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1. Розширений трендовий модуль 
Розширений трендовий модуль використовується для відображення онлайнових і 
історичних значень (значення архіву) технологічних змінних і представлення їх у 
вигляді кривих (графіків). Цей модуль дає можливість Вам проглядати дані за 
вибрані проміжки часу і проводити їх аналіз.  
 
Extended Trend Starter Edition 
Це стандартний модуль, який поставляється в базовій версії програмного 
забезпечення, і містить обмежені можливості модуля Extended Trend.  
Він має наступні обмеження: 
 - відсутність х\у тренду (тільки х\t) 

- відсутність другої тимчасової осі 
- число кривих обмежене 8 
- відсутність логарифмічного представлення 
- відсутність сканування 
- відсутність зміни масштабу зображення 

 
! Ви не можете використовувати функції, які перевищують згадані вище 
обмеження, якщо у Вас в Редакторі тільки Starter Edition ліцензія. 
Відповідне зображення в режимі Runtime завантажуватиметься із заданим за 
замовчуванням фільтром. Відповідний запис про це буде зроблений в Diagnosis 
Server. 
 
! Приклад:  

Ви намагаєтеся перемкнутися до зображення Розширеного трендового 
модуля з 10 кривими. Трендовоє зображення відкриється, але Ви не 
побачите жодної кривої. 

 
Ліцензування: 
Для повного доступу до всіх функцій Розширеного трендового модуля необхідно 
отримати повну ліцензію цього модуля. 
Starter Edition не доступний для систем управління з I/O ліцензіями. 
Для Win CE 6.0 Runtime, Extended Trend Starter Edition доступний в комбінації з 
Archive Server Starter Editon. Жоден з цих двох модулів не доступний для 
молодших версій Win CE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1. Розробка в Редакторі 
 
1.1.1. Створення зображень типу Extended Trend  
Модуль Extended Trend відображається в режимі Runtime через зображення із 
зумовленим типом Extended Trend. Воно створюється в Редакторі. 
Більше інформації про цей тип зображення Ви можете знайти в Pictures / Pre-
defined picture types. Після відкриття зображення, на ньому необхідно розмістити 
відповідні елементи управління. Якщо в меню Control elements вибрати опцію 
Default, на зображенні з'являться всі необхідні елементи задані за замовчуванням. 
 

1.1.2. Створення нової діаграми 
Якщо для переходу до зображення типу ETM Ви створили функцію Picture switch, 
то автоматично відкриється діалогове вікно Create diagram. 

 
 
Name  Задання довільної назви тренда. Може відображатися в 

елементі управління. 
Символьна комбінація '%c' в назві тренда здійснює заміну 
назви пакету(ів), в яких визначені онлайн фільтри. 
Наприклад, назва тренда Diagram1_%C%_End: у режимі 
Runtime він матиме назву Diagram1_Batch1_End. 

Diagram Type  Тип початкових значень. 
- Online data Поточні онлайн і збережені на HDD значення. 
- Archive data Використання значень архіву збережених в базі даних. 
Font Вибір або установка визначуваного користувачем шрифту. 



Scroll width Визначення прокрутки екрану (тільки для трендів з онлайн 
значеннями). 

Refresh rate Визначення частоти оновлення діаграми (мінімум 0,1 мс.). 
Offset   Зміщення. 
OK, Cancel, Help Системні функції (кнопка OK з'явиться тільки після конфігурації 

хоч би однієї кривої). 
Process Variables Вибір змінних (через діалог). Тут можуть бути вибрані тільки 

числові змінні. Рядкові змінні через діалог не доступні. 
Edit curve Редагування параметрів налаштування вибраної трендовой 

кривої. Відкриється діалог фільтру з вкладками Y axis 
parameters і Curve parameters. 

Frame   Параметри налаштування тренда (фон, межі, колір і так далі). 
Representation Type Вибір типу представлення. 
- over time   Представлення кривих щодо часу (x/t). 
- via value   Представлення кривих щодо іншої змінної (x/y). 
Time axis Визначення осі часу (діапазон часу, абсолютне, відносне, колір, 

градація). 
X axis Визначення осі X (змінні, колір, градація і так далі). Ця кнопка 

активізується тільки після визначення змінної. 
Export   Експорт встановлених параметрів діаграми (у файл *.drg).  
Import Імпорт встановлених параметрів діаграми (з файлу *.drg). 
From backup path Історичні архіви з резервного файлу. 
Trend curve list Відкриття разом з відкриттям діаграми і трендовых кривих.  
- active  Вибір в онлайн режимі. 
- Y-axis Вісь Y трендовой кривої відкривається разом з відкриттям 

діаграми (вибір в онлайн режимі).  
Кожна трендова крива має індивідуальну назву. Щоб не втратити ясність, 
одночасно повинно відображатися не дуже багато кривих. 
Вибір змінних здійснюється кнопкою Variable.... Вибір змінних здійснюється 
подвійним клацанням і відображається в нижній частині діалогового вікна вибору 
змінних. Після натиснення кнопки OK в масці визначення трендовой кривої 
з'явиться кнопка Curve new. 
При натисненні кнопки Variable або Archive на діаграмі з'явиться нова крива, до 
якої може бути визначена будь-яка змінна. 
 

1.1.3. Параметри кривої 
Якщо в діалозі Create diagram натиснути кнопку Edit curve, автоматично 
відкриється діалог фільтру. У цьому діалозі і в діалозі Y axis parameters 
визначаються всі параметри кривої. 



 
 
Для кожної трендової кривої можуть бути встановлені індивідуальні параметри 
налаштування. 
OK, Cancel, Help Системні функції. 
Curve name  Довільна назва кривої. 
&Type of line Визначення типу лінії трендовой кривої: 

- прямокутники 
- риски 
- крапки 
- штрихпунктир 
- подвійний штрихпунктир 

Interpolation Побудова кривої у вигляді ламаної. Якщо ця опція не 
активізована, то зміни значень змінних відображаються у 
вигляді ступенів (покрокове представлення). 

Area display Замість ліній значення відображаються як область даних. 
Lengthen curve Крива продовжується від останньої відомої точки даних до 

правої межі діаграми. 
Axis labelling Відображення легенди осі в режимі онлайн. 
Line width Ширина лінії (у пікселях). 
Color Визначення кольору кривою. 
Y-axis Визначення параметрів осі Y для кожної трендовой кривої 

(масштабування, градація осі, діапазон, колір і так далі). 
 

 
 
 
 
 



1.1.4. Параметри осі Y 
У цьому діалозі визначаються параметри осі Y. 

 
 

Axis type   Визначення масштабу осі Y. 
- Linear   Лінійна градація осі Y. 
- Logarithmic  Логарифмічна градація осі Y. 
Origin Позиція початку координат осі Y на діаграмі (зліва - 0, 

справа - 100). 
Scale Визначення діапазону представлення змінних в межах їх 

конфігурованих технічних меж (функція масштабування). 
Axis Subdivision  Визначення градації осі. 
- Main subdivision  Кількість основних градацій з індикацією значення. 
- Lower subdivision Кількість градацій між двома основними значеннями. 
- Tick length   Довжина риски основної градації (пікселів). 
Grid lines    Відображення ліній координатної сітки. 
Autoscaling Установка автомасштабування і градації осі в онлайн 

режимі. 
Legend   Позиція маркіровки осі (легенда). 
Color  Визначення кольору осі (незалежно від кольору 

трендовой кривої). 
 
Натисненням кнопки OK закінчується конфігурація представлення в онлайн режимі 
трендовых кривих і осей координат. 



 
 

1.1.5. Конфігурація меж 
Подальші налаштування представлення діаграм можуть бути визначені при 
натисненні кнопки Border. 

 
 
Тор  Відстань між верхнім краєм елементу управління і 

трендовими кривими. 
Bottom  Відстань між нижнім краєм елементу управління і 

трендовими кривими. 



Left  Відстань між лівим краєм елементу управління і 
трендовими кривими. 

Right  Відстань між правим краєм елементу управління і 
трендовими кривими. 

Background colour  Колір фону. 
Grid colour    Колір координатної сітки. 

Standard  Установка стандартних параметрів. 
Column width date  Ширина колонки в легенді для відображення тимчасової 

мітки. 
Column width variable Ширина колонки в легенді для відображення імені 

змінної. 
Column width value  Ширина колонки в легенді для відображення значення 

змінної. 
Column width unit Ширина колонки в легенді для відображення одиниць 

вимірювання. 
Column width condition Ширина колонки в легенді для відображення стану 

змінної (активація опції відповідним тумблером). 
Column width status Ширина колонки в легенді для відображення статусу 

змінної (активація опції відповідним тумблером). 
Column width minimum Ширина колонки в легенді для відображення 

мінімального значення змінної за вибраний період часу 
(активація опції відповідним тумблером). 

Column width mean Ширина колонки в легенді для відображення значення 
змінної. 

Column width Maximum Ширина колонки в легенді для відображення 
максимального значення змінної за вибраний період часу 
(активація опції відповідним тумблером). 

 

1.1.6. Файл PROJECT.INI 
Наступні рядки у файлі project.INI відносяться до розширеного трендового модуля. 
[DEFAULT] 
MILLISEK=  1 – період оновлення діаграми в мілісекундах; 
   0 – мінімальний період оновлення. 
[EW_TREND] 
ANZEIGE_GWTEXT= 1 – відображення тексту меж (установка за замовчуванням); 
   0 – не відображати; 
[ARCHIV]  Проектування архіву. 
ARCHDIGITS=   Кількість десяткових чисел (установка за замовчуванням 2). 
TRENNZEICHEN=  Роздільник для ASCII експорту (установка за замовчуванням - 

;). 
SPEICHER= Максимальне число значень в пам'яті для розширеного 

трендового модуля, ревізії архіву і звітів (установка за 
замовчуванням - 1000). 

KANALAUSWAHL=  Установка вибору каналів ETM. 
   1 – відображення (установка за замовчуванням); 
   2 – не відображати. 
 

1.1.7. Конфігурація осі часу/значень (вісь X) 
Вісь X може використовуватися в двох різних конфігураціях. 
Time axis Представлення трендовых кривих відповідно до конфігурацій 

тимчасового діапазону. 



X axis  Представлення трендовых кривих відповідно до конфігурацій 
змінних. 

У налаштуваннях може бути визначений діапазон часу, пакети і представлення осі. 

 
 
OK, Cancel, Help  Системні функції. 
Origin Позиція початку координат осі X на діаграмі (0 - 100). 
2. period at the same time Одночасне представлення архівних змінних в двох 

різних діапазонах, наприклад, порівняння за тиждень 
(тільки для архівних трендів з опцією with filter dialog). 

Axis subdivision  Визначення градації осі. 
- Main subdivision  Кількість основних градацій з індикацією значення. 
- Lower subdivision Кількість градацій між двома основними значеннями. 
- Tick length   Довжина риски основної градації (пікселів). 
Grid lines    Відображення ліній координатної сітки. 
Realtime display  Онлайнове відображення даних.  

Якщо опція встановлена, то вісь підписується існуючими  
тимчасовими мітками. 
Якщо опція не встановлена, то час відкриття тренда 
встановлюється як 00:00. 

Legend Позиція маркіровки осі (легенди): 
    - над; 
    - під. 
Color    Визначення кольору осі. 
With filter dialog При відкритті діаграми в режимі онлайн, автоматично 

відкривається планувальник вибору тимчасового 
діапазону. 

 
1.1.7.1. Вісь X 



 
 
Axis type  Визначення масштабу осі X. 
- Linear  Лінійна градація осі X. 
- Logarithmic Логарифмічна градація осі X. 
Origin Позиція початку координат осі X на діаграмі (0 - 100). 
Scale Визначення діапазону представлення змінних в межах їх 

конфігурованих технічних меж (функція масштабування). 
Axis Subdivision Визначення градації осі. 
- Main subdivision    Кількість основних градацій з індикацією значення. 
- Lower subdivision  Кількість градацій між двома основними значеннями. 
- Tick length      Довжина риски основної градації (пікселів). 
Grid lines   Відображення ліній координатної сітки. 
Autoscaling Установка автомасштабування і градації осі в онлайн режимі. 
Legend  Позиція маркіровки осі (легенди). 
Color  Визначення кольору осі (незалежно від кольору трендовой 

кривої). 
Variable Вибір і маркіровка змінних, які використовуватимуться для осі X. 
Archives Значення архіву, які повинні використовуватися для осі X. 
Label Текст маркування осі в режимі онлайн. 
Якщо параметри часу онлайнового представлення відрізняються від 
конфігурованих параметрів налаштування, то автоматично відкриється відповідне 
діалогове вікно. 



 
 
Після установки всіх параметрів налаштування функції Picture switch діалогове 
вікно можна закрити кнопкою OK. Ця функція буде додана в загальний список 
використовуваних функцій. 
 

1.1.8. Конфігурація процедур 
Послідовність конфігурації трендового модуля наступна: 

- створіть нове зображення типу Extended trend. На зображенні розташуйте 
всі необхідні елементи управління; 

- створіть функцію Picture switch для перемикання на створене зображення і 
встановіть для неї відповідні параметри налаштування; 

- відредагуйте належним чином файл PROJECT.INI. 
 

1.1.9. Профілі 
Всі налаштування, які користувач здійснив в режимі Runtime можна зберегти в 
індивідуальному профілі. Для цього в меню Control elements є опція Profiles з 
наступними елементами: 
Profiles  Управління профілями 
Profile selection Вибір збереженого профілю 
Save   Збереження налаштувань в профіль 
Delete  Видалення профілю 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2. Функції 
 
1.2.1. Друк 
Тут визначаються додаткові параметри налаштування друку трендів. 
 

1.2.1.1. Верхній/нижній колонтитул 

 
 
При роздруку трендів можна як верхній і нижній колонтитул визначити будь-яку 
додаткову інформацію. 
 

1.2.1.2. Заголовок / Коментар 

 
 
При роздруку трендів можна визначити заголовок з коментарем. 
 



1.2.1.3. Легенда / Загальне 

 
 
При роздруку трендів можна для кожної кривої додати кольорову легенду. 
Також можна визначити роздрук легенди і трендовых кривих на різних сторінках. 
 

1.2.2. Функція перемикання на вікно тренда 
Після створення зображення типу Extended trend необхідно створити функцію для 
переходу на нього в режимі Runtime. Для цього використовується функція Picture 
switch. 

  
 
Name  Довільна назва діаграми. Може відображатися в елементі управління. 



Якщо назва діаграми містить символьну комбінацію ‘%c’, вона 
підставляє назви пакету(ів) в назву тренда. 
Наприклад, якщо назва діаграми: Diagram1_%C%_End, то в  режимі 
Runtime вона матиме назву Diagram1_Batch1_End. 

Diagram Type  Тип початкових значень. 
- Online data Поточні онлайн і збережені в HDD значення. 
- Archive data Використання значень архіву збережених в базі даних. 
Font Вибір або установка визначуваного користувачем шрифту для міток 

осі і індикаторів значень. 
Scroll width Визначення прокрутки екрану (тільки для діаграм з онлайн 

значеннями). 
Refresh rate Визначення частоти оновлення діаграми (мінімум 0,1сек.). 
Offset Зсув. 
OK, Cancel, Help Системні функції (кнопка OK з'явиться тільки після конфігурації 

хоч б однієї кривої). 
Process Variables Вибір змінних (через діалог). Тут можуть бути вибрані тільки 

числові змінні. Рядкові змінні через діалог не доступні. 
Edit curve Редагування параметрів налаштування вибраної трендовой кривої. 

Відкриється діалог фільтру з вкладками Y axis parameters і Curve 
parameters. 

Frame Параметри налаштування діаграми (фон, межі, колір і так далі). 
Representation Type Вибір типу представлення. 
- over time Представлення кривих щодо часу (x/t). 
- via value Представлення кривих щодо іншої змінної (x/y). 
Time axis Визначення осі часу (діапазон часу, абсолютне, відносне, колір, 

градація). 
X axis Визначення осі X (змінні, колір, градація і так далі). Ця кнопка 

активізується тільки після визначення змінної. 
Export Експорт встановлених параметрів діаграми (у файл *.drg).  
Import Імпорт встановлених параметрів діаграми (з файлу *.drg). 
From backup path  Історичні архіви з резервного файлу. 
Trend curve list Відкриття разом з відкриттям діаграми і трендовых кривих.  
- active Активація вибору в онлайн режимі. 
- Y-axis В онлайн режимі вісь Y трендової кривої відкривається разом з 

відкриттям діаграми.  
 
Кожна трендова крива має індивідуальну назву. 
Вибір змінних здійснюється кнопкою Variable.... Вибір змінних здійснюється 
подвійним клацанням і відображається в нижній частині діалогового вікна вибору 
змінних. Після натиснення кнопки OK в масці визначення трендової кривої 
з'явиться кнопка Curve new. 
При натисненні кнопки Variable або Archive на діаграмі з'явиться нова крива, до 
якої може бути визначена будь-яка змінна. 

 
 
 
 
 
 



1.3. Робота в режимі Runtime 
В режимі онлайн вікно трендового модуля викликається через функціональний 
запит Picture switch. 

 
 
Diagram  Вибір кривих і їх параметрів. 
Frame...  Параметри налаштування фону діаграми, осі X і її легенди. 
Refresh  Оновлення діаграми. 
Clipboard  Копіювання в буфер обміну. 
Scan Відображення значень змінних у вікні перегляду під діаграмою. 
Combibox / Save / X Збереження і видалення профілю. 
Start / Stop Безперервне оновлення відображаємих онлайн значень / 

зупинка оновлення. 
Print Роздрук діаграми. 
Zoom Збільшення масштабу відображення вибраної області діаграми. 
Rezoom Відміна попередньої дії. 
zoom - / zoom + Збільшення / зменшення  поточної активної області діаграми. 
Activate Активізація відображення трендової кривої на діаграмі. 
Axis Представлення осі Y. 
Color Зміна кольору вибраній кривій. 
<< (Backwards) Перехід за шкалою часу до попередньої зони представлення. 
>> (Forwards) Перехід за шкалою часу до наступної зони представлення. 



 
Всі кнопки на зображенні за замовчуванням визначені для виконання відповідних 
ним функцій. 
 
Для запуску режиму сканування натисніть на кнопку «Scan». Після цього при 
переміщенні курсора миші по діаграмі відображатимуться значення відповідних 
змінних. Для зупинки режиму сканування повторно натисніть на кнопку «Scan». 
У вікні сканування Ви можете відобразити наступну інформацію: 
Date   Дата/час збереженого значення. 
Variable Ім'я змінної збереженого значення. 
Value  Технічне значення збереженого параметра. 
Unit  Одиниця вимірювання збереженого значення. 
Status Текст стану (оцінка меж) збереженого значення.  
Status Статус збереженого значення. 
Minimum Мінімальний діапазон відображення діаграми (додатково). 
Average Середній діапазон відображення діаграми (додатково). 
Maximum Максимальний діапазон відображення діаграми (додатково). 
 
Щоб змінити інформацію, що відображається, і ширину колонки, необхідно 
натиснути на кнопку Border. 

 
 
У стовпці Scan Ви можете встановити ширину колонки для відображення різних 
даних у вікні перегляду. Також, поставивши галочку у відповідному полі активації, 
Ви можете визначити відображення на діаграмі додаткової інформації (дата, 
змінна, значення, одиниці вимірювання). Кнопкою «Standard» Ви можете вмить 
встановити стандартні параметри налаштування. 
 
У онлайн режимі, незалежно від налаштувань профілю в Редакторі Ви можете 
зробити тимчасові зміни відображення тренда (не зберігаючи).  
Для відкриття вікна створення діаграми натисніть на кнопку Diagram...  



 
 
Active Активація і дезактивація відображення трендовой кривої. 
Y-axis Відображення осі Y. 
Edit curve Редагування параметрів налаштування вибраної трендовой кривої. 
Frame Параметри налаштування діаграми (фон діаграми, межі, ширина 

колонки і так далі). 
Font Визначення користувачем шрифту для підпису осі X і осі Y і індикації 

значення. 
Refresh rate  Оновлення на діаграмі онлайнових даних. 
 

1.3.1. Поради із здійснення онлайн операцій 
Можна зконфігурувати відображення назв діаграм при їх відкритті в онлайн режимі.  
Натисненням кнопки Zoom вибрана область діаграми представляється в 
збільшеному масштабі. Доступне багатократне збільшення масштабу. Зміна 
масштабу зображення можлива тільки в тому випадку, якщо вибрана область 
діаграми має декілька градацій осі. Натиснення на кнопку Rezoom повертає 
відображення діаграми до початкового масштабу.  
Для оновлення онлайн або архівних даних на трендовій діаграмі необхідно 
натиснути на кнопку Refresh. Без використання цієї кнопки дані автоматично 
оновлюватимуться через встановлений в налаштуваннях діаграми період часу. 
Для переміщення по діаграмі в часі необхідно використовувати кнопки «<<», «>>». 
На діаграмі можна проглядати стільки онлайн даних, скільки для цієї мети 
виділено пам'яті на жорсткому диску. Якщо на тренді відображаються архівні дані, 
то їх кількість обмежується тільки налаштуваннями архіву. 
Якщо для проведення аналізу або інших цілей необхідно зупинити рух онлайн 
тренда, то можна скористатися кнопкою «Stop». Для відновлення руху тренда 
натисніть кнопку «Play». 



 
 
Curve color   Колір кривої 
Date   Дата опитаного значення 
Time   Часова мітка опитаного значення 
Name   Назва кривої 
Value   Технічне значення 
Limit value display  Відображення встановленого у файлі project.INI значення. 
   [EW_TREND] 

ANZEIGE_GWTEXT=1 текст позначає межу. 
0 - не відображати; 
1 - відображати (установка за замовчуванням). 
 

1.3.2. Зміна параметрів трендової осі в онлайн режимі 
Для швидкої зміни позиції осі необхідно її вибрати лівою кнопкою миші і не 
відпускаючи перемістити в потрібне місце (вісь X - вертикально, а вісь Y - 
горизонтально). 
Для додаткового налаштування параметрів осі необхідно натиснути на ній правою 
кнопкою миші. 
 

1.3.3. Тип зображення Extended trend 



Тип зображення Extended trend використовується для відображення у вигляді 
лінійної графіки онлайн і архівних даних. Докладна інформація щодо зумовлених 
типів зображень знаходиться в розділі Pictures / Pre-defined picture types. 
На відміну від динамічних елементів користувач при роботі в онлайн режимі має 
можливість змінювати масштаб відображення даних, проглядати онлайн і архівні 
значення. Програмний модуль для використання функцій повинен мати відповідну 
ліцензію. 
 
Створення зображення для відображення розширеного трендового модуля 
здійснюється на базі типу Extended trend.  
Після відкриття зображення, на ньому необхідно розмістити відповідні елементи 
управління. Якщо в меню Control elements вибрати опцію Default, то на зображенні 
з'являться всі необхідні елементи задані за замовчуванням. 

 
 

Default  Автоматично завантажуються всі стандартні елементи 
управління 

Buttons Елементи управління 
Diagram Зміна параметрів діаграми 
Curves Зміна параметрів трендовых кривих 
Frame Зміна параметрів відображення діаграми 
Zooming Зміна масштабу відображення даних 
Rezoom Повернення до попереднього масштабу 
Refresh Оновлення тренду 



Backward Прокрутка назад по осі часу (хронологія) 
Forward Прокрутка вперед по осі часу (хронологія) 
Stop Зупинка оновлення тренду 
Play Відновлення оновлення тренду 
Scan Проглядання даних 
Print Роздрук поточного відображення діаграми 
Print dialog Діалог вибору принтера 
Clipboard Копіювання зображення екрану в буфер обміну 
Next value Перехід до наступного значення (сканування) 
Previous value Повернення до попереднього значення (сканування) 
Views Перегляд 
Diagram view Лінійна графіка 
Diagram name Відображення назви діаграми 
Profiles Управління профілями 
Profile selection Вибір збереженого профілю 
Save Збереження налаштувань як профіль 
Delete Видалення профілю 
 
Якщо необхідні не всі елементи управління, вони можуть бути пізніше вільно 
видалені. Також є можливість вставки будь-якого динамічного або статичного 
елементу. 
Активація зображення Extended trend в режимі онлайн здійснюється за допомогою 
функції Picture switch. 
 

 

 
 


