфігурація контуру. Перевірте дані, щоб переконатися, що всі
необхідні конфігураційні параметри були введені та задані вірно. Будьякі зміни можуть бути зроблені поверненням на потрібну сторінку
Майстра, де була введена неправильна інформація. Потім поверніться на
цю сторінку й натисніть .
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19.З'явиться сторінка Завершено

. Натисніть кнопку

у

нижній частині сторінки та продовжуйте роботу із створеною
конфігурацією контуру керування.
20.З'явиться

вікно

проекту

модуля

керування

,

представленого у вигляді набору функціональних блоків.
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Приписування сконфігурованого модуля керування до середовища
керування
Перш ніж створювати та конфігурувати функціональні блоки у
створеному модулі керування (CM), необхідно прив'язати його до середовища
виконання керування (CEE).
Усі вікна редагування (наприклад, CM) повинні бути закриті перед
початком виконання цієї процедури, інакше можуть виникнути помилки.
1. Переконайтесь, що вкладка

активна.

Якщо ні, то слід клікнути на ній внизу вікна Project – Assingment.
2. Клікніть на іконці

на панелі інструментів. З'явиться вікно

приписування контролера.
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3. Натисніть на потрібному CEE до якого ви хочете приписати модулі.
4. Клацніть на вкладці

у розділі Доступних модулів, а потім

натисніть на необхідному модулі керування.
5. Клацніть на клавіші

у центральній частині вікна.

Перевірте, що даний модуль з’явився у правій частині вікна у
списку Приписані модулі (Assigned Modules).

6. Клацніть Close.
Зверніть увагу, що CM тепер з'явився у вкладці Project вікна
Monitoring під CEE і пов'язаний із нею. Якщо ієрархічне дерево згорнуте,
необхідно розгорнути каталоги CPM200 та CEEFB.
4.5. Обробка та аналіз результатів. Оформлення звіту
При оформленні звіту з лабораторної роботи до заздалегідь підготовленого
протоколу (див. завдання до лабораторної роботи) додається роздруковані
аркуші з результатами виконаної роботи:
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 лістинг з результатами побудови температурою теплового об’єкту;
 аналіз і пояснення атрибутів конфігурації кожного з блоків
розробленої стратегії управління (див. Додаток Б).
Контрольні завдання та запитання
Призначення польового рівня системи керування.
Призначення рівня програмуємих логічних контролерів.
Призначення рівня диспетчеризації.
Структура і функції контролера С200.
Призначення інструментального середовища Control Builder і його
можливості.
6. Які мережі управління використовуються при розробці АСУТП?
7. Які використовують типи робочих станцій?
8. Які зазвичай виділяють типи точок?
9. З яких функціональних підсистем складається програмне
забезпечення сервера Experion PKS?
10. Які алгоритми керування закладені в системі Experion PKS?
1.
2.
3.
4.
5.
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Лабораторна робота № 5
Управління нагрівом технологічної суміші в печі
Мета та основні завдання: Дослідити процес управління нагрівом
технологічної суміші в печі із використанням контролера С200. Набути
досвіду використання ПІД-регулятора при керуванні хіміко-технологічними
процесами.
Завдання1

Вивчити

властивості

основних

регуляторів,

що

використовуються при керуванні хіміко-технологічними процесами. Вивчити
структуру і можливості модулів входу/виходу контролера С200. Розглянути
алгоритми конфігурування блоків введення/виведення та ПІД-блоку.
5.1. Короткі теоретичні відомості
Розглянемо основні регулятори, що використовуються при керуванні
хіміко-технологічними процесами.
Неперервні регулятори
П-регулятор
Рівняння регулятора аналогічне рівнянню підсилювальної ланки: y  kx ,
де: k – коефіцієнт передачі.
Передавальна функція регулятора W ( p )  k .
І-регулятор
Рівняння регулятора аналогічне рівнянню ідеальної інтегруючої ланки і
має вигляд: y     x , де ε – коефіцієнт передачі.
Передавальна функція регулятора W ( p) 


p

.

Д- регулятор
Рівняння регулятора аналогічне рівнянню диференціювальної ланки
y  kx  , де:

k – коефіцієнт передачі.

Передавальна функція регулятора W ( p)  kp .

Відповіді на зазначені теоретичні питання занести в протокол при підготовці до виконання лабораторної
роботи.
1
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ПІ-регулятор
Рівняння ПІ-регулятора має вигляд:   k ( 

t

1
dt ) , де Ти – постійна
Tи 0

часу; k – коефіцієнт передачі; ε – сигнал неузгодження, що подається на вхід
регулятора; μ – регулюючий вплив на виході регулятора. Рівняння Можна
записати:    k  

k
.
Tи

Передавальна функція ПІ-регулятора: W ( p)  k (1 

1
).
Tи p

ПД-регулятор
Рівняння ПД-регулятора має вигляд:   k (  Tпр ) , де Тпр – постійна
часу; k – коефіцієнт передачі; ε – сигнал неузгодження, що подається на вхід
регулятора; μ – регулюючий вплив на виході регулятора.
Передавальна функція ПД-регулятора: W ( p)  k (1  Tпр p) .
ПІД-регулятор
Рівняння ПІД-регулятора має вигляд:   k ( 

t

1
dt  Tпр  ) , де Ти, Тпр –
Tи 0

постійні часу; k – коефіцієнт передачі; ε – сигнал неузгодження, що подається
на вхід регулятора; μ – регулюючий вплив на виході регулятора. Рівняння
можна записати:    k  

k
  Tпр   .
Tи

Передавальна функція ПІД-регулятора: W ( p)  k (1 

1
 Tпр p) .
Tи p

Огляд функцій блоків регуляторів у Control Builder
Блоки регуляторів системи Experion PKS надають «інструментальний
комплект» функцій управління процесом. Кожен блок конфігурується для
виконання однієї функції керування. Кілька блоків можуть бути з'єднані, щоб
сформувати складну стратегію керування.
Пропорційно-інтегрально-диференціальний

регулятор

(Proportional,

Integral & Derivative – PID) забезпечує реалізацію PID-алгоритму регулювання
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із використанням ідеальної (Ideal) форми, при цьому можуть бути
сконфігуровані наступні комбінації частин алгоритму:
 лише пропорційний (працює за помилкою PV – SP);
 лише інтегральний (працює за помилкою PV – SP);
 пропорційно-інтегрально

(працює

помилково

PV

-

SP)

та

диференціальний (працює за помилкою PV);
 пропорційно-диференційно (працює помилково PV) - інтегральний
(працює за помилкою PV – SP);
 пропорційно-інтегрально-диференціальний (працює за помилкою PV SP).
Загальні функції регулювання у Control Builder
Нижче перераховані основні функції, що виконуються всіма блоками
регуляторів, а також короткий опис функцій для кожного з них.
Обробка входу
Ці функції забезпечуються для всіх функціональних блоків для
використання в міру необхідності.
Обробка PV - блоки регуляторів, які мають вхід PV, використовують цю
функцію для зчитування значення входу, стану, і відновлення відповідних
параметрів PV.
Обробка SP - блоки регуляторів, які містять вхід SP, використовують цю
функцію для перевірки меж SP.
Обробка SP/PV - блоки регуляторів, які містять входи SP і PV,
використовують цю функцію для обробки цільового значення SP, відстеження
PV, аварійної сигналізації відхилення, і аварійної сигналізації відхилення від
рекомендованого завдання. Це функції, конфігуруються.
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Обробка режиму (Mode Processing)
«Режим» вказує на те, хто може змінювати значення деяких параметрів
блоку регулятора (наприклад, SP і OP). Можливими варіантами вибору є
оператор, інший функціональний блок або програма користувача.
Обчислення алгоритму
Виконує обчислення, унікальні для кожного блоку регулятора (наприклад,
обчислення ПІД-алгоритму).
Обробка виходу
Ця функція обчислює керуючий вихід (OP) на основі обчисленої змінної
(CV). Ці обчислення можуть включати додавання зсуву виходу, порівняння з
межами виходу, і, якщо необхідно, обмежувати його цими межами. Ця
функція виконує також аварійну сигналізацію меж OP.
5.2. Опис лабораторних засобів та обладнання
Лабораторна робота виконується в системі Experion PKS, яка містить
сервери Experion PKS (під керуванням операційної системи MS Windows 2000
Server), та робочі станції консольного і флексового типу, а також персональні
комп’ютери стандарту IBM PC під керуванням операційної системи MS
Windows зі стандартним пакетом MS Office для опрацювання результатів.
В якості технологічного об’єкту управління (ТОУ) виступає тепловий
об’єкт, що являє собою піч з вбудованим нагрівальним елементом.
Температура в печі вимірюється за допомогою термометра опору, сигнал з
якого направляється в контролер С200. Керуючий вплив з контролера дозволяє
змінити напругу на нагрівальному елементі печі і таким чином виконати
завдання керування параметром (наприклад, стабілізація температури на
заданому рівні) за допомогою обраного регулятора.
Спрощена схема лабораторної установки наведена на рис.5.1.
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Рис. 5.1 Спрощена схема лабораторної установки

5.3. Заходи безпеки під час виконання лабораторної роботи
Заходи безпеки, яких треба дотримуватись при виконанні даної
лабораторної роботи, наведені у додатку А.
5.4. Послідовність виконання роботи
Щоб використовувати розроблену стратегію керування температурою в
тепловому об'єкті, що розроблена при виконанні лабораторної роботи № 4,
слід завантажити стратегію керування із вікна проекту. Для чого:
Двічі клацніть на CM у вікні Project, щоб відкрити його та мати
можливість редагувати функціональні блоки.
Для роботи стратегії керування із реальним об'єктом необхідно вказати
канал введення керованої величини в мікропроцесор, а також канал виводу
регулюючого впливу на виконавчий механізм. Тому слід виконати процедуру
приписування каналів Вводу/Виводу (В/В).
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Приписування каналів В/В до модуля В/В (IOM)
Кожен блок В/В, який був доданий до модуля керування повинен бути
приписаний відповідно до аналогового або дискретного блоку В/В. Це
приписування дає фізичним величинам, які призначені для В/В, логічне
з'єднання із алгоритмом керування.
Щоб сконфігурувати блок вхідного каналу необхідно виконати
наступну послідовність дій:
1. Клацніть правою кнопкою миші на блоці IO Channel та оберіть з
контекстного меню Configure Parameters … IOC Block Object (або
двічі клацніть на блоці IO Channel).

2. У вікні, що відкрилося
формі конфігурування параметрів (Закладка

, на
), розкрийте меню,

що випадає, для чого клацніть на стрілці вниз у графі ім'я модуля.

3. Оберіть модуль В/В, до якого необхідно приписати блок Канал В/В.
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(У даному прикладі, AICA приписаний модулю AI_2_5_3).

Тип модуля встановлюється автоматично після вибору модуля В/В:

Змінювати його не потрібно.
4. Клацніть на номері каналу даного модуля В/В, який містить цей блок
Канал В/В.

5. Натисніть кнопку

.

Блок Канал В/В тепер приписаний каналу №0 Модуля В/В.

6. Ознакою приписаного Модуля В/В є відповідний інформаційний блок,
що розташований поблизу модуля вхідного каналу:

50

Примітка. Для того, щоб зняти приписування блоку канал В/В слід
клацнути на блоці канал В/В, у формі конфігурування параметрів
каналу, в частині вікна приписування блоку Канал до Модуля В/В та
натиснути клавішу Unassign Channel Block.
Конфігурування блоку вихідного каналу виконується наступним
чином:
1. Клацніть правою кнопкою миші на блоці IO Channel.

Клацніть Configure Parameters … IOC Block Object (або двічі клацніть на
блоці IO Channel).
2. У вікні, що відкрилося,
формі конфігурування параметрів (Закладка

на
), розкрийте меню,

що випадає, для чого клацніть на стрілці вниз у графі ім'я модуля.

3. Оберіть модуль В/В до якого необхідно приписати блок Канал В/В.
(У даному прикладі, AOCA приписаний модулю AO_4_5_3).
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Тип модуля встановлюється автоматично після вибору модуля В/В:

Змінювати його не потрібно.
4. Клацніть на номері каналу даного модуля В/В, який містить цей блок
Канал В/В.

5. Натисніть кнопку

.

Блок Канал В/В тепер приписаний каналу №0 Модуля В/В.

6. Ознакою приписаного Модуля В/В є відповідний інформаційний блок:
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Настроювання функцій збору даних
Блок DATAACQ (збір даних) перетворює задане значення входу від
процесу (P1) у бажане значення виходу (PV). Графічно він виглядає наступним
чином:

1. Для конфігурування даного блоку слід двічі клацнути на блоці
DATAACQ.
2. У вікні, що відкрилося,
формі конфігурування параметрів (Закладка

на
), необхідно

встановити наступні атрибути:

 опція джерела PV (PV Source Option (PVSRCOPT)) дозволяє вказати,
чи бажаєте ви обмежити джерело PV тільки AUTO або допускаєте
інші варіанти джерела PV. Прийняте за замовчуванням значення –
ONLYAUTO.
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 формат PV (PV Format (PVFORMAT)) дозволяє вибрати десятковий
формат для відображення значення PV. Вибір D1 відповідає одному
знаку після крапки (XXXXX.X).

 апроксимація PV (PV Character (PVCHAR)) дозволяє вказати, чи
бажаєте ви застосувати до входу (P1) апроксимуюче перетворення –
лінійну апроксимацію PV (Linear) або апроксимацію PV квадратним
коренем (Square Root).

 верхня межа PVEU (PVEU Range High (PVEUHI)) дозволяє задати
значення верхньої межі шкали в інженерних одиницях, що відповідає
100% повної шкали входу PV для даного блоку. Встановлюємо
значення рівне 100.

 нижня межа PVEU (PVEU Range Low (PVEULO)) дозволяє задати
значення нижньої межі шкали в інженерних одиницях, що відповідає
0% повної шкали входу PV для даного блоку. Встановлюємо
значення рівне 0.

 верхня межа PV (PV Limits Hi (PVEXHILM)) дозволяє задати верхню
межу значення PV в інженерних одиницях виміру. Якщо значення
PV перевищує цю межу, блок обмежує значення PV значенням цієї
межі та встановлює прапор верхньої межі (PVEXHIFL).
Встановлюємо значення рівне 101.

 нижня межа PV (PV Limits Low (PVEXLOLM)) дозволяє задати
нижню межу значення PV в інженерних одиницях виміру. Якщо
значення PV порушує цю межу, блок обмежує значення PV
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значенням цієї межі та встановлює прапор нижньої межі
(PVEXLOFL).
Встановлюємо значення рівне 0.

3. Опція обмеження (Clamping Option (P1CLAMPOPT)) дозволяє вказати,
чи бажаєте ви обмежити значення P1 верхнім (PVEXHILM) і нижнім
(PVEXLOLM) межами PV. Прийняте за замовчуванням значення рівне
DISABLE; це означає, що обмеження не проводиться.
Дані параметри не є необхідними, тому залишимо значення вікна введення
Clamping/Filtering задані за замовчуванням.

Настроювання блоку регулятора
Блок PID – це блок регулятора, який працює як пропорційноінтегрально-диференціальний регулятор (ПІД- регулятор).
Блок PID має два аналогові входи – змінна процесу (PV) і завдання (SP).
Різниця між PV і SP являє собою помилку (відхилення), і цей блок обчислює
керуючий вихід (OP), який повинен звести помилку до нуля. Блок PID
виглядає наступним чином:
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Даний блок має велику кількість закладок для настроювання регулятора,
але часто досить сконфігурувати лише вкладки Main, Algorithm, Setpoint і
Output.

Виклик вікна здійснюється подвійним клацанням миші на вказаному блоці.
1. На вкладці

необхідно вказати ліміти вихідної величини, як

показано на рисунку:

Опція ручного PV (Manual PV Option (PVMANOPT)) дозволяє задати
режим і вихід, який повинен мати блок. Прийняте за замовчуванням
значення рівне SHEDHOLD, встановлює значення параметра MODE –
MAN (ручний) і параметра MODEATTR – Operator (оператор). При
необхідності ці параметри можна змінити.
2. У параметрах кожного блоку вказується порядок його виконання
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(спрацьовування) у модулі керування. Для блоку вхідного параметра він
рівний 10, блоку перетворення сигналу – 20, блоку регулювання – 30 і
для блоку вихідного сигналу – 40.

При необхідності їх порядок можна змінювати. Але в даному
випадку залишимо цей параметр незмінним.
3. Встановимо автоматичний режим регулювання.

Зміни

при

цьому

зможе

вносити

оператор

станції

.
 Опція блокування безпеки (Safety Interlock Option (SIOPT)) дозволяє
вказати, які значення повинні прийняти параметри MODE та OP при
спрацьовуванні аварійної сигналізації блокування безпеки. Прийняте
за замовчуванням значення – SHEDHOLD.

 Опція поганого керування (Bad Control Option (BADCTLOPT))
дозволяє вказати, які значення повинні прийняти параметри MODE
та OP, якщо PV приймає значення BAD, яке є неприйнятним.
Прийняте за замовчуванням значення – NO_SHED.

4. На вкладці

необхідно вибрати Тип алгоритму керування

(Control Equation Type), який дозволяє вибрати рівняння, яке буде
використовуватись у блоці. Прийняте за замовчуванням значення рівне
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EQA (використання пропорційної, інтегруючої та диференційної
складових).

5. Також слід задати дію керування (Control Action), яке дозволяє вказати,
чи повинен блок забезпечувати пряму або зворотну керуючу дію.
Прийняте за замовчуванням значення рівне REVERSE; це означає, що
вихід зменшується, коли вхід збільшується.

6. Далі слід вказати відповідні настроювання ПІД регулятора, як
показано на рисунку:

Опції коефіцієнта підсилення залишимо незмінними.
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7. Вкладка

дозволяє вказати завдання для вихідної величини

(уточнити у викладача).
Необхідно повторити всі настроювання, відображені на наступному
рисунку (окрім завдання SP):

8. І останньою, необхідною для конфігурування вкладкою, є вкладка
. Повторіть її настроювання як показано на рисунку:

59

,
та натисніть кнопку «ОК».
Примітка. Після конфігурування всіх функціональних блоків необхідно
призначити опцію асоціювання створеного модуля керування із модулями
контролера. Для цього потрібно відкрити властивості модуля керування
подвійним натисканням лівої клавіші миші на порожньому місці області
побудови стратегії і встановити вручну наступний параметр:

Завантаження Алгоритму Керування
Існує дві версії бази даних. Одна – завантажена версія, яку можна
спостерігати у вікні Monitoring для відстеження протікання процесу, інша –
версія, що використовується для редагування стратегій керування, що
знаходяться у вікні Project.
Після

конфігурування

модуля

керування

необхідно

виконати

завантаження блоків у модуль керуючого процесора (CPM).
Перед завантаженням об'єктів в CPM слід переконатися, що всі схеми
керування закриті, а якщо ні, то буде неможливо завантажити модуль
керування.
Для завантаження необхідно:
1. У вкладці Project виділити необхідну для завантаження стратегію та
клацнути кнопку

на панелі інструментів.
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2. З'явитися

вікно

Завантаження

і

попереджуюче

повідомлення:

Для продовження слід натиснути кнопку
3. Далі у вікні

.

поставити прапорець внизу вікна.

Ця опція відповідає за автоматичну зміну всіх елементів керування
відповідно до обраного стану.

Клацніть Continue.
4. Почнеться процес завантаження, за яким можна спостерігати у вікні
завантаження, що з’явилось.

Через кілька хвилин завантаження закінчиться.
У випадку виявлення помилок з'являється вікно із детальним описом
проблеми.
5. Далі слід відкрити вікно Monitoring. Усі завантажені об'єкти з'являються
в даному вікні. Зверніть увагу, що існує кілька відмінностей між
об'єктами у вікні Project та Monitoring. Об'єкти у вікні Monitoring зелені
або блакитні:
 якщо об'єкт зелений у вікні Monitoring, значить він активний або
виконується;
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 якщо об'єкт блакитний, то він не виконується або не активний.

Його можна активувати із контекстного меню даного модуля у
вкладці Monitoring.
Побудова перехідного процесу в системі
1. За вказівкою викладача встановити значення завдання.
2. За вказівкою викладача встановити налаштування ПІД-регулятора.
3. Завантажити проект.
4. Через кожні 30с записувати значення температури печі у відповідні
моменти часу в таблицю.
5. За результатами експерименту побудувати криву перехідного процесу
(наприклад, з використанням MS Excel).
6. Зробити висновки про характер перехідного процесу в системі
керування.

5.5. Обробка та аналіз результатів. Оформлення звіту
При оформленні звіту з лабораторної роботи до заздалегідь підготовленого
протоколу (див. завдання до лабораторної роботи) додається роздруковані
аркуші з результатами виконаної роботи:
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 обрані

параметри

налаштувань

ПІД-регулятора

і

пояснення

атрибутів конфігурації PID блоку (див. Додаток Б) ;
 лістинг результатами експериментального дослідження перехідного
процесу в системі керування (побудована крива перехідного процесу
з використанням MS Excel) і висновок про характер перехідного
процесу в системі.
Контрольні завдання та запитання
Які налаштування має П-регулятор?
Які налаштування має І-регулятор?
Які налаштування має ПІ-регулятор?
Які налаштування має ПД-регулятор?
Які налаштування має ПІД-регулятор?
Яким чином в Control Builder відбувається приписування каналів
до модуля вводу/виводу?
7. Яким чином в Control Builder відбувається встановлення
налаштувань регуляторів?
8. На що впливає зміна завдання регулятора?
9. Які проаналізувати процес керування при встановлених
налаштуваннях регулятора?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Лабораторна робота № 6
Побудова системи моніторингу та керування у
середовищі Trace Mode
Мета та основні завдання: дослідити процес створення систем моніторингу
та керування у середовищі Trace Mode.
Завдання1. Набути вмінь відображати перехідні процеси на моніторах
реального часу.
6.1. Короткі теоретичні відомості
Середовище TRACE MODE призначено для автоматизації промислових
підприємств, енергетичних об'єктів, інтелектуальних будівель, об'єктів
транспорту, систем енергообліку і так далі. Масштаб систем автоматизації, що
створюються в TRACE MODE, може бути будь-яким – від автономно
працюючих контролерів керування і робочих місць операторів (АРМ), до
територіально розподілених систем управління, що включають десятки
контролерів і АРМ, які обмінюються даними з використанням різних
комунікацій: через локальну мережу, Інтранет/Інтернет, послідовні шини на
основі RS-232/485, виділені і комутовані телефонні лінії, радіоканали та
GSM/GPRS-мережі. Створене в TRACE MODE програмне забезпечення АРМ
і контролерів застосовують у таких галузях промисловості як нафтохімія,
металургія, енергетика, машинобудування, комунальне господарство, харчова
промисловість, транспорт, а також при проведенні наукових досліджень.
Програмні продукти TRACE MODE підрозділяються на інтегроване
середовище розробки (інструментальну систему) і виконавчі модулі.
До складу інструментальної системи TRACE MODE входять:


інтегроване середовище розробки TRACE MODE IDE (файл
tmdevenv.exe);

 профайлери – налагоджувальні модулі реального часу: файл rtc.exe
– з підтримкою графічних екранів; файл rtmg32.exe – без підтримки
графічних екранів;
 набір драйверів пристроїв введення\виводу;
Відповіді на зазначені теоретичні питання занести в протокол при підготовці до виконання лабораторної
роботи.
1
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 бібліотека компонентів (файл tmdevenv.tmul) і набір ресурсів
(шпалери, логотипи, анімації в каталозі \Lib теки інструментальної
системи);


електронна документація (вбудована довідкова система);



демонстраційні проекти TRACE MODE (приклади систем
автоматизації, засновані на імітації технологічного процесу).
Інструментальна система TRACE MODE встановлюється на робочому
місці інженера-розробника АСОВІ і призначена для створення системи
автоматизації й відладки всіх її компонентів. Проектом TRACE MODE
називають опис створюваної системи автоматизації, що зберігається у вигляді
файлу з розширенням *.prj.
Запуск системи TRACE MODE
Запуск інструментальної системи

TRACE

MODE

проводиться

подвійним клацанням ЛК миші по піктограмі
робочого столу Windows
або з меню "ПУСК/Всі програми Trace Mode 6/TRACE MODE IDE 6".
Кінцевим результатом роботи інструментальної системи TRACE MODE
є набір файлів, призначених для виконання завдань моніторингу та керування
в моніторах реального часу (МРЧ) на АРМ і в контролерах. У випадках, що
розглядаються далі, в якості МРЧ для АРМ використовуватиметься профайлер
з підтримкою графічних екранів rtc.exe, розташовані в директорії
інструментальної системи TRACE MODE. Профайлер дозволяє запускати на
комп'ютері зі встановленою інструментальною системою один вузол
розробленого проекту. Вузли проекту, запущені у відладчиках TRACE MODE
на різних комп'ютерах, можуть обмінюватися даними, як по мережі, так і по
послідовних комунікаціях. На одному комп'ютері з декількома мережевими
адаптерами, сполученими через hub або switch, можна одночасно запускати
відповідну кількість вузлів, що обмінюються даними по мережі. На одному
комп'ютері з декількома послідовними портами, сполученими відповідним
чином, можна запускати також декілька вузлів, що обмінюються даними по
інтерфейсах RS-232/485.
Елементами проекту є екрани, програми, зв'язки із зовнішніми
реляційними СУБД і документи; компоненти проекту розробляються як
шаблони. Для зв'язку шаблонів з атрибутами каналів використовуються
аргументи. Виклик шаблонів у вузлах проекту здійснюється за допомогою
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спеціалізованих каналів класу CALL (Виклик). Один шаблон може бути
викликаний багато разів на різних вузлах з передачею в аргументи різних
атрибутів різних каналів. Допустимі зв'язки між аргументами шаблонів, що
викликаються, якщо вони задані в рамках одного вузла.
Головне вікно програми представлене на рис. 6.1.

Рис. 6.1 Головне вікно єдиного інтегрованого середовища розробки
TRACE MODE
Створення нового проекту
Створення проекту здійснюється в єдиному інтегрованому середовищі
розробки (ІС) TRACE MODE, що працює під керуванням операційної системи
MS Windows. Операції зі створення компонентів проекту, їх редагуванню і
встановленню взаємозв'язків між ними виконуються в Навігаторі проекту ІС.
Проект, що розробляється, представляється у вигляді дерева компонентів.
Створення дерева проекту здійснюється із застосуванням технології
автопобудови.
При створенні програм, екранів, зв'язків з СУБД, документів й інших
компонентів викликаються відповідні редактори. Розроблені шаблони можуть
бути застосовані для повторного використання, як в поточному проекті, так і
в подальших за умови їх збереження в бібліотеці компонентів.
Розглянемо процедуру створення нового проекту на прикладі системи
моніторингу, що містить один вузол АРМ та відображає за допомогою різних
засобів операторського інтерфейсу значення внутрішнього генератора
сигналу. При проектуванні використовуватимемо механізм автопобудови
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каналів TRACE MODE методом "від шаблонів"; в якості шаблонів
виступатимуть такі компоненти проекту як екран і програма.
Кожному комп'ютеру або контролеру, що запускається під керуванням
виконавчого модуля в проекті TRACE MODE, ставиться у відповідність
окремий вузол. Максимальна кількість вузлів в проекті – 255.
У рамках вузла створюються канали – основні інформаційні одиниці для
введення і первинної обробки даних. Канали вузла можуть об'єднуватися в
групи, групи можуть містити підгрупи, утворюючи ієрархічну інформаційну
структуру довільної складності.
Канали розділяються на класи залежно від типу оброблюваних даних,
наприклад, для цілочисельних – HEX16 і HEX32, для речових – FLOAT і
DOUBLE FLOAT.
Розрізняють два типи каналів – INPUT і OUTPUT. У загальному випадку
канали типу INPUT можуть отримувати інформацію від джерел даних, канали
типу OUTPUT – посилати дії, що управляють, в приймачі даних.
Джерела і приймачі даних є описом точок введення-виводу, тобто
зв'язків з контролерами, платами УЗО, інтелектуальними датчиками і так далі
Кожна точка введення-виводу може бути одним аналоговим сигналом або
групою (до 16-ти) дискретних сигналів.
Зв'язки з тегами в зовнішніх ОРС-серверах і програмними компонентами
по протоколах DDE/NetDDE також відносяться до точок введення-виводу.
Крок 1. Запустити ІС та за допомогою піктограми
на
інструментальній панелі або команди меню Файл→Новый створимо новий
проект. При цьому в діалозі, що відкрився на екрані виберемо стиль розробки
Простой та натиснемо кнопку Создать (рис. 6.2). У лівому вікні Навігатора
проекту відобразиться дерево проекту, що містить шари Ресурсы, Система (із
створеним
вузлом
АРМ
RTM_1),
Источники/Приемники
та
Библиотеки_компонентов.
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Рис. 6.2 Діалогове вікно створення нового проекту
У правому вікні Навігатора проекту (рис. 6.3) відобразиться вміст вузла
RTM_1 – порожня група Канали і один канал класу CALL Экран#1, що
викликає відповідний компонент – шаблон екрану, призначений для
відображення за допомогою графічних елементів (ГЕ) засобів людиномашинного інтерфейсу на вузлі RTM_1:

Рис. 6.3 Навігатор проекту
Крок 2. Створення статичного тексту. Подвійним клацанням на
компоненті Экран#1 відкриваємо вікно графічного редактора. Виділяємо
піктограму ГЕ Текст
на панелі інструментів та встановлюємо в полі
графічного редактора прямокутник ГЕ, для чого спочатку фіксуємо точку
прив'язки - лівий верхній кут, потім розгортаємо прямокутник рухом курсору
до необхідного розміру та завершуємо редагування, натиснувши ліву кнопку
миші. Для переходу в режим редагування атрибутів розміщеного ГЕ двічі
клацнемо по ньому лівою кнопкою миші (рис. 6.4). У полі Текст вікна
редагування введемо текст «Значення параметра». Якщо введений текст не
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уміщається в прямокутнику ГЕ, виділите його і розтягніть до потрібного
розміру за допомогою миші.

Рис. 6.4 Створення статичного тексту
Крок 3. Створення динамічного тексту для відображення чисельного
значення будь-якого джерела сигналу (зовнішнього чи внутрішнього).
Створимо і розмістимо новий ГЕ Текст праворуч від ГЕ з написом Значення
параметра. Відкриємо властивості нового ГЕ. Двічі клацнемо на рядку Текст
(рис. 6.5, а) та викличемо меню Вид индикации. Потім двічі клацнемо у
правому полі рядку Текст, викличемо список доступних типів динамізації
атрибуту (рис. 6.5, б) та виберемо тип Значение.

а)

в)

б)
Рис. 6.5 Відображення чисельного значення будь-якого джерела сигналу
У меню налаштування параметрів динамізації, що відкрилося (рис. 6.5,
в), клацнемо в правому полі рядка Привязка. Відкриється вікно властивостей
прив'язки. Клацнемо у цьому вікні по піктограмі
на панелі інструментів і
тим самим створимо аргумент шаблону екрану. Двічі клацнемо по імені
аргументу і змінимо його, увівши з клавіатури Параметр 2. Підтвердимо

2

Тут і надалі введення даних з клавіатури завершуватимемо натисненням клавіші Enter.
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зв'язок атрибуту Текст ГЕ з даним аргументом клацанням по кнопці Готово
(рис. 6.6).

Рис. 6.6 Прив'язка атрибуту Текст до аргументу
Закриємо вікно властивостей ГЕ. Графічний екран матиме наступний
вигляд (рис. 6.7).
Крок 4. Створення стрілочного приладу із прив'язкою до аргументу.
Виділимо подвійним клацанням миші на інструментальній панелі графічного
редактора піктограму

і виберемо з меню, що з'явилося, піктограму

стрілочного приладу
. Установимо ГЕ
, вибравши його розмір таким
чином, щоб всі елементи графіки і тексту на нім були розбірливі і симетричні
(рис. 6.8). Перейдемо в режим редагування і відкриємо вікно властивостей ГЕ
. Клацанням по екранній кнопці Основная привязка у властивостях ГЕ
відкриємо вікно табличного редактора аргументів шаблону екрану, виберемо
вже наявний аргумент Параметр та підтвердимо вибір клацанням по кнопці
Готово.
Подвійним клацанням ЛК миші відкриємо атрибут Заголовок і в рядку
Текст уведемо напис Параметр, а в рядку Единицы введемо напис мВ.
Закриємо вікно властивостей ГЕ. Графічний екран матиме наступний вигляд
(рис. 6.8).

70

Рис. 6.7. Графічний екран

Рис. 6.8. Стрілочний прилад
Крок 5. Перевірка правильності прив'язок ГЕ до аргументів екрану.
Виконується в режимі емуляції; перехід в режим емуляції здійснюється за
допомогою піктограми
на панелі інструментів. По натисненню піктограми
на екран графічного редактора виводиться вікно завдання значення аргументу
у відповідному полі. Так, увівши значення 25, спостерігаємо відповідну дію
(рис. 6.9):

Рис. 6.9 Перевірка правильності прив'язок
Якщо обидва ГЕ відображають уведене значення – прив'язки виконані
правильно. Вихід з режиму емуляції – повторне натиснення по піктограмі
.
Крок 6. Завдання меж і уставок. Для створення каналу у вузлі проекту по
аргументу шаблону екрану скористаємося процедурою автопобудови. Для
цього у рівні Система виберемо вузол RTM_1, потім у полі компонентів вузла
виберемо Екран#1 та клацанням правої кнопки миші викличемо контекстне
меню. Відкриємо властивості компоненту Екран#1 (рис. 6.10, а).
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Виберемо вкладку Аргументи, виділимо аргумент Параметр і за
допомогою піктограми
Параметр (рис. 6.10, б).

створимо канал класу Float типу Input з ім'ям

а)

б)
Рис. 6.10 Завдання меж і уставок
Подвійним клацанням по каналу Параметр відкриємо бланк
редагування його атрибутів і заповнимо розділ Границы таким чином:

Рис. 6.11 Редагування атрибутів
Крок 7. Створення генератора синуса і прив'язка його до каналу.
Відкриємо рівень Источники/Премники і через контекстне меню створимо в
нім групу компонентів Генераторы (рис. 6.12, а). Відкриємо групу
Генератори_1 і через контекстне меню створимо в ній компонент Синусоида
(рис. 6.12, б).
Захопимо за допомогою лівої кнопки миші створене джерело і, не
відпускаючи ліву кнопку, перетягнемо курсор на вузол RTM_1 у рівні
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Система, а потім, у вікні компонентів, що відкрилося, на канал Параметр
(див. рис. 6.13). Відпустимо ліву кнопку миші.

а)

б)
Рис. 6.12 Створення генератора синуса

Рис. 6.13 Прив’язка синусоїди до каналу
Збереження проекту
Зберегти проект можна за допомогою піктограми
або команди
Файл→Сохранить, задавши у вікні, що відкрилося, ім'я <Прізвище>.prj.
Закриття проекту та вихід з системи
Закрити проект можна за допомогою команди Файл→Закрыть, а вийти
із системи – за допомогою команди Файл→Выход, або клавішної комбінації
Alt+F4.
Модифікація проекту
Відкриття створеного раніше проекту здійснюється після завантаження
системи TRACE MODE за допомогою піктограми
або команди
Файл→Открыть. Для повторного використання в подальших проектах будьяких компонентів проекту – шаблонів екранів, програм, зв'язків з СУБД,
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документів, джерел/приймачів і вузлів, використовується бібліотека
користувача.
В рамках модифікації проекту введемо до складу системи функцію
управління, додамо ГЕ Тренд, створимо програму мовою Техно ST та
реалізуємо взаємодію з додатком MS Excel по протоколу обміну DDE.
Додавання функції управління
Створимо новий аргумент шаблону екрану для прийому числових
значень, що вводять з клавіатури. Для цього викличемо графічний екран на
редагування, на інструментальній панелі графічного редактора виберемо
піктограму ГЕ Кнопка

, та за допомогою миші розмістимо ГЕ в полі екрану

під ГЕ
(рис. 6.14). Далі перейдемо в режим редагування
(викличемо
вікно його властивостей) та у полі Текст введемо напис Керування.

Рис. 6.14 Додавання графічного елементу Кнопка
Далі відкриємо бланк Події
і за допомогою правої кнопки миші
розкриємо меню MousePress (По натисненню) та виберемо зі списку команду
Передать значение (рис. 6.15, а).
У меню налаштувань вибраної команди, що розкрилося, в полі Тип
передачи виберемо із списку Ввести и передать (рис. 6.15, б).
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а)
б)
Рис. 6.15 Додавання функції управління
Викликаємо табличний редактор аргументів клацанням в правому полі
Результат, створимо ще один аргумент з ім'ям Керування, змінимо тип
аргументу на IN/OUT та кнопкою Готово підтверджуємо прив'язку атрибуту
ГЕ до цього аргументу (рис. 6.16). Закриваємо вікно властивостей ГЕ.

Рис. 6.16 Прив'язка
Далі виконаємо розміщення ГЕ Текст для відображення значення, що
вводитиметься з клавіатури. Скористаємося тим ГЕ, що вже є на графічному
екрані, шляхом його копіювання/вставки та переприв'язки. Для цього
виділимо ГЕ Текст, що створений для відображення аргументу Параметр,
потім за допомогою піктограми
на панелі інструментів або комбінацією
клавіш Ctrl+C скопіюємо виділений ГЕ Текст в буфер обміну, за допомогою
піктограми
або комбінацією клавіш Ctrl+V витягнемо копію ГЕ з буфера
обміну і помістимо її на графічний екран, як показано на рис. 6.17.
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Рис. 6.17 Розміщення нових елементів на графічному екрані
Відкриємо вікно властивостей нового ГЕ Текст та подвійним клацанням
на рядку Текст вкладки основних властивостей
перейдемо до
налаштування динамізації даного атрибуту ГЕ. У правому полі рядка
Основная привязка клацанням миші відкриємо табличний редактор
аргументів шаблону екрану, виділимо в списку аргумент Керування і
клацанням по кнопці Готово підтвердимо прив'язку атрибуту ГЕ Текст до
даного аргументу. Закриємо вікно властивостей ГЕ Текст.
Далі створимо по аргументу Керування новий канал та відредагуємо
прив'язку атрибуту каналу до аргументу шаблону екрану. Для цього у рівні
Система відкриємо вузол RTM_1, викличемо через контекстне меню
властивості компоненту Екран#1, виберемо вкладку Аргументи, виділимо
аргумент Керування і за допомогою піктограми
виконаємо автопобудову
каналу (рис. 6.18). У результаті, у вузлі RTM_1, буде створений канал з ім'ям
Керування (рис. 6.18).

Рис. 6.18 Створення та прив'язка нового каналу
Не закриваючи вікно (див. рис. 1.18), двічі клацнемо в полі Привязка
аргументу Керування та викличемо вікно налаштування зв'язку, виберемо в
нім атрибут Входное значение каналу Керування і кнопкою Привязка
підтвердимо зв'язок аргументу екрану Керування з атрибутом Входное
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значение каналу Керування (рис. 6.19). Закриємо вікно властивостей
компоненту Екран#1.

Рис. 6.19 Прив'язка нового каналу
Додавання графічного елементу Тренд
У правій частині графічного екрану розмістимо ГЕ Тренд
для
виведення значень Параметр і Керування. Основні властивості ГЕ Керування
залишимо за замовчуванням. Перейдемо у вкладку
та, виділивши рядок
Криві, за допомогою правої кнопки миші створимо дві нових кривих.
Побудуємо для них прив'язки до існуючих аргументів, товщину і колір ліній
(рис. 6.20, а). Після редагування ГЕ Тренд набере вигляду, як показано на рис.
6.20, б.

а)
б)
Рис. 6.20 Редагування графічного елементу Тренд
Оброблення даних. Створення програми мовою Техно ST
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За допомогою нового компоненту проекту – шаблону програми зв'яжемо
два наявні канали операцією складання, який підсумовуватиме реальні
значення каналів Параметр і Керування, а результат поміщатиме у знов
створений аргумент екрану Сума (з відображенням на ГЕ Текст і Тренд) без
створення додаткового каналу у вузлі проекту.
Скопіюємо два перших ГЕ "Значення параметра" і "текст",
розмістимо їх нижче ГЕ Кнопка, та змінимо статичний текст першого ГЕ на
Сума (рис. 6.21).

Рис. 6.21 Модифікація графічного екрану
Далі динаміку другого ГЕ прив'яжемо до нового – третього – аргументу
шаблону екрану типу IN з ім'ям Сума, який створимо в процесі прив'язки (рис.
6.22), потім додамо ще одну криву на тренд з прив'язкою до аргументу Сума
(рис. 6.23).

Рис. 6.22
Рис. 6.23
Надалі скористаємося можливістю скріплення аргументів шаблонів для
виводу на екран результату роботи програми без створення додаткового
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каналу, для чого створимо програму, в якій сума двох аргументів, пов'язаних
з атрибутами Реальное значение каналів Параметр і Керування, буде
поміщається в третій аргумент з ім'ям Сума.
Подвійним клацанням відкриємо вузол RTM_1, створимо у ньому
компонент Программа за допомогою контекстного меню та подвійним
клацанням по компоненту Программа#1 перейдемо в режим редагування
програми (рис. 6.24).

Рис. 6.24 Створення компоненту Программа
Далі виділимо в дереві шаблону Программа#1 рядок Аргументы і
викличемо табличний редактор аргументів; за допомогою піктограми
створимо в редакторі аргументів три аргументи з іменами Параметр,
Керування і Сума. При цьому перші два аргументи мають бути типу IN, а
третій – OUT (рис. 6.25, а).
Виділимо в дереві шаблону рядок Программа#1 і в діалозі Выбор
языка, що відкрився, виберемо Язык ST: (рис. 6.25, б). По натисненню
екранної кнопки Принять у вікні, що відкрилося, наберемо текст програми
(рис. 6.25, в).
За допомогою піктограми
на інструментальної панелі редактора або
натисненням клавіші F7 скомпілюємо програму і переконаємося в успішній
компіляції у вікні Выход (Output), що викликається з інструментальної панелі
за допомогою піктограми

(рис. 6.25, г).
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в)

а)

г)

б)

Рис. 6.25 Створення компоненту Программа
Виконаємо прив'язку аргументів програми до атрибутів каналів:
викличемо властивості компоненту Программа#1 через контекстне меню,
виберемо вкладку Аргументы, потім подвійним натисненням в полі Привязка
пов'яжемо аргументи програми з атрибутами каналів – аргумент Параметр до
реального значення каналу Параметр, а аргумент Керування – до реального
значення каналу Керування (рис. 6.26).

Рис. 6.26 Прив'язка аргументів Параметр та Керування
Далі подвійним клацанням в полі Привязка аргументу програми Сума
викличемо вікно налаштування зв'язку, виберемо в лівому вікні канал класу
CALL Екран#1, а в правому відкриємо вкладку Аргументы і вкажемо в ній
аргумент Сума, потім клацанням по кнопці Привязка підтвердимо зв'язок
(рис. 6.27). В результаті, матимемо (рис. 6.28).
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Рис. 6.27 Прив'язка аргументів Параметр, Керування та Сума

Рис. 6.28 Прив'язка аргументу Сума
Закриємо вікно властивостей компоненту Программа#1.
Запуск проекту
Виконавчі модулі призначені для запуску проекту TRACE MODE в
реальному часі, тобто для експлуатації на діючому об'єкті автоматизації.
Основним виконавчим модулем TRACE MODE для АРМ є МРЧ, який реалізує
такі основні функції як безперервний збір даних, їх математичну обробку і
візуалізацію. Для запуску проекту в контролерах використовуються виконавчі
модулі МІКРОМРЧ, які розрізняються за типом контролерів (розрядність
процесора, операційна система, використання мережевої взаємодії і ін.).
Послідовність запуску проекту наступна:
1. Зберігаємо проект за допомогою піктограми
або іншим способом,
задавши у вікні, що відкрилося, ім'я <прізвище>.prj та закриваємо шаблон
екрану.
2. Підготуємо проект для запуску в реальному часі: на панелі
інструментів виберемо піктограму

або скористаємося командою

Файл→Сохранить для МРВ. Після виконання цієї дії піктограма
стане
активною.
3. Виділимо в шарі Система вузол RTM_1 та, натиснувши піктограму
на панелі інструментів, запустимо профайлер (рис. 6.29). Запуск/останов
профайлера здійснюється за допомогою піктограми
інструментальної панелі або клавішної комбінації Ctrl+R.

на

його
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4. У вікні ГЕ, що відкрилося, праворуч від напису "Значення
параметра" повинне показуватися зміна синусоїдального сигналу. Те ж
значення повинен відображати і стрілочний прилад (рис 6.29).

Рис. 6.29 Запуск профайлера
5. За допомогою кнопки Керування вводитимемо величину керуючої дії,
і спостерігатимемо результат в сусідньому полі, у полі Сума та тренді.
Після перевірки працездатності створеного проекту зупинимо
профайлер за допомогою піктограми

.

Монітор реального часу як DDE-сервер
Організуємо запит реальних значень каналів вузла розробленого
проекту додатком MS Windows, в якості якого виберемо книгу MS Excel. Для
цього виконаємо запуск додатку MS Excel та запишемо в двох комірках
першого стовпця запити на отримання даних:
=RTM0|GET!Параметр
=RTM0|GET!Керування
де 0 – індивідуальний номер вузла в проекті.
Запустимо на виконання вузол АРМ RTM_1.
У меню таблиці MS Excel Правка виберемо команду Связи, виділимо
обидва параметри і натиснемо кнопку Обновить, після чого закриємо вікно
кнопкою ОК.
Переконаємося, що значення в комірках книги MS Excel змінюються
разом з відповідними реальними значеннями каналів вузла (значення каналу
Параметр міняється постійно, а каналу Керування – після введення нового
значення за допомогою ГЕ Кнопка):
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Закриємо проект та програму за допомогою клавішної комбінації Alt+F4
або іншим способом.
6.2. Опис лабораторних засобів та обладнання
Лабораторна робота виконується в системі Trace Mode, яка працює під
керуванням операційної системи MS Windows зі стандартним пакетом MS
Office для опрацювання результатів.
6.3. Заходи безпеки під час виконання лабораторної роботи
Заходи безпеки, яких треба дотримуватись при виконанні даної
лабораторної роботи, наведені у додатку А.
6.4. Послідовність виконання роботи
1.

Відповідно

до

індивідуального

завдання

створити

систему

моніторингу, що містить один вузол АРМ та відображає за допомогою різних
засобів операторського інтерфейсу значення внутрішнього генератора
сигналу. Тип, назву та одиниці вимірювання приладів, а також тип внутрішніх
генераторів сигналу встановити за вказівкою викладача.
2. Додати функцію керування, що дозволяє користувачеві вводити
значення, та створити програму мовою Техно ST, що виконує обчислення за
формулою, заданою викладачем.
3. Додати графічний елемент Тренд та відобразити значення всіх
параметрів.
4. Продемонструвати побудови і роботу системи моніторингу
викладачу.
5. Оформити звіт з лабораторної роботи.
6.5. Обробка та аналіз результатів. Оформлення звіту
При оформленні звіту з лабораторної роботи до заздалегідь підготовленого
протоколу (див. завдання до лабораторної роботи) додається роздруковані
аркуші з результатами виконаної роботи:
 лістинг з результатами роботи зі скріншотами МРЧ.
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Контрольні завдання та запитання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Призначення та основні функції середовища TRACE MODE.
Опишіть процедуру створення проекту у TRACE MODE.
Як додавати графічні елементи та функції керування?
Оброблення даних за допомогою програм.
Що являють собою тренди реального часу?
Яким чином в TRACE MODE відбувається створення трендів?
Що дозволяє зробити підсистема трендів в TRACE MODE?
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Додаток А
Заходи безпеки під час виконання лабораторних робіт
Цикл лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизовані системи
управління
виконуються

технологічними
в

процесами

комп’ютерному

класі

в

хімічних

кафедри

виробництвах»

кібернетики

хіміко-

технологічних процесів хіміко-технологічного факультету, де розміщені
персональні комп’ютери. Обладнання живиться електричним струмом
напругою 220 В. Тому при виконанні лабораторних робіт слід дотримуватися
заходів безпеки наступних інструкцій.
ІНСТРУКЦІЯ
з техніки безпеки при навчанні студентів на ПЕОМ в учбових
лабораторіях кафедри кібернетики хіміко-технологічних
процесів хіміко-технологічного факультету
1. Знання і суворе дотримання цих правил є обов’язковим для всіх осіб,
допущених до роботи на ПЕОМ. Доведення їх до кожного зі студентів
підтверджується особистим підписом кожного з них у контрольному листі
з техніки безпеки. Особи, які не одержали такого інструктажу та не
поставили підпис у контрольному листі з техніки безпеки, до роботи на
ПЕОМ не допускаються.
2. Всі роботи в учбових лабораторіях кафедри кібернетики ХТП проводяться
лише з дозволу викладача або співробітника кафедри.
3. Під час проведення занять в учбовій лабораторії не повинні знаходитися
сторонні особи, в тому числі студенти інших груп. Студенти не повинні
самовільно залишати учбову лабораторію під час занять.
4. При роботі на ПЕОМ треба пам’ятати, що в них використовується напруга,
небезпечна для життя.
5. Всі особи, працюючі в учбових лабораторіях кафедри КХТП повинні бути
ознайомлені з правилами надання першої медичної допомоги при ураженні
електричним струмом.
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6. Перед вмиканням ПЕОМ кожен з працюючих повинен отримати дозвіл
викладача або співробітника кафедри.
7. У випадках виникнення короткого замикання, горіння, диму, вогню в
апаратурі, пристрій необхідно негайно вимкнути з мережі та доповісти
викладачеві або співробітникові кафедри. Самостійні дії по усуненню
пошкодження забороняються.
8. У випадку виходу з ладу обладнання або програмного забезпечення, що
зумовлені іншими причинами, доповісти викладачеві або співробітникові
кафедри. Вимикати апаратуру при цьому не дозволяється. Самостійні дії по
усуненню пошкодження забороняються.
9. Працюючі в учбових лабораторіях кафедри кібернетики ХТП несуть
майнову

та

адміністративну

відповідальність

за

збереження

та

використання обладнання, наданого для їх праці.
10.Категорично забороняється:
 самостійно вмикати та вимикати тумблери на щитку електроживлення;
 несанкціоновано вмикати електрообладнання;
 приносити та вмикати своє обладнання та пристрої, встановлювати
власне програмне забезпечення;
 залишати без нагляду увімкнені пристрої та лабораторію;
 пересувати обладнання та комплектуючі;
 підключати та відключати інформаційні кабелі та кабелі живлення;
 використовувати власні носії інформації без дозволу викладачів або
співробітників кафедри;
 знаходитись в учбовій лабораторії у верхньому одязі.
11.Після закінчення занять обладнання не вимикається. Робоче місце має бути
прибране працюючим та перевірене викладачем чи співробітником
кафедри.
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ІНСТРУКЦІЯ
про міри пожежної безпеки у лабораторіях, учбових та робочих
приміщеннях кафедри кібернетики хіміко-технологічних
процесів хіміко-технологічного факультету
1. Всі студенти повинні знати та ретельно виконувати «Загальні правила
пожежної безпеки в НТУУ «КПІ».
2. Завідуючий кафедрою та завідуючий лабораторією відповідають за
забезпечення пожежної безпеки всіх приміщень кафедри та за справність
протипожежного обладнання та сигналізації.
3. Все електричне обладнання, яке знаходиться в лабораторіях та
приміщеннях кафедри, повинно мати заземлення.
4. В усіх приміщеннях повинно дотримуватись чистоти, не займати
приміщення непотрібними меблями, обладнанням та матеріалами.
5. Всі двері основних та додаткових виходів утримувати у стані швидкого
відкривання.
6. Зберігання та використання горючих та легкоспалахуючих рідин у
приміщеннях кафедри забороняється.
7. Ремонт електричного обладнання проводити у строгій відповідності з
правилами пожежної безпеки.
8. Всі електрозахисти повинні знаходитися у закритому положенні, не
займаними сторонніми предметами.
9. Коридори, проходи, тамбури, евакуаційні виходи та підходи до
першочергових засобів пожежогасіння, а також комунікаційні ніші повинні
бути постійно вільними, чистими та нічим не зайнятими.
10.Відповідальні особи перед закриттям приміщень повинні ретельно
оглянути їх, забезпечити прибирання виробничих відходів, перевірити
якість перекриття води, газу, відключити напругу електромережі,
перевірити стан пожежної сигналізації та засобів пожежогасіння.
11.Від усіх приміщень мати два комплекти ключів. Один комплект здавати
черговому, а інший - зберігати в певному місці, яке відомо обслуговуючому
персоналу.
Студенти повинні знати та ретельно виконувати «Загальні правила техніки
безпеки в НТУУ «КПІ», про що вони ставлять свій підпис у відповідному
контрольному листі з техніки безпеки перед початком проведення циклу
лабораторних робіт. Студенти, які не пройшли інструктаж і не поставили
підпис у контрольному листі , до роботи не допускаються.
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Додаток Б
Компоненти Control Builder
Типи і категорії компонентів
З метою організації даних компоненти Control Builder поділяються на дві
основні категорії:
 апаратна категорія (Hardware Relation Category)
 функціональна категорія (Functional Relation Category)
Апаратна категорія включає блоки автономних типів, а функціональна
категорія включає блоки-контейнери і блоки-компоненти. Автономні блоки
відносяться до фізичних апаратних блоків, і блоки-контейнери і блокикомпоненти відносяться до функціональних блоків.
Типи функціональних блоків і організація даних
 Регулятори (Regulatory Control)
 Функції обміну (Exchange Functions)
 Допоміжні функції (Auxiliary Functions)
 Функції збору даних (Data Acquisition Functions)
 Імпульсний вхід (Pulse Input)
 Управління пристроєм (Device Control)
 Логічні функції (Logic Functions)
 Послідовне управління (Sequential Control).
Блок DATAACQ (збір даних)
Опис
Блок DATAACQ (збір даних) перетворює задане значення входу від
процесу (P1) в бажане значення виходу (PV). Графічно він виглядає наступним
чином.
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Кожен блок DATAACQ підтримує наступні конфігуровані користувачем
атрибути. У наведеній нижче таблиці перераховані імена "закладок" у формі
конфігурації параметрів і короткі описи атрибутів кожної закладки. Ці дані
надані тільки для біглого перегляду, оскільки така ж інформація включена в
оперативну контекстно-залежну довідку Help.
Закладинка
конфігурації
Main
(головна)

Опис







Name (ім'я) - Ім'я (Tag) довжиною до 16 символів.
Повинно бути унікальним в межах блоку CM, в якому
міститься даний блок.
Опис (DESC) - Дескриптор блоку довжиною до 24
символів.
Інженерні одиниці (EUDESC) - Дозволяє вказати рядок
тексту довжиною до 16 символів для позначення одиниць
виміру значень змінної, пов'язаної з цим блоком.
Наприклад, можна вказати DEGF для значень
температури в градусах за Фаренгейтом. Це ім'я
використовується в будь-якому з пов'язаних екранів і
генеруються рапортів.
Порядок виконання в CM (ORDERINCM) - Визначає
порядок виконання даного блоку в CM щодо інших
блоків, що містяться в даному CM. Вводиться у вигляді
числа в межах від 0 до 65535. За замовчуванням
приймається значення 10. Докладніша інформація
наведена в розділі "Розклади виконання функціональних
блоків" на початку даного документа.
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Опція джерела PV (PV Source Option (PVSRCOPT)) Дозволяє вказати, чи бажаєте ви обмежити джерело PV
тільки AUTO або допускаєте інші варіанти джерела PV.
Значення, що приймається за замовчуванням дорівнює
ONLYAUTO.
Джерело PV (PV Source (PVSOURCE)) - Дозволяє
вибрати джерело PV як SUB для програми користувача,
MAN для оператора, або AUTO для з'єднання входу від
процесу. Застосуємо тільки з опцією джерела PV (PV
Source Option), рівною ALL. Прийняте за замовчуванням
значення дорівнює AUTO.
Формат PV (PV Format (PVFORMAT)) - дозволяє вибрати
десятковий формат для відображення значення PV. Вибір
D0 відповідає відсутності знаків після крапки (XXXXXX.), D1 - одному знаку після крапки (XXXXX.X), D2 -двом знакам після крапки (-XXXX.XX),
і D3 - трьом знакам після крапки (-XXX. XXX). Прийняте
за замовчуванням значення дорівнює D1, що відповідає
одному знаку після крапки.
Апроксимація PV (PV Character (PVCHAR)) - Дозволяє
вказати, чи бажаєте ви застосувати до входу (P1)
апроксимуюче перетворення - лінійну апроксимацію PV
(Linear) або апроксимацію PV квадратним коренем
(Square Root). Прийняте за замовчуванням значення NONE; це означає, що апроксимуюче перетворення не
проводиться.
Верхня межа PVEU (PVEU Range High (PVEUHI)) Дозволяє задати значення верхньої межі шкали в
інженерних одиницях, відповідне 100% повної шкали
входу PV для даного блоку. Прийняте за замовчуванням
значення дорівнює 100.
Нижня межа PVEU (PVEU Range Low (PVEULO)) Дозволяє задати значення нижньої межі шкали в
інженерних одиницях, що відповідає 0% повної шкали
входу PV для даного блоку. Прийняте за замовчуванням
значення дорівнює 0 (нуль).
Верхня межа PV (PV Limits Hi (PVEXHILM)) - дозволяє
задати верхню межа значення PV в інженерних одиницях
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Alarms
(аварійна
сигналізація)



виміру. Якщо значення PV перевищує цю межу, блок
обмежує значення PV значенням цієї межі і встановлює
прапор верхньої межі (PVEXHIFL). Прийняте за
замовчуванням значення дорівнює 102.9.
Нижня межа PV (PV Limits Low (PVEXLOLM)) Дозволяє задати нижню межу значення PV в інженерних
одиницях виміру. Якщо значення PV порушує цю межу,
блок обмежує значення PV значенням цієї межі і
встановлює прапор нижньої межі (PVEXLOFL).
Прийняте за замовчуванням значення дорівнює -2.9.
Відсічка малого сигналу (Low Signal Cut Off
(LOCUTOFF)) - Дозволяє задати межу відсічення малого
сигналу для входу P1 після фільтрації та обмеження.
Коли PVAUTO менше цієї межі, блок встановлює
значення PVAUTO рівним значенню PVEULO.
Застосуємо тільки при виборі опції апроксимації рівній
Linear або Square Root. Прийняте за замовчуванням
значення дорівнює NaN (не число); це означає, що
відсічення не проводиться.
Опція обмеження (Clamping Option (P1CLAMPOPT)) Дозволяє вказати, чи бажаєте ви обмежити значення P1
верхньою (PVEXHILM) і нижньою (PVEXLOLM)
межами PV. Прийняте за замовчуванням значення
дорівнює DISABLE; це означає, що обмеження не
проводиться.
Постійна часу фільтру (Lag Time (P1FILTIME)) Дозволяє задати постійну часу фільтру для входу P1 в
хвилинах. Коли її значення не дорівнює нулю (від 1 до 60
хвилин), до значення параметра P1EU пропускається
через фільтр першого порядку і результат записується в
проміжний параметр FilteredP1 (невидимий для
користувача параметр). Якщо значення FilteredP1
знаходиться в межах PV, воно копіюється в PVAUTO.
Прийняте за замовчуванням значення дорівнює 0.
Alarm Limits - Указує тип аварійної сигналізації, який
підтримується даним функціональним блоком. Звісно, ці
типи аварійної сигналізації взаємодіють з іншими
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опціями конфігурації блоку, такими як PVEU Range Hi і
PVEU Range Lo. Наявні наступні типи:
o Верхня
верхня межа PV (PV High High
(PVHHALM.FL))
o Верхня межа PV (PV High (PVHIALM.FL))
o Нижня межа PV (PV Low (PVLOALM.FL))
o Нижня
нижня межа PV (PV Low Low
(PVLLALM.FL))
o Позитивна швидкість зміни (Positive Rate of Change
(ROCPOSALM.FL))
o Негативна швидкість зміни (Negative Rate of
Change (ROCNEGALM.FL))
o Погане значення PV (Bad PV (BADPVALM.FL))
o Значна зміна PV High (High Significant Change
(PVHISIGCHG.TP))
o Значна зміна PV Low (Low Significant Change
(PVLOSIGCHG.TP))
Поріг спрацьовування (Trip Point) - Дозволяє задати
пороги спрацьовування для наступних типів аварійної
сигналізації. Прийняте за замовчуванням значення
дорівнює NaN (Not a Number - «не число»); це означає,
що поріг спрацьовування не заданий.
o PVHHALM.TP (PV High High Alarm Trip Point)
o PVHIALM.TP (PV High Alarm Trip Point
o PVLOALM.TP (PV Low Alarm Trip Point)
o PVLLALM.TP (PV Low Low Alarm Trip Point)
o ROCPOSALM.TP (Positive Rate of Change Alarm
Trip Point)
o ROCNEGALM.TP (Negative Rate of Change Alarm
Trip Point)
o PVHISIGCHG.TP (High Significant Change Alarm
Trip Point)
o PVLOSIGCHG.TP TP (Low Significant Change
Alarm Trip Point)
Пріоритет (Priority) - дозволяє задати бажаний рівень
пріоритету окремо для кожного типу аварійної
сигналізації
(PVHHALM.PR,
PVHIALM.PR,
PVLOALM.PR,
PVLLALM.PR,
ROCPOSALM.PR,
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ROCNEGALM.PR, and BADPVALM.PR). OPLOALM.PR,
DEVHIALM.PR, DEVLOALM.PR, ADVDEVALM.PR,
SIALM.PR,
BADCTLALM.PR,).
Прийняте
за
замовчуванням значення дорівнює LOW (низький).
Існують наступні рівні:
o NONE (не заданий) - Аварійна сигналізація не
заноситься в рапорт і про неї не повідомляється.
o JOURNAL - Аварійна сигналізація реєструється,
але на екран зведення аварійних повідомлень
(Alarm Summary) не видається.
o LOW (низький),
HIGH (високий), URGENT
(невідкладний) - Про аварійну сигналізацію
повідомляється і вона видається на екран зведення
аварійних повідомлень (Alarm Summary).
Вага (Severity) - Дозволяє задати відносну вагу
(важливість) для аварійної сигналізації кожного типу
(OPHIALM.SV,
OPLOALM.SV,
DEVHIALM.SV,
DEVLOALM.SV,
ADVDEVALM.SV,
SIALM.SV,
BADCTLALM.SV,) у вигляді числа в діапазоні від 0 до
15, де 15 відповідає найбільшій вазі. Вага визначає
порядок обробки аварійної сигналізації щодо інших типів
аварійної сигналізації. Прийняте за замовчуванням
значення дорівнює 0.
Значення зони нечутливості (Deadband Value (ALMDB)) Дозволяє задати значення зони нечутливості, яке
відноситься до всіх типів аналогової сигналізації для
аналогових змінних, щоб перешкодити спрацьовування
аварійного сигналізації від шуму для значень змінних,
близьких до порогу спрацьовування. Прийняте за
замовчуванням
значення
дорівнює
1.
Зверніть увагу, що це значення завантажується в
параметри окремої аварійної сигналізації (наприклад,
OPHIALM.DB і OPLOALM.DB) при завантаженні CM.
Якщо ви сконфігурували в даному блоці параметри
окремої аварійної сигналізації як параметри для
моніторингу (Monitoring Parameters), ви можете змінити
значення для окремої аварійної сигналізації під час
моніторингу блоку, завантаженого в CB.
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Block Pins
(Входи і
виходи
блоку)

Постійна часу фільтру (Filter Time (ALMTM)) - Дозволяє
задати в секундах час, що визначає, як довго повинна
виконуватися умова виходу з аварійної сигналізації для
аналогової змінної, щоб стати істинною. Прийняте за
замовчуванням значення дорівнює 0; це означає, аварійна
сигналізація стає істинною, як тільки значення
перевищить
величину
зони
нечутливості.
Зверніть увагу, що це значення завантажується в
параметри окремої аварійної сигналізації (наприклад,
OPHIALM.TM і OPLOALM.TM) при завантаженні CM.
Якщо ви сконфігурували в даному блоці параметри
окремої аварійної сигналізації як параметри для
моніторингу (Monitoring Parameters), ви можете змінити
значення для окремої аварійної сигналізації під час
моніторингу блоку, завантаженого в CB.
Одиниці виміру зони нечутливості (Deadband Units
(ALMDBU)) - Дозволяє вказати, в чому вимірюється зона
нечутливості - у відсотках або в інженерних одиницях. За
замовчуванням значення вимірюється у відсотках.
Зверніть увагу, що це значення завантажується в
параметри окремої аварійної сигналізації (наприклад,
OPHIALM.DBU і OPLOALM.DBU) при завантаженні
CM. Якщо ви сконфигурировали в даному блоці
параметри окремої аварійної сигналізації як параметри
для моніторингу (Monitoring Parameters), ви можете
змінити значення для окремої аварійної сигналізації під
час моніторингу блоку, завантаженого в CB.

Дозволяє вибрати параметри, котрі бажано вивести як
входи/виходи на графічному зображенні функціонального
блоку в Control Builder.

Configuration
Дозволяє вибрати параметри, котрі ви бажаєте вивести на
Parameters
зображенні функціонального блоку в закладці проекту
(Параметри
(Project) в Control Builder.
конфігурації)
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Monitoring
Дозволяє вибрати параметри, котрі ви бажаєте вивести на
Parameters
(Параметри зображенні функціонального блоку в закладці моніторингу
(Monitoring) в Control Builder.
для
моніторингу)
Block
Дозволяє вибрати уподобання зовнішнього вигляду блоку,
Preferences
(Уподобання включаючи колір панелі блоку.
блоку)
Функція
 Блок DATAACQ звичайно конфігурується для зчитування аналогового
входу з функціонального блоку каналу AI (AI Channel). Як показано на
рис. 38, він виконує такі основні функції:
 Input Processing (обробка входу) - зчитує дані входу з іншого блоку,
перевіряє їх достовірність, оновлює параметри входу P1 і P1STS.
 PV Characterization (апроксимація PV) - перетворює параметр входу P1
в інженерних одиницях виміру, коли користувачем сконфігурована
опція апроксимації PV як лінійна (Linear) або квадратний корінь (Square
Root)). Перетворене значення P1 записується в параметр тільки для
читання (P1EU).
 Filtering and Clamping (фільтрації чи обмеження) - виконує фільтрацію і
обмеження параметра тільки для читання P1EU і записує результат в
PVAUTO. Маються конфігуровані параметри, пов'язані з функціями
фільтрації (P1FILTTIME) і обмеження (P1CLAMPOPT).
 Low Signal Cut Off (відсічення малого сигналу) - Порівнює
конфігуроване користувачем значення межі відсічення зі значенням
PVAUTO після фільтрації та обмеження.
 PV Source Selection (вибір джерела PV) - зазвичай копіює відфільтроване
і обмежене значення параметра PVAUTO в вихід PV, але також вказує,
коли оператор або програма користувача може виконувати запис в PV,
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якщо конфігурується користувачем джерело PV налаштований як MAN
або SUB, відповідно.


Alarm Processing (обробка аварійної сигналізації) - генерує прапори
аварійної сигналізації, коли PV порушує будь-який із сконфігурованих
користувачем порогів аварійної сигналізації довше, ніж заданий період
часу.

Вхід


Для блоку DATAACQ потрібно лише одне вхідне значення від процесу
- P1. Значення P1 має надходити від іншого функціонального блоку.

Шкали і межі виходу
 PVEUHI і PVEULO визначають повну шкалу P1 в інженерних
одиницях виміру.
 PVEUHI відповідає 100% від повної шкали.
 PVEULO відповідає 0% від повної шкали.


Параметри PVEXHILM і PVEXLO.LM визначають верхній і нижній
межі P1 в інженерних одиницях виміру.

 Якщо потрібно обмеження значення P1 (P1CLAMPOPT = Enable),
блок DATAACQ обмежує вхід межами шкали PVEXHILM і
PVEXLOLM.
Апроксимація PV
 Ви можете сконфігурувати опцію апроксимації PV, щоби блок
DATAACQ виконував одну із наступних функцій перетворення.
 LINEAR (лінійне): Перетворює P1 в інженерні одиниці виміру на
основі діапазону входа від 0 до 100 і сконфігурованого діапазону PV
в інженерних одиницях виміру (PVEUHI - PVEULO). Лінійне
перетворення вираховується наступним чином.
P1EU

=

(P1 /100)

(PVEUHI - PVEULO) + PVEULO

де:

96

P1

=

Значення входу від процесу із іншого блоку

P1EU

=

Значення P1 в інженерних одиницях виміру

PVEUHI

=

Сконфігуроване

користувачем

значення

верхньої межі шкали PV в інженерних
одиницях виміру, яке відповідає 100% повної
шкали
PVEULO

Сконфігуроване

=

нижньої

межі

користувачем
шкали

значення

PV в інженерних

одиницях виміру, яке відповідає 0% повної
шкали
100

Діапазон для шкали входу від 0 до 100

=

 Наприклад, якщо ви бажаєте перетворити вхід Р1 в діапазон від 0
до 1200 градусів, налаштуйте PVEULO як "0" і PVEUHI як "1200".
В цьому випадку якщо вхід Р1 дорівнює 50%, то P1EU дорівнює
(50/100) (1200 - 0) + 0 або 0.5 1200 дорівнює 600 градусів.


SQUARE ROOT (квадратний корінь): обчислює квадратний
корінь із значення входу P1 так, що 100% діапазону дорівнюють
1.0. Потім перетворює значення квадратного кореня в інженерні
одиниці виміру на основі сконфігурованого діапазону PV в
інженерних одиницях виміру, (PVEUHI - PVEULO). Перетворення
квадратним коренем обчислюється таким чином. Для входу P1,
який більше або дорівнює нулю (0):

P1EU

=

SQRT (P1 /100)

(PVEUHI - PVEULO) +

PVEULO


Для входу P1, котрий менший за нуль (0):
P1EU

=

SQRT (-P1 /100)

(PVEUHI - PVEULO) +

PVEULO
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Наприклад, якщо ви бажаєте перетворити вхід Р1 у відповідності зі
шкалою від 0 до 1200 галонів за годину, сконфігуруйте PVEULO рівним
"0" и PVEUHI рівним "1200". В цьому випадку, якщо вхід Р1 рівний 40%,
параметр P1EU буде рівний квадратному кореню із (40 / 100) (1200 - 0)
+ 0 або 0.632 1200 дорівнює 758.4 галонам в час.



NONE (не задано): Перетворення входу P1 не робиться.

Вихід


Блок DATAACQ видає значення виходу (PV) і стан виходу(PVSTS), а
також прапор стану (PVSTSFL).

Стан PV
 Стан PV (PVSTS) може приймати одне з наступних значень:
 Bad - означає, що PV дорівнює NaN (не число)
 Normal - означає, що PV в нормі (OK).
 Manual - означає, що PV в нормі (OK), але було записано оператором.
 Uncertain - означає, що PV в нормі (OK), але було записано програмою.
 Наступні булеві прапори (зазвичай використовувані з логічними
блоками або блоками аварійної сигналізації) також відображають
значення PVSTS:
 PVSTSFL.BAD - якщо PVSTS = Bad, цей прапор дорівнює ON; інакше
він дорівнює OFF.
 PVSTSFL.NORM - якщо PVSTS = Normal, цей прапор дорівнює ON;
інакше він дорівнює OFF.
 PVSTSFL.MAN - якщо PVSTS = Manual, цей прапор дорівнює ON;
інакше він дорівнює OFF.


PVSTSFL.UNCER - якщо PVSTS = Uncertain, цей прапор дорівнює ON;
інакше він дорівнює OFF.

Блок PID
Опис
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Блок PID - це блок регулятора, який працює як пропорційно-інтегральнодиференційний (PID) регулятор. Він реалізує ідеальну форму обчислення
частин алгоритму PID. Ідеальна форма часто називається цифровий версією
PID-регулятора. Блок PID виглядає наступним чином:

Блок PID має два аналогових входи - змінна процесу (PV) і завдання (SP).
Різниця між PV і SP являє собою помилку, і цей блок обчислює керуючий вхід
(OP), який повинен звести помилку до нуля.
Підтримуються наступні рівняння:
 Пропорційна, інтегральна і диференціальна (PID) частини помилково


Пропорційна та інтегральна (PI) частина - помилково, і
диференційна (D) частина - по зміні PV

 Інтегральна (I) частина - помилково, і пропорційна і диференційна
(PD) частини - по зміні PV
 Тільки інтегральна (I) частина
 Тільки пропорційна (P) частина


Кожен блок PID підтримує наступні конфігуровані користувачем
атрибути. У наведеній нижче таблиці перераховані імена
"закладок" у формі конфігурації параметрів і короткі описи
атрибутів кожної закладки. Ці дані надані тільки для оглядового
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перегляду, оскільки така ж інформація включена в оперативну
контекстно-залежну довідку Help.
Закладинка
конфігурації
Main
(головна)

Опис














Name (ім'я) - Ім'я (Tag) довжиною до 16 символів.
Повинно бути унікальним в межах блоку CM, в якому
міститься даний блок.
Опис (DESC) - Дескриптор блоку довжиною до 24
символів.
Інженерні одиниці (EUDESC) - Дозволяє вказати
рядок тексту довжиною до 16 символів для позначення
одиниць виміру значень змінної, пов'язаної з цим
блоком. Наприклад, можна вказати DEGF для значень
температури в градусах за Фаренгейтом. Це ім'я
використовується в будь-якому з пов'язаних екранів і
генерованих рапортів.
Порядок виконання в CM (ORDERINCM) - Визначає
порядок виконання даного блоку в CM щодо інших
блоків, що містяться в даному CM. Вводиться у
вигляді числа в межах від 0 до 65535. За
замовчуванням приймається значення 10. Докладніша
інформація наведена в розділі "Розклади виконання
функціональних блоків" на початку даного документа.
Верхня межа PVEU (PVEU Range High (PVEUHI)) Дозволяє задати значення верхньої межі шкали в
інженерних одиницях, відповідне 100% повної шкали
входу PV для даного блоку. Прийняте за
замовчуванням значення дорівнює 100.
Нижня межа PVEU (PVEU Range Low (PVEULO)) Дозволяє задати значення верхньої межі шкали в
інженерних одиницях, відповідне 0% повної шкали
входу PV для даного блоку. Прийняте за
замовчуванням значення дорівнює 0 (нуль).
Опція ручного PV (PV Option (PVMANOPT)) Дозволяє задати режим і вихід, який повинен мати
блок, коли значення PVSTS змінюється на MAN
(ручний). Можливі варіанти:
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NOSHED - Без змін.
 SHEDHOLD - Установлює MODE рівним MAN
(ручний) і MODEATTR рівним Operator (оператор),
відключає
зовнішнє перемикання режиму
(ESWPERM), і утримує вихід на останньому
хорошому значенні.
 SHEDLOW - Установлює MODE рівним MAN
(ручний) и MODEATTR рівним Operator
(оператор), відключає
зовнішнє перемикання
режиму (ESWPERM), і утримує вихід на значенні
нижньої межі розширеної шкали (OPEXLOLM).
 SHEDHIGH - Установлює MODE рівним MAN
(ручний) и MODEATTR рівним Operator
(оператор), відключає
зовнішнє перемикання
режиму (ESWPERM), і утримує вихід на значенні
верхньої межі розширеної шкали (OPEXLOLM).
 SHEDSAFE - Установлює MODE рівним MAN
(ручний) и MODEATTR рівним Operator
(оператор), відключає
зовнішнє перемикання
режиму (ESWPERM), і утримує вихід рівним
сконфігурованому безпечному значенню виходу
(SAFEOP).
Прийняте за замовчування значення дорівнює
SHEDHOLD.
Блок запитує ініціалізацію свого первинного блоку
після скидання режиму (mode shed) або повідомляє
первинному блоку, що знаходиться в стані
переповнення, якщо скидає свій режим. Оператор
може змінити режим блоку після його скидання, але
спочатку оператор повинен установити значення
PVMANOPT рівним NOSHED, щоб скидання режиму
не відбулося знову.
Коли PVSTS повертається до норми, блок знімає запит
на ініціалізацію свого первинного блоку, але
залишається в ручному (MAN) режимі після збросу
режиму. Оператор повинен повернути блок в його
нормальний режим. Якщо режим не скинутий, блок
знімає свої умови переповнення і виконує одноразову
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ініціалізацію. Він також відправляє запит на
одноразову ініціалізацію свого первинного блоку.
Нормальний режим (Normal Mode (NORMMODE)) Дозволяє вказати режим MODE, в який переходить
блок при запуску з екрану станції функції перекладу
управління в норму (Control to Normal function).
Значення що можна обрати: MAN (ручний), AUTO
(автоматичний), CAS (каскадний), BCAS (резервний
каскад), NONE (не визначений) та NORMAL
(нормальний). Не всі варіанти являються доступними
для даного блоку. Обране за замовчуванням значення
- NONE.
Атрибут нормального режиму (Normal Mode Attribute
(NORMMODEATTR)) – Дозволяє вказувати атрибут
режиму (MODEATTR), в який переходить блок при
запуску з екрану станції функції перекладу управління
в норму (Control to Normal function). Значення що
можна обрати: NONE, OPERATOR, PROGRAM и
NORMAL. Обране за замовчуванням значення NONE.
Режим (Mode (MODE)) - Дозволяє задати поточний
режим MODE блока. Значення що можна обрати:
MAN (ручний), AUTO (автоматичний), CAS
(каскадний), BCAS (резервний каскад), NONE (не
визначений) и NORMAL (нормальний). Не всі
варіанти являються доступними для даного блоку.
Обране за замовчуванням значення - MAN. Параметр
MODE вказує, хто може змінювати значення
ініціалізованих входу або виходу даного блоку. Блоки
примусово змінюють призначення MODE. Деякі
функціональні блоки виконують автоматичне
перемикання режиму (або скидання режиму (mode
shedding)), в той час як інші блоки потребують ручного
втручання. Значення параметру MODE блоку
визначається під час виконання на основі поточних
умов. Обробка MODE перевіряє наступні умови і,
відповідно до них, змінює значення параметру MODE
блоку.
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Запит зовнішнього перемикання режиму MODE.
o Запит блокування безпеки.
Атрибут режиму (Mode Attribute (MODEATTR)) Дозволяє встановити атрибут режиму для блоку.
Варіанти значень: NONE, OPERATOR, PROGRAM, и
NORMAL. Обране за замовчуванням значення OPERATOR. Параметр MODEATTR вказує, хто може
записувати значення в параметр виходу (OP), коли
параметр режиму блоку MODE встановлено MAN
(ручний).
Дозвіл зміни режиму оператором (Permit Operator
Mode Changes (MODEPERM)) – Дозволяє вказати, чи
дозволено операторам змінювати значення параметру
режиму MODE, чи ні. Обране за замовчуванням
значення - Enabled (мітка встановлена). Запис
значення в параметр MODE не змінює значення
параметра NORMMODE.
Дозвіл зовнішнього перемикання режиму (Permit
External Mode Switching (ESWPERM)) – Дозволяє
вказати, чи дозволено зовнішнє перемикання режиму
MODE за допомогою встановлених користувачем
блокувань, якщо ви маєте, хоча б інженерний рівень
доступу. Обране за замовчуванням значення - Disabled
(мітка не встановлена).
Вмикання зовнішнього перемикання режиму (Enable
External Mode Switching (ESWENB)) – Дозволяє
вказати, чи ввімкнено зовнішнє перемикання режиму
MODE за допомогою встановлених користувачем
блокувань, чи ні, якщо зовнішнє перемикання режиму
ESWPERM дозволено (Permitted). Обране за
замовчуванням значення - Disabled (мітка не
встановлена).
Вмикання опції ініціалізаціі від вторинного блоку
(Enable Secondary Initialization Option (SECINITOPT))
– Дозволяє вказати, чи повинен блок ігнорувати
запити ініціалізації та подавлення від вторинного
блоку, чи ні. Обране за замовчуванням значення Enabled (мітка встановлена, не ігнорувати).
o
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Algorithm
(алгоритм)













Опція блокування безпеки (Safety Interlock Option
(SIOPT)) – Дозволяє Вам вказати, які значення повинні
прийняти параметри MODE та OP при спрацьовуванні
сигналізації блокування безпеки. Можливі значення:
NO_SHED, SHEDHOLD, SHEDLOW, SHEDHIGH и
SHEDSAFE. Обране за замовчуванням значення SHEDHOLD.
Опція поганого управління (Bad Control Option
(BADCTLOPT)) – Дозволяє Вам вказати, яких значень
повинні набути параметри MODE та OP, якщо CV стає
рівним BAD. Можливі значення: NO_SHED,
SHEDHOLD, SHEDLOW, SHEDHIGH и SHEDSAFE.
Обране за замовчуванням значення - NO_SHED.
Тип алгоритму управління (Control Equation Type) –
Дозволяє
обирати
рівняння,
яке
буде
використовуватись в блоці. Можливі варіанти: EQA,
EQB, EQC, EQD, и EQE. Більш детальну інформацію
наведено в розділі "Рівняння PID" опису даного блоку.
Обране за замовчуванням значення - EQA.
Дія управління (Control Action) – Дозволяє вказати, чи
повинен блок забезпечувати пряму або зворотну дію
управління. Обране за замовчуванням значення REVERSE; це означає, що вихід зменшується, коли
вхід збільшується.
T1 (в хвилинах) (T1) – Дозволяє задати сталу
інтегрування, яка має використовуватись в
інтегральній частині рівняння управління.
Верхня межа T1 (T1 High Limit (в хвилинах)
(T1HILM)) – Дозволяє визначити в хвилинах значення
верхньої межі сталої часу інтегрування. Обране за
замовчуванням значення - 1440.
Нижня межа T1 (T1 Low Limit (в хвилинах) (T1LOLM)
– Дозволяє визначити в хвилинах значення нижньої
межі сталої часу інтегрування. Обране за
замовчуванням значення - 0.
T2 (в хвилинах) (T2) – Дозволяє задати сталу часу
диференціювання, яка повинна використовуватись в
диференційній частині рівняння управління.
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Верхня межа T2 (T2 High Limit (в хвилинах) (T2HILM)
– Дозволяє визначити в хвилинах значення верхньої
межі сталої часу диференціювання. Обране за
замовчуванням значення -1440.
Нижня межа T2 (T2 Low Limit (в хвилинах) (T2LOLM)
- Дозволяє визначити в хвилинах значення нижньої
межі сталої часу диференціювання. Обране за
замовчуванням значення -0.
Верхня межа коефіцієнту підсилення (Gain High Limit
(GAINHILM)) – Дозволяє задати верхню межу
значення
коефіцієнту підсилення. Коефіцієнт
підсилення (K) обмежується цим значенням, якщо
введене значення його перевищує. Обране за
замовчуванням значення - 240.
Нижня межа коефіцієнту підсилення (Gain Low Limit
(GAINLOLM)) - Дозволяє задати нижню межу
значення
коефіцієнту підсилення. Коефіцієнт
підсилення (K) обмежується цим значенням, якщо
введене менше значення Обране за замовчуванням
значення дорівнює 0.
Опції коефіцієнта підсилення (Gain Options
(GAINOPT)) – Дозволяє обирати тип коефіцієнта
підсилення, що використовується в рівнянні PID.
Обране за замовчуванням значення дорівнює LIN.
Можливі варіанти:
o
LIN – Опція лінійного коефіцієнта
підсилення (LIN) забезпечує пропорційне
управління, яке дорівнює сталому (K),
Помноженому на похибку (PV - SP). Це
відноситься до рівнянь A, B і C.
o
GAP - Опція зменшення коефіцієнта
підсилення
(GAP)
зменшує
чутливість
управління, коли PV знаходиться в заданій
користувачем смузі (gap) в межах завдання. Це
відноситься до рівнянь A, B і C.
o
NONLIN – Опція нелінійного управління
(NONLIN) забезпечує пропорційне управління,
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яке пропорційне квадрату похибки, а не самій
похибці. Це відноситься до рівнянь A, B і C.
o
EXT - Опція зовнішнього коефіцієнта
підсилення (EXT) змінює коефіцієнт підсилення
(K) з використанням значення входу або від
процесу, або від іншого функціонально блоку,
або від програми користувача. Ця опція може
використовуватись для компенсації нелінійного
коефіцієнта підсилення процесу – дозволяє
налаштувати коефіцієнт підсилення PID
незалежно від точки нормальної роботи процесу.
Наприклад, якщо ви керуєте рівнем в ємності
переріз якої не є сталим, опцію EXT можна
використати для зміни коефіцієнта підсилення з
метою компенсації нелінійної швидкості зміни
рівня, що обумовлюється зміною формою
ємності. Це відноситься до рівнянь A, B і C.
Загальний коефіцієнт підсилення (Overall Gain (K)) –
Дозволяє задати значення загального коефіцієнта
підсилення, який використовується для обчислення
пропорційної частини в рівнянні PID-алгоритму.
Прийняте за замовчуванням значення дорівнює 1.
Верхня межа для смуги (Gap High Limit (GAPHILM))
– Дозволяє задати значення верхньої межі PV в
інженерних
одиницях,
який
повинен
використовуватись при обчисленні коефіцієнта
підсилення GAP.
Нижня межа для смуги (Gap Low Limit (GAPLOLM)) Дозволяє задати значення нижньої межі PV в
інженерних
одиницях,
який
повинен
використовуватись при обчисленні коефіцієнта
підсилення GAP.
Множник коефіцієнта підсилення для смуги (Gap Gain
Factor (KMODIFGAP)) – Дозволяє задати значення,
яке повинне використовуватись для обчислення
загального коефіцієнта підсилення (K), коли вхід PV
знаходиться в межах заданої користувачем
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смуги (GAPLOLM - GAPHILM) в околиці SP.
Діапазон значень - від 0.0 до 1.0.
 Множник лінійного коефіцієнта підсилення (Linear
Gain Factor (KLIN)) - Дозволяє задати значення, яке
повинне
використовуватись
для
обчислення
загального коефіцієнта підсилення (K) разом з GAP,
NONLIN, або опцією зовнішнього множника
коефіцієнта підсилення EXT.
 Форма нелінійності (Non-Linearity Form (NLFORM)) –
Дозволяє вказати форму нелінійності (0 або 1), яка
повинна
використовуватись
для
обчислення
коефіцієнта підсилення (K) на основі формули,
наведеної в розділі "Опції коефіцієнта підсилення "
для нелінійного коефіцієнта підсилення (Non Linear
Gain). Обране за замовчуванням значення дорівнює 1.
 Множник нелінійного коефіцієнта підсилення (NonLinear Gain Factor (NLGAIN)) - Дозволяє задати
значення, яке повинне використовуватись для
обчислення коефіцієнта підсилення (K) на основі
формули,
наведеної в розділі для нелінійного
коефіцієнта підсилення (Non Linear Gain). Обране за
замовчуванням значення дорівнює 0.
 Зовнішній множник коефіцієнта підсилення (External
Gain Factor (KMODIFEXT)) – Дозволяє задати
значення від процесу, іншого функціонального блоку
або
програми
користувача,
який
повинен
використовуватись для зміни коефіцієнта підсилення
(K) у відповідності з формулою:
K = KLIN KMODIFEXT
Значення коефіцієнта за замовчуванням приймається рівним
1.
SetPoint
(завдання)

SP (SP) – Дозволяє вказати вихідне значення
завдання. Обране за замовчуванням значення
дорівнює 0.
o
Верхня межа SP (High Limit (SPHILM)) –
Дозволяє задати значення верхньої межі SP. Якщо
значення SP перевищить цю межу, блок обмежить
значення SP значенням цієї межі та встановить
o
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прапорець верхньої межі SP (SPHIFL). Обране за
замовчуванням значення дорівнює 100.
o
Нижня межа SP (Low Limit SPLOLM) –
Дозволяє задати значення нижньої межі SP. Якщо
значення SP порушить цю межу, блок обмежить
значення SP значенням цієї межі та встановить
прапорець нижньої межі SP (SPLOFL). Обране за
замовчуванням значення дорівнює 0.
o
Режим тайм-ауту (Mode (TMOUTMODE)) –
Дозволяє обрати бажаний (MODE), в який повинен
переходити блок, коли має місце тайм-аут
ініціалізованого входу, що означає, що вхід не був
оновлений протягом заданого часу тайм-ауту.
Варіанти вибору
MAN (ручний), AUTO
(автоматичний), CAS (каскадний), BCAS (резервний
каскад), NONE (не визначено) и NORMAL
(нормальний). Обране за замовчуванням значення
дорівнює MAN.
o
Час тайм-ауту (Timeout Time (TMOUTTIME)) –
Дозволяє вказати час в секундах, який повинен минути
для того, щоб блок дійшов висновку, що має місце
тайм-аут оновлення входу. Блок повинен знаходитись
в каскадному (CAS) режимі, для того, щоб
контролювати вхід від свого первинного блоку на
наявність тайм- ауту. Обране за замовчуванням
значення дорівнює 0; це означає, що функцію таймауту вимкнено.
Якщо вхід надходить із з’єднання з іншим контролером
через архітектуру рівноправного зв’язку (peer-to-peer
architecture),
фактичний
час
тайм-ауту
дорівнює
сконфігурованому значенню TMOUTTIME плюс час таймауту CDA. Час тайм-ауту CDA дорівнює чотирикратному
сконфігурованому періоду підписки CEE (CEE subscription
rate). Наприклад, якщо період підписки CEE дорівнює 100
мілісекунд і TMOUTTIME дорівнює 5 секунд, фактичний
час тайм-ауту для блоку дорівнює 4 рази по 100 мілісекунд
плюс 5 секунд або 5.4 секунди.
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Вмикання обробки бажаного SP (Enable
Advisory SP Processing (ADVDEVOPT)) – Дозволяє
вказати,
чи повинен блок генерувати аварійну
сигналізацію відхилення, коли PV відхиляється від
заданого користувачем "бажаного" значення SP.
Обране за замовчуванням значення дорівнює
відповідає відключенню (Disabled).
o
Значення бажаного SP (Advisory SP Value
(ADVSP)) – Дозволяє задати значення бажаного SP в
інженерних одиницях PV, коли обробку бажаного SP
(Advisory SP Processing) увімкнено. Коли відхилення
PV від даного значення перевищує задану межу, блок
генерує аварійну сигналізацію відхилення від
бажаного значення.
o
Вмикання відстеження PV (Enable
Tracking
(PVTRAKOPT) – Дозволяє вказати, чи повинно в
даному блоці застосовуватись відстеження PV. Коли
відстеження PV увімкнено, то ця опція встановлює SP
рівним PV, коли робота каскадного контуру
переривається ініціалізацією, оператором або роботою
програми (наприклад, при присвоєнні параметру
MODE значення MANl). Цю опцію для блоку PID в
каскадному контурі зазвичай вимкнено. За
замовчуванням цю опцію вимкнено (метку не
встановлено). Більш детальну інформацію наведено в
розділі "Відстеження PV".
o
Вмикання лінійної зміни (Enable SP Ramping
(SPTVOPT)) Дозволяє вказати, чи може оператор
ініціювати зміну завдання за лінійним законом. Це
забезпечує плавний перехід з поточного завдання на
нове. За замовчування мітка у вікні вибору відсутня
(вимкнено). Більш детальну інформацію наведено в
розділі "Лінійна зміна завдання" опису даного блоку.
o
Нормальна швидкість зміни (Normal Ramp Rate
(SPTVNORMRATE)) – Дозволяє задати швидкість
лінійної зміни для функції зміни SP в інженерних
одиницях за хвилину, якщо цю функцію увімкнено. Це
дозволяє оператору запустити функцію лінійної зміни
o
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SP без вказування часу зміни. Встановлене за
замовчуванням значення NaN (не число). Більш
детальну інформацію наведено в розділі "Лінійна
зміна завдання" опису даного блоку.
o
Максимальне відхилення при зміні (Max. Ramp
Deviation (SPTVDEVMAX)) - Дозволяє задати
значення максимального відхилення при зміненні для
функції зміни SP в інженерних одиницях у хвилину,
якщо ця функція увімкнена. Утримує PV у межах
заданого діапазону для SP, який змінюється лінійно
шляхом припинення змінення SP, доки вхід PV не
дорвінюватиме
значенню
SP.
Значення
за
замовчуванням - NaN; воно означає, що перевірка
відхилення при лінійній зміні не виконується. Більш
детальна інформація наведена у розділі "Лінійне
змінювання завдання" опису даного блока.
Output
(выход)





Верхня межа (High Limit (%) (OPHILM)) – Дозволяє
задати верхню межу виходу у відсотках від шкали
шуканої змінної (Calculated Variable) (CVEUHI CVEULO). Наприклад, якщо шкала CV дорівнює від
50 до 500 і верхню межу введено рівною 90%, то
верхня межа в інженерних одиницях обчислюється як
90% від 450 або 405 + 50 (CVEULO) і дорівнює 455.
Ця перевірка не застосовується до функціонального
блоку, який знаходиться в ручному режимі MAN.
Встановлене за замовчуванням значення дорівнює
105%.
Нижня межа (Low Limit (%) (OPLOLM)) - Дозволяє
задати верхню межу виходу у відсотках від шкали
шуканої змінної (Calculated Variable) (CVEUHI CVEULO). Наприклад, якщо шкала CV дорівнює від
50 до 500 нижню межу введено рівною 10%, то нижня
межа в інженерних одиницях обчислюється як 10% від
450 або 45 + 50 (CVEULO) і дорівнює 95. Ця перевірка
не застосовується до функціонального блоку, який
знаходиться в ручному режимі MAN. Встановлене за
замовчуванням значення дорівнює -5%.
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Розширена верхня межа (Extended High Limit (%)
(OPEXHILM)) – Дозволяє задати розширену верхню
межу виходу у відсотках від шкали шуканої змінної
(Calculated Variable) (CVEUHI - CVEULO).
Наприклад, якщо шкала CV дорівнює від 50 до 500 і
розширену верхню межу введено 106.9%, то
розширена верхня межа в інженерних одиницях
обчислюється як 106.9% від 450 або 481.05 + 50
(CVEULO) і дорівнює 531.05. Ця перевірка не
застосовується до функціонального блоку, який
знаходиться в ручному режимі MAN. Встановлене за
замовчуванням значення дорівнює 106.9%.
Розширена нижня межа (Extended Low Limit (%)
(OPEXLOLM)) - Дозволяє задати розширену нижню
межу виходу у відсотках від шкали шуканої змінної
(Calculated Variable) (CVEUHI - CVEULO).
Наприклад, якщо шкала CV дорівнює від 50 до 500 і
розширену нижню межу введено рівною -6.9%, то
розширена нижня межа в інженерних одиницях
обчислюється як -6.9% від 450 або -31.05 + 50
(CVEULO) і дорівнює 18.95. Ця перевірка не
застосовується до функціонального блоку, який
знаходиться в ручному режимі MAN. Встановлене за
замовчуванням значення дорівнює -6.9%.
Межа швидкості зміни (Rate of Change Limit (%)
(OPROCLM)) – Дозволяє задати межу максимальної
швидкості зміни виходу у відсотках зв хвилину як у
додатному, так і у від’ємному напрямках. Це дозволяє
перешкодити надмірній швидкості зміни виходу,
таким чином, що можна низьку швидкість
переміщення виконавчого керуючого елемента
привести у відповідність до динаміки управління. Це
значення слід конфігурувати перед тим, як
налаштовувати
контур
регулювання,
щоб
налаштування виявилися адаптованими до будь-якого
сповільнення у часі реакції об’єкта внаслідок цього
обмеження швидкості. Ця перевірка не застосовується
до функціонального блоку, який знаходиться в
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ручному режимі MAN. Встановлене за замовчуванням
значення дорівнює NaN (Not a Number - "не число");
це означає, що обмеження швидкості не
використовується.
Мінімальна
зміна
(Minimum
Change
(%)
(OPMINCHG)) – Дозволяє задати межу мінімальної
зміни виходу у відсотках від шкали шуканої змінної
(Calculated Variable) (CVEUHI - CVEULO). Це
дозволяє визначити, наскільки повинен змінитися ОР,
щоб на виході функціонального блоку з’явилося інше
значення. Таким чином відфільтровуються зміни, які
занадто малі для того, щоб виконавчий орган міг їх
опрацювати. Ця перевірка не застосовується до
функціонального блоку, який знаходиться в ручному
режимі MAN. Встановлене за замовчуванням
значення дорівнює 0; це означає, що перевірка
значення мінімального виходу не виконується.
Безпечне значення ОР (Safe OP (%) (SAFEOP)) –
Дозволяє задати безпечне значення виходу у відсотках
від шкали шуканої змінної (Calculated Variable)
(CVEUHI - CVEULO). Наприклад, якщо шкала CV
дорівнює від 0 до 500 і безпечне значення ОР (Safe OP)
введено рівним 50%, то безпечне значення ОР в
інженерних одиницях обчислюється як 50% від 500 і
дорівнює 250. Встановлене за замовчуванням
значення дорівнює NaN (Not a Number - "не число");
це означає, що OP зберігає своє останнє хороше
значення.
Верхня межа CVEU (CVEU Range High (CVEUHI)) –
Дозволяє задати верхню межу шкали виходу в
інженерних одиницях, відповідну 100% повної шкали
виходу CV для даного блоку. Встановлене за
замовчуванням значення дорівнює 100.
Нижня межа CVEU (CVEU Range Low (CVEULO)) Дозволяє задати нижню межу шкали виходу в
інженерних одиницях, відповідну 0% повної шкали
виходу CV для даного блоку. Встановлене за
замовчуванням значення дорівнює 0 (нуль).
112





Alarms
(аварійна
сигналізація)



Зміщення виходу (Output Bias (OPBIAS.FIX)) –
Дозволяє задати фіксоване зміщення в інженерних
одиницях, яке додається до значення обчисленої
змінної (Calculated Variable или CV) виходу. Більш
детальну інформацію наведено в розділі "Зміщення
виходу" опису даного функціонального блоку.
Встановлене за замовчуванням значення дорівнює 0;
це означає, що до виходу нічого не додається.
Швидкість зміщення виходу (Output Bias Rate
(OPBIAS.RATE)) – Дозволяє задати лінійну швидкість
зміни плаваючого зміщення в інженерних одиницях за
хвилину.
Ця
швидкість
зміни
зміщення
використовується лише тоді, коли плаваюче зміщення
не дорівнює нулю. Більш детальну інформацію
наведено в розділі "Зміщення виходу" опису даного
функціонального
блоку.
Встановлене
за
замовчуванням значення дорівнює NaN (Not a Number
- "не число"); це означає, що плаваюче значення не
обчислюється. В результаті, якщо первинний блок не
приймає значення ініціалізації блока, має місце удар в
ОР.
Тип (Type) – Вказує тип аварійної сигналізації, який
підтримується даним функціональним блоком.
Звичайно, ці типи аварійної сигналізації взаємодіють з
іншими опціями конфігурації блоку, такими як опція
блокування безпеки (Safety Interlock Option (SIOPT)) і
опція поганого керування (Bad Control Option
(BADCTLOPT)). Є наступні типи:
o OP High (OPHIALM.FL) – верхня межа ОР
o OP Low (OPLOALM.FL) – нижня межа ОР
o Deviation High (DEVHIALM.FL) – верхня межа
відхилення
o Deviation Low (DEVLOALM.FL) – нижня межа
відхилення
o Advisory
Deviation (ADVDEVALM.FL) –
відхилення від бажаного значення
o Safety Interlock (SIALM.FL) – блокування
безпеки
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Bad Control (BADCTLALM.FL) – погане
управління.
 Увімкнення аварійної сигналізації (Enable Alarm
(SIALM.OPT)) – Дозволяє вмикати і вимикати
аварійну сигналізацію блокування безпеки (Safety
Interlock). Наявність мітки у вікні означає, що аварійну
сигналізацію увімкнено. За замовчуванням мітку у
віконці встановлено та аварійну сигналізацію
увімкнено (Yes).
Параметр SIALM.OPT можна також сконфігурувати як вхід
блоку, параметр, що конфігурується та/або параметр для
моніторингу, отже він з’являється на дереві проекту (Project)
і моніторингу (Monitoring), відповідно.
 Межа спрацьовування (Trip Point) – Дозволяє задати
межі спрацьовування для наступних типів аварійної
сигналізації. Встановлене за замовчуванням значення
дорівнює NaN (Not a Number - "не число"); це означає,
що межу спрацьовування не задано.
 OPHIALM.TP (Output High Alarm Trip Point – межа
спрацьовування аварійної сигналізації верхньої
границі)
 OPLOALM.TP (Output Low Alarm Trip Point - межа
спрацьовування аварійної сигналізації нижньої
границі)
 DEVHIALM.TP (Deviation High Alarm Trip Point
межа спрацьовування аварійної сигналізації
відхилення при перевищенні завдання)
 DEVLOALM.TP (Deviation Low Alarm Trip Point межа
спрацьовування
аварійної
сигналізації
відхилення при "недовиконанні" завдання)
 ADVDEVALM.TP (Advisory Deviation Alarm Trip Point
- межа спрацьовування аварійної сигналізації
відхилення від бажаного значення)
 Пріоритет (Priority) – Дозволяє задати бажаний рівень
пріоритету окремо для кожного типу аварійної
сигналізації
(OPHIALM.PR,
OPLOALM.PR,
DEVHIALM.PR, DEVLOALM.PR, ADVDEVALM.PR,
SIALM.PR, BADCTLALM.PR,). Встановлене за
o
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замовчуванням значення дорівнює LOW (низький). Є
наступні рівні:
o NONE (не заданий) – Аварійна сигналізація не
зноситься в рапорт і про неї не повідомляється.
o JOURNAL
–
Аварійна
сигналізація
реєструється, але на екран зведення аварійних
повідомлень (Alarm Summary) не видається.
o LOW (низький), HIGH (високий), URGENT
(невідкладний) – Про аварійну сигналізацію
повідомляється і вона видається на екран
зведення аварійних повідомлень (Alarm
Summary).
 Важливість (Severity) – Дозволяє задати відносну
важливість для аварійної сигналізації кожного
типу (OPHIALM.SV, OPLOALM.SV, DEVHIALM.SV,
DEVLOALM.SV, ADVDEVALM.SV, SIALM.SV,
BADCTLALM.SV, ) у вигляді числа в діапазоні від 0
до 15, де 15 відповідає найбільшій важливості.
Важливість визначає порядок обробки аварійної
сигналізації відносно інших типів аварійної
сигналізації. Встановлене за замовчуванням значення
дорівнює 0.
 Значення
зони нечутливості (Deadband Value
(ALMDB)) – Дозволяє задати значення зони
нечутливості, яке відноситься до всіх типів аналогової
сигналізації для аналогових змінних, щоб запобігти
спрацьовуванні аварійної сигналізації від шуму для
значень змінних, близьких до порогу спрацьовування.
Встановлене за замовчуванням значення дорівнює 1.
Зверніть увагу, що це значення завантажується в параметри
окремої аварійної сигналізації (наприклад, OPHIALM.DB і
OPLOALM.DB) при завантаженні CM. Якщо ви
сконфігурували в даному блоці параметри окремої аварійної
сигналізації як параметри для моніторингу (Monitoring
Parameters), ви можете змінити значення для окремої
аварійної сигналізації під час моніторингу блоку,
завантаженого в CB.
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Час зони нечутливості (Deadband Time (ALMTM)) –
Дозволяє задати в секундах час, що визначає, як довго
повинна виконуватись умова виходу із аварійної сигналізації
для аналогової зміни, щоб стати дійсним Встановлене за
замовчуванням значення дорівнює 0; це означає, що
аварійна сигналізація стає дійсною, як тільки значення
перевищить величину зону нечутливості.
Зверніть увагу, що це значення завантажується в параметри
окремої аварійної сигналізації (наприклад, OPHIALM.TM і
OPLOALM.TM) при завантаженні CM. Якщо ви
сконфігурували в даному блоці параметри окремої аварійної
сигналізації як параметри для моніторингу (Monitoring
Parameters), ви можете змінити значення для окремої
аварійної сигналізації під час моніторингу блоку,
завантаженого в CB.
Одиниці виміру зони нечутливості (Deadband Units
(ALMDBU)) – Дозволяє вказати, в чому вимірюється зона
нечутливості – у відсотках чи в інженерних одиницях. За
замовчуванням значення вимірюється у відсотках.
Зверніть увагу, що це значення завантажується в параметри
окремої аварійної сигналізації (наприклад, OPHIALM.TM і
OPLOALM.TM) при завантаженні CM. Якщо ви
сконфігурували в даному блоці параметри окремої аварійної
сигналізації як параметри для моніторингу (Monitoring
Parameters), ви можете змінити значення для окремої
аварійної сигналізації під час моніторингу блоку,
завантаженого в CB.
Block Pins
(Входи і
виходи
блоку)

Дозволяє обирати параметри, які бажано вивести як
входи/виходи на графічному зображенні функціонального
блоку Control Builder.

Configuration
Дозволяє обирати параметри, які ви бажаєте вивести на
Parameters
зображенні функціонального блоку в закладці проекту
(Параметри
(Project) в Control Builder.
конфігурації)
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Monitoring
Дозволяє обирати параметри, які ви бажаєте вивести на
Parameters
(Параметри зображенні функціонального блоку в закладці моніторингу
(Monitoring) в Control Builder.
для
моніторингу)
Block
Дозволяє обирати вподобання зовнішнього вигляду блоку,
Preferences
(Вподобання включаючи колір панелі блоку.
блоку)
Функція


Для блоку PID необхідні два входи – змінна процесу (PV) і завдання
(SP):



PV втягується з іншого функціонального блоку. PV зазвичай втягується
із функціонального блоку збору даних (DATAACQ), який виконує
перевірку границь та аварійну сигналізацію PV.



SP втягується з іншого функціонального блоку або записується
оператором чи програмою користувача. Якщо

SP втягується з

первинного блоку, блок PID повинен знаходитися в каскадному режимі;
і якщо воно записується оператором чи програмою користувача, режим
повинен бути ручний або автоматичний. Якщо режим каскадний, блок
PID повинен виконувати для SP перевірку тайм-ауту (щоб упевнитися,
що первинний блок його періодично оновлює).


Блок PID має також декілька необов’язкових входів. Зазвичай,це
прапори,

які

можуть

записуватися

оператором

чи

програмою

користувача для зміни нормальної роботи блока PID.


ESWAUTO, ESWCAS, ESWMAN і SI – Вказує, чи бажає зовнішнє
джерело, наприклад, програма користувача змінити режим блоку PID:
o

Якщо ESWAUTO = On, зовнішнє джерело бажає змінити режим
(Mode) на автоматичний (Auto).
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o

Якщо ESWCAS = On, зовнішнє джерело бажає змінити режим
(Mode) на автоматичний (Cascade).

o

Якщо ESWMAN = On, зовнішнє джерело бажає змінити режим
(Mode) на автоматичний (Manual).

o

Якщо SI = On, зовнішнє джерело бажає активувати логіку
блокування безпеки блоку PID.









Якщо є з’єднання BACKCALC з вторинним блоком, блок PID зчитує
BACKCALCIN з вторинного блоку перед обчисленням OP:
BACKCALCIN - це "контейнер даних"; це означає, що він містить
множину елементів інформації, які можуть бути зчитані за допомогою
однієї операції читання. Крім усього іншого, інформація в
BACKCALCIN вказує, чи має місце переповнення виходу вторинного
блоку або чи бажає він запит на ініціалізацію блоку PID.
У
версії
R200,
індивідуальні
з’єднання
для
BACKCALCIN/BACKCALCOUT, що використовуються для кожного
виходу, будуються автоматично Control Builder як неявні/приховані
з’єднання. Це означає, що від вас не вимагається створювати вручну
з’єднання BACKCALC у версії R200 Control Builder.
Вторинний блок будує BACKCALCIN, коли приймає запит від
первинного блоку. Таким чином, гарантується, що BACKCALCIN
містить останній поточний стан.
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