
 

 

 

 

 

Використання  

HMI/SCADA-системи zenon  

в енергетиці 
 
 

надійне диспетчерське управління та ефективний 
контроль енергетичними підприємствами, 
розподільчими мережами і підстанціями 
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Для ефективної роботи системи автоматизації ключове значення має 

програмний засіб який використовується для контролю та диспетчеризації. 

Якісний і надійний продукт забезпечить чітку і зрозумілу візуалізацію 

Вашого процесу, надасть можливість швидко приймати зважені і 

відповідальні управляючі рішення. Особливої важливості ці фактори 

набувають в енергетичній галузі.  

З цією метою була розроблена HMI/SCADA-система zenon. Цей 
програмний інструмент має цілий ряд модульних і технічних рішень, 
сукупність яких дає суттєвий позитивний економічний ефект і дозволяє 
ефективно реалізовувати проекти в енергетиці.   
 

Переваги zenon: 

� Відкритість: IEC, DNP3, Modbus...  
� Інтеграція: гнучкі логічні механізми зв’язку з PLC 
� Безпека: технологія блокувань, повна відповідність вимогам FDA 
� Представлення: чітка структуризація проекту 
� Диспетчерське управління: топологічне розділення  
� Інформація: швидке і доступне представлення даних 
� Проектування: спеціальні модулі zenon суттєво розширюють 

можливості розробки 
� Мережа: розподілення задач, резервування, WEB-технології 
� База zenon: події, тривоги, тренди, архіви, рецепти, 

адміністрування перегляду, глобальне представлення, символи, 
управління повідомленнями… 

 

Ця стаття коротко познайомить Вас з технологіями та інструментами в 

zenon, які ефективно використовуються при створенні проектів в 

енергетичному секторі. 
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КОМУНІКАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ 

Головною вимогою до будь-якої системи автоматизації являється її 

сумісність з апаратними засобами. Безперебійне і надійне отримання 

технологічних даних, а як наслідок, повний контроль процесу – ось 

вирішальні фактори, які виділяють zenon серед інших SCADA-систем. Ви 

відразу відчуєте ту простоту і легкість, з якою zenon з’єднується з PLC та 

мережним обладнанням.    

Драйвера 

Завдяки злагодженій роботі групи висококваліфікованих співробітників, 

компанія постійно розширює технічні можливості свого програмного 

продукту, відстежуючи постійно зростаючі вимоги клієнтів. Таким чином, у 

відповідності до стандартів IEC 60870, 61850 або DNP3, для zenon 

розроблено власні комунікаційні драйвери, які дозволяють користувачу 

відразу реалізувати необхідне з’єднання з апаратними засобами. Вам не 

знадобляться жодні додаткові бібліотеки чи інтерфейси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збір інформації 

Будь-яка система повинна надавати оператору коректну і своєчасну 

інформацію. В енергетиці це ключовий фактор. Для zenon розроблено 

модулі, які ефективно обробляють і аналізують усі онлайн дані, передають 

сумарну інформацію на верхній рівень системи, та генерують відповідні 

управляючі дії. 

При отриманні даних з польового рівня кожна змінна окрім власне 

значення, отримує цілий ряд системних маркерів, які містять інформацію 

щодо часу, стану і т.д. 

З’єднання 

zenon підтримує більшість з існуючих комунікаційних стандартів. Вже в 
самій системі до послуг користувача більше 300 найпоширеніших 
драйверів. При необхідності, за запитом клієнта, можуть бути додатково 
розроблені будь-які специфічні драйвери. zenon надає Вам повну свободу 
вибору апаратного середовища та протоколів. 



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

4 

 

ОБРОБКА КОМАНД 

Енергетичні технології вимагають точного виконання усіх процедур і 

дотримання при виробництві міжнародних стандартів. Накладання цих 

вимог на систему суттєво обмежує проектувальника і доставляє цілий ряд 

додаткових труднощів. Проте з zenon все по іншому. Девізом компанії є 

“Просто зроби це”. Користувач жодним чином не обмежується у творчих 

починаннях.  

Концепція безпечної ініціації команд zenon використовує наступний 

ключовий момент: кожна команда індивідуально визначається щодо 

механізму виконання. А саме: 

� моментальне виконання дії оператора без підтверджувального 
запиту 

� подвійна стадія підтвердження виконання команди 
� запит авторизації перед виконанням команди (логін та пароль) 

Ці параметри встановлюються одноразово і автоматично розподіляються 

по всьому проекту. 

zenon забезпечує високий рівень безпеки на усіх рівнях роботи SCADA-

системи. Будь-то робота у мережі або розподілена розробка проекту – 

механізм обробки команд передбачає проходження кожної дії через 

систему блокувань. Надійність і безпека на першому місці! 
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ТОПОЛОГІЯ 
Широкі графічні можливості zenon дозволяють реалізувати 

найвибагливішу систему візуалізації. Розробка структурованої 

топологічної моделі забезпечить швидкий доступ оператора до потрібної 

саме в цей час інформації. Чим простіше представлення процесу – тим 

краще для користувача.  

 

Універсальність 

zenon був розроблений таким чином, щоб виконання складних функцій і 

технологій, інтегрованих до інтерфейсу системи, здійснювалось на 

інтуїтивному рівні. Програма включає повністю конфігуруємі елементи, 

через які проектувальник може втілювати функціональні можливості 

графічних інструментів. Всього одним натисканням кнопки користувач 

визначає поведінку елементів і моделює топологічну мережу з її 

візуальними елементами. 

Більше ніж міжнародні стандарти 

Вирішальними факторами практичного використання системи являються 

не стандарти і інтерфейси, а гнучке і універсальне представлення процесу 

в режимі реального часу. Це яскраво проявляється в концептуальному 

дизайні zenon. 
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Глобальний перегляд 

У енергетиці об'єктом візуалізації є системи, які розповсюджуються на 

багато кілометрів і мають сотні і тисячі ключових вузлів управління, до 

яких повинен мати доступ оператор. Відповідно представлення даного 

об'єкту вимагає використовувати нестандартні рішення і інструменти. В 

zenon для цієї мети використовується технологія Глобального перегляду. 

Функціональні можливості дозволяють реалізувати наступні задачі: 

� за допомогою навігаційних елементів пересувати робочу область 
зображення 

� для чіткої орієнтації по зображенню використовувати невелике 
навігаційне вікно. Вибране в цьому вікні місце автоматично 
відобразиться на екрані монітора 

� масштабування зображення  
� вибір із списку необхідного об'єкту візуалізації 
� розподіл об'єктів, що відображаються, залежно від вибраного 

масштабу деталізації 
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СИСТЕМА БЛОКУВАНЬ 

Чим більший проект тим важче ним керувати. Особливо це стосується 

розподілених мережевих систем. Зрозуміла візуалізація – це важливо, але 

також необхідно забезпечити оператора відповідними інструментами для 

прийняття вірних рішень. Обидві ці характеристики є невід’ємною 

частиною zenon. Гнучка вільноконфігурована архітектура допомагає 

користувачу у критичних ситуаціях реалізовувати єдино правильні дії, та 

усуває можливість виконання хибних операцій. З цією метою в zenon було 

розроблено спеціальну систему блокувань.  

Топологічні блокування 

Цей вид блокувань ясно показує користувачу наслідки будь-якого 

операційного рішення. Інструмент незалежно обчислює усі можливі 

ефекти кожної комутаційної операції. 

У Глобальній топологічній моделі zenon таке блокування гарантує 

неможливість випадкового виконання певних умов чи дій. Прикладом 

такого мережевого блокування є запобігання виникненню короткого 

замикання. Ці, та ще багато інших умов активуються єдиним натисканням 

миші. 

Технологічні блокування 

У випадку, якщо топологічних блокувань недостатньо, Ви можете 

визначити відповідні технологічні блокування і адаптувати їх до Ваших 

потреб. За допомогою цього інструменту користувач має змогу цілком 

безпечно управляти виконанням цілого комплексу умов і операцій. 

Топологічне і технологічне блокування являються важливими 

інструментальними засобами підтримки користувача. 
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ТРИВОГИ 

Важливі і швидкоплинні процеси зумовлюють генерацію великої кількості 

повідомлень про тривоги та небезпечні ситуації. Іноді їх так багато, що 

оператор не в змозі самостійно вірно їх обробити. Тому тут не достатньо 

лише чіткого і барвистого відображення на екрані монітора. Важливо 

допомогти користувачу розширити звичайні можливості візуалізації і 

систематизувати тривоги та відповідні їм управляючі дії і рішення. 

zenon забезпечує гнучке та ефективне представлення тривог і надає 

постійну підтримку оператору. Тут для кожної тривоги можна визначити 

додаткові категорії або області, за допомогою яких здійснюється 

розподілення повідомлень за ступенем важливості і пріоритетності. 

 
Розбиття проекту на окремі зони (дільниці) значно прискорює виявлення 
та локалізацію джерел тривог. Надання в якості короткого коментарю до 
тривоги допоміжної інформації допоможе оператору завжди приймати 
вірні рішення. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГІЄЮ 

На виробництві досить багато цінних даних втрачаються або просто не 

використовуються. Кожна сучасна система збирає дані – деякі з них 

важливі, деякі ні. Але більшість з них не беруться до уваги. zenon Energy 

Management System перетворює дані на цінну інформацію, яка не тільки 

збирається, але і використовується при аналізі поточної ситуації в режимі 

реального часу. Вона забезпечує зменшення ризиків і оптимізацію усіх 

процесів. 

Модуль Управління енергією (EMS) представляє профільну інформацію у 

зручному для користувача вигляді, надає можливість проведення 

відповідного аналізу і прогнозування в онлайн режимі, передає 

консолідовані дані на верхній рівень системи автоматизації. Цей 

інструмент ідеально підходить для виявлення “слабких” місць та зон 

потенційної оптимізації.  

Відповідна конфігурація EMS забезпечує оптимальне протікання процесу 

при пікових навантаженнях в мережі. Для електричного сектора зазвичай 

аналіз виконують за період 15 хвилин, а для газових мереж – цей діапазон 

може бути розширено до 60 хвилин. На основі встановлених критичних 

значень система, що базується на EMS, дозволяє повністю 

автоматизувати процес відключення кінцевих користувачів або активізації 

додаткових джерел енергії. Результати оптимізаційного моделювання, 

здійснені на базі цього інструменту можуть бути негайно впроваджені в 

системі автоматизації. 

Управління енергією zenon не тільки забезпечує підвищення економічного 

ефекту від використання системи EMS, але й гарантує відповідний рівень 

безпеки за рахунок впровадження технології адміністрування. 
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МЕРЕЖА 

Хотіли б Ви мати систему, в якій дані ніколи не втрачаються, навіть коли 

сервер дає збій? Систему, в якій середовище передачі даних не 

перевантажується і інформація завжди надходить своєчасно? Програмний 

продукт, який працює на будь-якій платформі? zenon – саме те що Вам 

потрібно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Універсальність 

zenon забезпечує безперебійний доступ до самих 

віддалених станцій. SNMP сервер дозволяє здійснювати 

ефективне управління розподіленими додатками 

системи та обслуговуючими периферійними пристроями. 

Мережева технологія zenon всього одним натисканням 

кнопки активує готові рішення для всіх платформ, 

починаючи від Windows XP, Vista, 7, Server 2003 і 

закінчуючи 64-розрядними системами.  

 

Резервування 

Для гарантування 100%-го збереження даних в zenon використовується 

кругове резервування системи. Ця революційна технологія встановлює 

нові стандарти безпеки і збереження інформації. Інтелектуальна концепція 

резервування фактично зменшує до нуля час простою підприємства. 

Відмова серверу більше не приводить до втрати даних. 
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Ефективність 

Високоефективні мережеві технології zenon дозволяють використовувати 

проектні дані в WAN або WWW. При необхідності, трафік даних може бути 

обмежений простими службовими функціями. Завдяки використанню 

мережею zenon спонтанного способу доступу вона ніколи не 

перевантажується. Вірно структурована система навіть в розподілених 

проектах забезпечить своєчасне отримання віддаленими клієнтськими 

станціями усієї технологічної інформації. SNMP клієнт можете виконувати 

перевірку будь-яких апаратних компонентів мережі. 
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РЕЖИМ СИМУЛЮВАННЯ 

Дуже важливою технологією в zenon є режим симуляції. Це  незамінний 
інструмент при проектуванні, який ще на стадії розробки дозволяє 
провести тестування працездатності всієї системи, виявити і усунути 
можливі допущені помилки. У енергетиці це особливо важливо, оскільки 
дозволяє уникнути поломок, а значить і втрат енергетичних і матеріальних 
ресурсів. 

Використання даної технології значно скорочує час введення в 

експлуатацію об'єкту, робить систему управління гнучкішою, підвищує її 

продуктивність і надійність. 

 


