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Запропоновані засоби автоматизованого проектування систем автоматизації керування
технологічними процесами різноманітного призначення з використанням інструментальних
засобів, бібліотеки алгоритмічних елементів та алгоритмічних блоків користувача. Наведені її
переваги та методика використання.
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Актуальність проблеми. Проблема науково-обґрунтованого підходу при проектуванні
систем автоматизації керування (САК), впровадження методів і алгоритмів керування в
різноманітні технологічні процеси є на даному етапі досить актуальною задачею в зв’язку з
необхідністю створення таких систем у короткі строки.
Для реалізації задач автоматизації керування з виконанням необхідних вимог (якість
керування, точність та ін.) необхідні відповідні програмно-технічні засоби, що застосовуються в
САК. Процес створення таких систем потребує багато часу на створення мнемосхем, алгоритмів
керування та документації. Спрощення процесу проектування за рахунок створення відповідних
алгоритмічних елементів та алгоритмічних блоків є на даний час актуальною задачею.
Аналіз останніх досліджень та публікації. Автоматизація процесу проектування систем
керування різноманітними технологічними процесами є фактором прискорення побудови таких
систем.
Загальні підходи вирішення питання проектування схем керування різноманітними
технологічним процесами передбачають використання інструментальних засобів, що значно
полегшують процес створення таких систем [1]. Візуалізації процесів в САК, основою якого є
графічний інтерфейс, що включає в себе загальну спрощену схему процесу, приділяється значна
увага [2].
Постановка задачі. Система проектування та налаштування, як складова частина системи
візуального програмування, повинна забезпечувати наступні функції:
– перевірку роботи програм шляхом їх моделювання у відповідності до обраної
математичної моделі об’єкту;
– налаштування програм шляхом підбору значень параметрів налаштування алгоелементів
з подальшим моделюванням програм та відображенням результатів на схемах, часових діаграмах
та таблицях;
– побудову математичної моделі по заданим статистичним та динамічним
характеристикам об’єкту;
– побудову перехідних характеристик схем шляхом впливу на об’єкт керування
одиничними імпульсами різноманітної форми (синусоїда, прямокутні імпульси та ін.);
– розрахунок параметрів налаштування регуляторів по перехідним характеристикам
математичної моделі;
– перевірку функціонування та налаштування базової бібліотеки алгоелементів та
бібліотеки користувача;
– підготовку, випуск документації на програмне забезпечення та ін.
Рішення задачі. Створення системи проектування та налаштування САК різноманітного
призначення проходило в рамках науково-технічної співпраці між кафедрою комп’ютерної
інженерії Технологічного інституту Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля
(м. Сєвєродонецьк) та НВП «Уніконт» (м. Сєвєродонецьк), сферою діяльності якого є виробництво
програмно-логічних контролерів (ПЛК) різноманітного призначення. Для автоматизованого
проектування САК використано програмні модулі з пакету P-CAD фірми Altium (рис. 1).
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Рис. 1. Структурна схема системи проектування
Загальне проектування системи по технологічним зв’язкам відбувається під керуванням
операційної системи Windows версії ХР і вище. Мінімальний об'єм оперативної пам'яті для
монопольного користування системою повинен бути не менше 1 Гбайт. Об’єм простору на
жорсткому диску – не менше 200 Мбайт. При використанні швидкодіючих персональних
комп’ютерів збільшується як швидкість виконання окремих команд, так і швидкість обробки
великих схем.
Система проектування налаштовується на конкретний склад обладнання (блоків) за
допомогою набору драйверів та дозволяє виконувати наступні проектні операції:
1. Створення графічних зображень структурних одиниць алгоритмів, алгоелементів,
алгоблоків, макроблоків функціональної схеми, де макроблок – це частина функціональної схеми
системи керування, яка може включати сукупність взаємопов'язаних структурних одиниць
бібліотеки алгоритмів (алгоелементів, алгоблоків) і раніше створених макроблоків.
2. Графічне введення креслення функціональної схеми системи.
3. Математичне моделювання системи та її частин.
4. Випуск документації (креслень функціональних схем).
Програмний комплекс системи включає в себе взаємопов'язані пакети програм і окремі
програми, які утворюють систему проектування різних схем керування технологічними
процесами.
Графічний редактор функціональних схем PC-Caps використовується для рішення
наступних задач проектування:
– побудови/редагування графічного зображення окремого елемента функціональної схеми
(створюється файл з розширенням .sym);
– побудови/редагування функціональної схеми (створюється файл з розширенням .sch);
– математичного моделювання системи та її частин.
Загальна схема проектування САК представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Загальна схема проектування САК
Під час завдання на генерацію визначають:
– тип операційної системи (Windows, QNX);
– кількість задач (програмно-алгоритмічних модулів), що одночасно функціонують в ПЛК;
–включення або відключення програмно-логічного автомату.
Під час генерації виконується:
– обробка технологічної схеми та її зв’язків;
– формування списку параметрів, мережевих та глобальних імен;
– генерація тексту в програму та ряд інших функцій.
Компоненти системи складають програмний комплекс системи, який включає
взаємопов’язані пакети програм, що утворюють систему проектування схем керування.
Запропонована система моделювання та налаштування, що використовує структуру
інструментального середовища, є складовою частиною системи візуалізації САК і забезпечує:
1. Перевірку роботи програм шляхом їх моделювання у відповідності з вибраною
математичною моделлю об’єкта.
2. Налаштування програм шляхом підбору значень параметрів програмних модулів з
подальшим моделюванням та відображенням результатів на схемах, часових діаграмах та
таблицях.
3. Побудову математичної моделі по заданим статичним та динамічним характеристикам
об’єкта.
4. Побудову перехідних характеристик схем шляхом впливу на них одиничними впливами.
5. Розрахунок параметрів налаштування цифрових регуляторів по характеристикам
математичної моделі та ряд інших.
Результати моделювання програми відображаються на мнемосхемі програми. В режимі
налаштування програми моделювання по результатам визначаються параметри програмних
елементів і значення вхідних впливів [3].
У якості прикладу, на рис. 3 наведений фрагмент відображення коефіцієнтів цифрового ПІДрегулятора керування процесом нагріву пічки при налаштуванні (пропорційна, диференційна,
інтегральна складові та ряд інших параметрів технологічного процесу).

Рис. 3. Фрагмент відображення коефіцієнтів цифрового ПІД-регулятора при
налаштуванні
Відображення оперативних трендів технологічних параметрів дозволяє відслідковувати
динаміку процесу. Фрагмент відображення роботи підсистеми керування температурою
представлено рис. 4.
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Рис. 4. Фрагмент відображення роботи підсистеми керування температурою
На рис. 5 наведено приклад використання елементів із бібліотеки алгоелементів – модулю
вводу дискретних сигналів MVDSK та модулю RAS16, який забезпечує перетворення вхідної
інформації в n-розрядний позиційний код.

Рис. 5. Прийом дискретного сигналу
Модуль MVDSK забезпечує введення стану дискретних сигналів від виконавчих пристроїв
та їх діагностику. Параметром налаштування модулю є базова адреса порту вводу-виводу ПЛК. У
випадку виходу модулю зі строю, адреса порту програмно обнуляється, прийом інформації з порту
припиняється і дискретному виходу модулю MVDSK (вихід DDIA) присвоюється значення
логічної ”1”.
В режимі генерації формується файл виконання для ПЛК з урахуванням вибраних значень
параметрів налаштування та значень вхідних впливів.
Система моделювання та налаштування реалізує наступні функції:
1. Опис та редагування сценарію моделювання програм.
2. Налаштування конфігурації системи.
3. Конвертування баз даних системи, підготовка та редагування схем програм і системи
програмування в базу даних системи моделювання та налаштування.
4. Редагування параметрів програмно-алгоритмічних елементів.
5. Моделювання програми у відповідності з заданим сценарієм або в діалоговому режимі.
6. Побудова математичних моделей об’єктів по заданим статичним та динамічним
характеристикам. Розрахунок налаштування параметрів цифрових ПІД-регуляторів.
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8. Відображення результатів моделювання на схемах програм, діаграмах, таблицях значень
сигналів.
9. Обмін інформацією з мережею.
10. Документування результатів проектування.
Структура системи моделювання та налаштування представлена на рис. 6.

Рис. 6. Структурна схема системи моделювання та налаштування
Сценарій моделювання описується за допомогою літеральної мови і містить опис значень
вхідних параметрів (аналогових та дискретних), опис умови зупинки (по досягненню заданого
значення або групи заданих значень), опис імен сигналів та їх шкал.
Існують і інші методи моделювання та налаштування, наприклад, з використанням програми
Electronic Workbench для моделювання та налаштування вузлів та модулів системи. Слід відмітити
переваги засобів, що пропонується, у порівнянні з вищезгаданою програмою.
Взаємодія системи моделювання та налаштування з іншими системами комплексу може
відбуватись автономному або в мережевому режимі. Для мережевого режиму використовується
діюча мережа підприємства.
Моделювання основних режимів роботи системи проходить в режимі реального часу з
реєстрацією параметрів в журнал та архів процесу. В системі автоматично відслідковуються всі дії
технологічного персоналу по керуванню, а також перебіг процесу. На всіх етапах моделювання та
керування проводиться діагностика стану з можливістю зупинки при виявленні несправності
компонентів САК.
Структурна схема взаємодія систем комплексу автоматизації проектування представлена на
рис. 7.
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Рис. 7. Структурна схема взаємодія систем комплексу автоматизації
проектування
Висновки. Запропонована система проектування та налаштування є складовою частиною
системи візуального програмування та повністю забезпечує функції, що наведені при постановці
задачі. Створена бібліотека алгоритмічних елементів та алгоритмічних блоків, значно полегшує та
скорочує час процесу проектування та налаштування САК різноманітними технологічними
процесами.
Результати роботи перевірялись з використанням програмних засобів побудови
алгоритмічних компонентів та програмних модулів PC-Caps з пакету P-CAD фірми Altium, мови
програмування та транслятора Watcom C++, графічної оболонки Photon microGUI, системи
відображення Photon Application Builder фірми QSSL, SCADA-системи „Уніконт-М”, SCADAсистеми „Кварц” на базі операційної системи реального часу QNX фірми QSSL (QNX Software
System Ltd.), ПЛК Fastwell з процесором CPU686 фірми Octagon Systems та впроваджені на
Лисичанському желатиновому заводі (Луганська обл.), Ладижинській ТЕС (м. Українка, Київська
обл.) та інших об’єктах автоматизації.
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