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В статті розглянуто  систему керування процесом електрозрядного очищення води басейнів. 
В середовищі TRACE MODE спроектовано SCADA-систему, яка містить засоби контролю та 
керування технологічним процесом електрозрядного очищення води басейнів, що дозволяє 
диспетчеру виконувати завдання по контролю та керуванню процесом. 
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В статье рассмотрено систему управления процессом электроразрядной очистки воды 
бассейнов. В среде TRACE MODE спроектировано SCADA-систему, которая содержит средства 
контроля и управления технологическим процессом электроразрядной очистки воды бассейнов, что 
позволяет диспетчеру выполнять задачи контроля и управления процессом. 
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A schematic for the system for controlling the process of electric discharge water purification of 
pools considered in this paper. In the TRACE MODE environment, a SCADA system has been designed that 
contains tools for monitoring and controlling the process of electric-discharge pool water treatment, which 
allows the dispatcher to perform process monitoring and control tasks. 
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ВСТУП 
Останнім часом поряд з традиційними методами очищення води в системи 

водоочищення вводять нові – нетрадиційні методи очищення. Це викликано тим, що 
традиційні методи очищення не завжди можуть забезпечити прийнятну якість 
очищення,  для досягнення якої потрібно істотне ускладнення і подорожчання схеми. 
Поряд з традиційними методами очищення розвиваються і такі напрямки, такі як 
електрокоагуляція, озонування, електророзрядні технології, ультрафіолетовий вплив, 

mailto:svp_plazer@i.ua
mailto:s_g_bondarenko@ukr.net


АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 

 178

кавітація, магнітна обробка, радіаційна обробка і окислювальні технології, які 
полягають в комплексному впливі на воду декількох факторів [1]. В останні роки 
досить активно розробляються технології безпосереднього впливу електричних 
розрядів на воду. Цей метод дозволяє вирішити багато технологічних проблем в 
процесах її очищення і знезараження. У роботах [1-3] показано, що вплив 
електричного розряду на воду викликає її знезараження і розкладання органічних 
сполук, які знаходяться в ній.  

При користуванні басейнами повинні бути виключені всі чинники негативного 
впливу на організм людини. В основі гігієнічних вимог до якості води для питних і 
побутових потреб лежить принцип безпеки в епідеміологічному відношенні, 
нешкідливості за хімічним складом і сприятливості за органолептичними 
властивостями. Вимоги, що пред'являються до води басейнів викладені 
нормативному документі [4], а методики визначення регламентованих санітарних 
показників води – у відповідних методичних вказівках. Навіть коли басейн 
заповнений водопровідною водою, то кожен день в неї потрапляють органічні і 
неорганічні речовини з навколишнього середовища або заноситься людьми, що 
купаються. Тому догляд за водою, що знаходиться в басейні, включає цілий комплекс 
заходів для приведення всіх показників води до встановлених нормами параметрів. 

Створення промислового обладнання для плазмохімічної обробки водних 
розчинів з використанням імпульсного електричного розряду до рівня керованої 
технології націлене на необхідність підвищення ступеня очищення і зменшення 
енерговитрат. Керування складною електрозрядного установкою очищення води 
призведе до підвищення ефективності ії використання і зменшить помилки 
персоналу, що її обслуговує. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Метою даної роботи є розроблення SCADA-системи керування процесом 

електрозрядного очищення води басейнів.  
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
В якості об’єкта керування була розглянута схема очищення води басейнів з 

електророзрядною установкою (рис. 1). 
Особливості роботи цієї установки  та ефективність її використання розглянута  

авторами в роботі [5]. Також проаналізовані основні параметри, які впливають на 
процес електророзрядного очищення води басейнів. В результаті аналізу 
технологічної схеми як об’єкту автоматизації, було визначено необхідний рівень 
автоматизації процесу та параметри контролю та регулювання, а також обрані 
регулюючі впливи.  

Автоматизація того чи іншого виробництва є багатокритеріальним завданням, 
тому вибір SCADA-системи для її реалізації пов'язаний з пошуком компромісного 
рішення щодо надійності, вартості, технічного рівня, зручності HMI (людино-
машинного інтерфейсу), витратами на сервісне обслуговування. З урахуванням 
аналізу існуючих на ринку SCADA-систем, для реалізації завдання автоматизації 
обрано систему TRACE MODE 6, яка може функціонувати в складі АСУТП 
конкретного об'єкта і забезпечувати виконання функцій управління і збору даних, а 
також має набір інструментальних програмних засобів, призначений для розробки 
такого програмного забезпечення.  
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Рис. 1. Схема очищення води басейнів з електророзрядною установкою: 
1 – відкрита ємність (басейн); 2 – ємність для забрудненої води; 3 – ємність для 

обробленої води; 4 – електророзрядний модуль; 5 – компресор; 6 – високочастотне 
інверторне джерело високої напруги; 7, 8 – насоси подачі води; 9, 10 – фільтри;  
11, 13 – теплообмінники; 12 – система аналізу якості (електропровідність, pH).  

I – очищена вода; II – вода на доочищення; III, VI – забруднена вода; IV – повітря;  
V – оброблена вода; VІІ – вода басейну, яка виступає холодоагентом;  

VІІІ – холодоагент; ІХ – осад 
 
 

У середовищі SCADA-системи TRACE MODE був розроблений набір сторінок 
візуалізації технологічного процесу, за допомогою яких здійснюється моніторинг і 
управління технологічним процесом. Для створення графічного інтерфейсу 
використані стандартні блоки бібліотеки TRACE MODE. На рис. 2 показано  
повноекранний режим головного екрану оператора.  

Інтерфейс оператора забезпечує: моніторинг поточних значень параметрів 
технологічного процесу; відображення змін параметрів в вікні тимчасового тренда (як 
в реальному часі, так і в режимі перегляду архівних даних); встановлення параметрів 
регуляторів.  

Засобами TRACE MODE на мові функціональних блоків FBD були створені 
логічні схеми контролю та керування. В якості прикладу на рис. 3 наведена система 
контролю рівня в ємності для забрудненої води. 
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Рис. 2. Вигляд мнемосхеми процесу електророзрядного очищення води басейнів в 
повноекранному режимі 

 
 

 
 

Рис. 3. Приклад логічної схеми контролю рівня в ємності для забрудненої води 
 
 

Натисканням на кнопку  (при роботі в головному вікні 
програми) оператор може відкрити вікно трендів, щоб подивитись зміну параметрів в 
реальному часі та звернутись до архіву попередніх даних (рис. 4). Приклад вікна 
наведений при використанні тестових синусоїдальних сигналів. 
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Рис. 4. Вікно візуалізації зміни параметрів 
 

Вікно має кнопки навігації по графічним залежностям. У вікні  графічних 
трендів можна переглядати як усі передбачені графічні криві, так і обирати необхідну 
кількість потрібних. Є можливість зміни графічного представлення кривих (колір, 
товщина та інше). 

Якщо оператору необхідно змінити налаштування  регуляторів, то він має 
можливість викликати створене вікно введення налаштувань (рис. 4) за допомогою 

кнопки   на головному екрані.  
Зміна коефіцієнтів підсилення, постійних часу та інших відбувається внесенням 

нових значень в передбачені для цього поля  вікно введення налаштувань регуляторів  
 

 
 

Рис. 4. Вікно введення налаштувань регуляторів 
 

При натисканні кнопки  з’являється віконце введення параметрів 
(рис.5). 
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Рис. 5. Вікно введення окремого параметра 
 

Введені нові значення можна застосувати (кнопка ) або відмінити 

(кнопка ). Щоби повернутись з інших вікон до головного екрану 

оператора передбачені кнопки повернення . 
 

ВИСНОВКИ 
Таким чином, використання SCADA-системи для керування процесами 

електророзрядного очищення води басейнів дозволить якісно вирішувати завдання з 
обробки первинних даних, моніторингу та керування технологічного процесу 
очищення води. 
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