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LABORATÓRIO PARA CONFIGURAÇÃO DE 

 SUPERVISÓRIO INDUSOFT  

O objetivo deste trabalho prático será criar algumas telas para que tenhamos uma aplicação 
onde seja possível visualizar e comandar um processo de medição e controle de nível, 
temperatura e pressão em 3 tanques similares. 

ETAPA 1. CRIAR UM NOVO PROJETO 

Para criar um novo projeto usando o InduSoft Web Studio, rode o InduSoft Web Studio 

clicando no ícone , ou usando o botão  “Iniciar” , “Programas” -> “InduSoft Web Studio 
Tools” -> “InduSoft Web Studio”. 

Outra opção é usar o comando seguinte: (botão Iniciar + Executar + "C:\Arquivos de 
Programas\InduSoft Web Studio\Bin\RunStudio.exe”) 

Já no ambiente do InduSoft Web Studio, selecione File e clique em New para abrir a janela 
“new”. 

Selecione o tab "Project" e digite o nome da aplicação no campo "Application name".   

Selecione a plataforma alvo “Local Interface” para essa aplicação na lista “Target Platform”; 

Pressione o botão OK para abrir a janela seguinte 

Na janela "Project Wizard", é possível selecionar algumas janelas que podem ser utilizadas 
como um ponto de partida para a aplicação. 

 É possível também escolher a resolução apropriada em pixels.  

Selecione: Empty Application (Aplicação Vazia) e Resolution= 640 x 480. Esta resolução pode 
ser alterada de acordo com as propriedades de vídeo de seu computador. 
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Figura 251.  

 

ETAPA 2. CRIAR TAGS NA BASE DE DADOS “DATABASE”  

Na Workspace, selecione o tab "Database".  Clique na pasta “Application Tags” para 
expandi-la.  

Clique duas vezes em Datasheet View. 

 

 
Figura 252.  

O Database será preenchido e alterado durante o desenvolvimento da aplicação. Porém, para 
iniciarmos uma aplicação de exemplo, podemos já previamente definir alguns tags que 
sabemos que serão utilizados.  Criaremos três Tanques cada qual controlado por duas 
válvulas.  

A primeira válvula enche o tanque e a segunda o esvazia. 

Para sabermos o estado da primeira válvula, teremos o tag (EstadoEnche) e para a segunda 
(EstadoEsvazia). 

  Como cada válvula só pode estar aberta ou fechada, estes tags devem ser booleanos. 
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 Sendo três Tanque, precisaremos de três válvulas para enche-los e outras três para esvaziá-
los. Portanto usaremos Arrays para rapidamente criarmos as válvulas.  

Vamos configurar o "Application Datasheet" como mostrado a seguir: 

Crie os tags que enviarão os comandos para abrir ou fechar as válvulas, conforme mostrado a 
seguir. 

  
Figura 253.  

Esses comandos, na vida real, seriam enviados aos CLPs através do driver, endereçando 
esses tags para serem pontos de I/O.  

Salve a configuração do banco de dados usando o ícone:  

ETAPA 3. CRIAR TELAS NO PROJETO  

A figura a seguir mostra uma das telas, no caso a tela de nome Principal. 

 
Figura 254.  

Primeiramente criaremos o CABEÇALHO e o RODAPÉ em uma tela (STANDARD) que servirá 
de padrão básico para as demais telas.  
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Selecione o tab "Graphics" no Workspace e selecione na pasta "Screens”.Agora, clique com 
o botão direito na pasta "Screens" e clique na opção Insert. 

 
Figura 255.  

Na janela "Screen Attributes" devemos configurar alguns atributos gerais sobre a tela que 
está sendo criada. Primeiro configure a tela STANDARD como mostrado na figura abaixo: 

 
Figura 256.  

Pressione o botão OK e uma tela vazia deverá aparecer com os atributos configurados para 
ela.  

DESENHAR O CABEÇALHO (PARTE SUPERIOR DA TELA) E OS BOTÕES DE 

COMANDO 

Depois de criar a tela, mudemos a cor de fundo usando o background color.  

Selecione o cinza claro (light gray) utilizando o ícone  do toolbar de desenho no canto 
inferior direito da tela.  
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Figura 257.  

Desenhe nove botões no canto superior direito da tela.  

Esses botões chamarão as outras telas e ainda permitirão fechar a aplicação. Para desenhar 

os botões, utilize o ícone  do Toolbar.  Nosso CABEÇALHO deverá parecer com a figura 
abaixo: 

� Nota: É possível copiar e colar objetos das telas utilizando-se do recurso Ctrl+C Ctrl+V. Outra 
forma, aí exclusiva do InduSoft, é clicar no objeto a ser duplicado ao mesmo tempo que se pressiona a 
tecla Ctrl. 

 

 
Figura 258.  

Quando se clica duas vezes em um objeto desenhado, temos a janela de Object Properties. 
Nesta janela são configuradas todas as propriedades, tais como comandos, animações, texto, 
etc… 

No caso dos botões (pushbuttons), o texto que aparece dentro deste é o campo Caption ( 

nome do botão).  

 
Figura 259.  

1. Portanto, mãos a obra: crie nove botões com os Captions mostrados na tela 

abaixo: 
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Figura 260.  

Agora desenharemos alguns retângulos e textos que farão parte da tela no canto superior 
esquerdo. Esses campos mostrarão a data e horas atuais, bem como nome do usuário logado. 

Para tanto, aprenderemos mais algumas coisas do Toolbar. Quando mudamos algum dado 
(setting), como por exemplo, cor e espessura das linhas, cor de preenchimento de objetos, 
formatação de fontes de texto, etc…, essas mudanças passam a ter efeito no próximo objeto 
desenhado e nos outros que estejam selecionados. 

Desenhe agora três retângulos azuis, com contorno cinza escuro de espessura (Weight) 2. 

2. Vá ao Toolbar (lado superior direito da tela) e selecione o ícone “Fill Color” 

, e troque para a cor azul.  

3. Selecione “line color”  e mude a cor da linha para cinza escuro (dark gray) 

com largura weight = 2. 

4. Desenhemos três Rectangles  conforme figura abaixo: 
 
 

 
Figura 261.  

 

Agora vamos mudar o estilo das fontes.  Clique no ícone mostrado ao lado  e selecione os 
parâmetros da fonte. Selecione o tamanho 12 e fonte tipo Courier. 



SISTEMAS SUPERVISÓRIOS 

 

154                                                                                                 Prof. Marcelo Saraiva Coelho 

 Para inserir caracteres de texto nos retângulos, usaremos o ícone mostrado ao lado  
.Clique no ícone e depois clique dentro de um dos retângulos azuis que foram desenhados.   

Para mostrarmos o valor de um tag na tela, usamos o caractere “ # ” (que recebe vários 
nomes, entre eles sustenido, cerquilha, cerquinha, jogo da velha, hash sign, etc…). O mesmo 
número de caracteres “cerquinha” que forem digitados, será o mesmo número de caracteres 
do tag serão mostrados. Como queremos mostrar a data utilizando o formato MM/DD/AAAA, 
precisamos de 10 caracteres no retângulo da esquerda, 8 caracteres para o retângulo da 
direita e 20 (ou mais) caracteres no retângulo inferior. 

 

 
Figura 262.  

-Clique duas vezes no caracter “ cerquinha” e configure conforme as propriedades abaixo: 

-Clique em Fonts e selecione fonte Courier, tamanho 12. 

 
Figura 263.  

Quando o Cabeçalho da nossa tela estiver pronta, deve parecer com a figura abaixo: 
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Figura 264.  

Salve a tela como STANDARD. Para salvar, clique no menu File na barra superior, e no item 
Save As e digite o nome STANDARD no campo Nome do arquivo, e clique em Salvar. 

 
Figura 265.  

CRIAR OS LINKS PARA OUTRAS TELAS NO CABEÇALHO 

Agora que os objetos estão desenhados, podemos começar a aplicar em cada um deles as 
propriedades de comando e de display com o valor de tags.  

� Nota: Neste momento passa a ser interessante utilizar-se do recurso "Disable Drag"  através do 
atalho "Ctrl+D". Este recurso faz com que os objetos não possam mais ser movimentados na tela pelo 
mouse. Como estaremos duplo-clicando várias vezes nos objetos, às vezes estes podem mudar de 
posição. Com o Ctrl+D eles não se moverão. 

Para mostrar o valor de tags ou mesmo expressões numa tela, aplicaremos nos textos onde 
houver os caracteres #####.  a propriedade "Text I/O", através do ícone mostrado ao lado 

 .  

Clique duas vezes no retângulo com 8 caracteres ##### (para hora), e em seguida no ícone 

 "Text I/O", a janela "Objects Properties" aparecerá. Note que o check -list superior 
direito terá além da opção Text, a propriedade Text I/O. No campo "Tag/Expression" 
preencha com  Time.Como na figura abaixo; 

 
Figura 266.  

Selecione o outro retângulo com texto ######, com 10 caracteres (para data) apliquemos a 
propriedade "Text I/O".  
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Ao abrir a janela "Objects Properties" digite Date no campo "Tag/Expression".Como na 
figura abaixo: 

 

 
Figura 267.  

A partir de agora estaremos inserindo os comandos de abrir tela nos botões do Cabeçalho da 
tela. Clique duas vezes no botão escrito  "PRINCIPAL"  

  
Figura 268.  

Insira a propriedade "Command" . A janela “Object Properties” será aberta. Configure-a 
como mostrado abaixo. 

 

 

 
Figura 269.  

A função Open ( ), abre uma tela, que sra chamada através do nome dado a ela dentro das 
aspas passada como parâmetro. Não é necessário que a janela tenha sido criada para que 
programemos um botão para chamá-la. Mas para que a função funcione ai sim a tela já deve 
ter sido criada. O nome da tela a ser chamada, deve estar entre aspas por tratar-se de uma 
constante do tipo String. Se colocarmos ao invés disso um tag do tipo string, sendo que este 
tag possui como valor, o nome de uma tela, aí então podemos  colocar o nome do tag sem 
aspas. 
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Clique duas vezes no botão "Sair" e repita o procedimento. 

 

 
Figura 270.  

Salve a tela como STANDARD. Para salvar, clique no menu File na barra superior, e no item 
Save e selecione o nome STANDARD no campo Nome do arquivo, e clique em Salvar. 

O botão “Sair” terá a função de fechar os módulos de RunTime(execução) da aplicação. Para 
tal, usamos a função "Shutdown ( )". Mas, aproveitaremos a ocasião para deixar o operador 
confirmar se realmente ele deseja sair. Então iremos criar uma tela chamada “Confirmação”, 
com as opções “Sim” e “Não” para confirmar o fechamento da aplicação. 

CRIAR TELA CONFIRMAÇÃO 

Agora crie a tela “Confirmação”, para inserir uma nova tela clique com o botão direito na 
pasta Screens, clique em Insert e configure como na figura abaixo: 

 

 
Figura 271.  

Na nova tela desenhe os seguintes objetos (botões e texto) como na figura abaixo: 

 
Figura 272.  

No botão “Sim”, clique duas vezes, insira a propriedade “Command” e digite Shutdown ( ). 
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Figura 273.  

No botão “Não”, clique duas vezes e insira a propriedade “Command” e digite, na coluna 
“Expression” o comando Close (“Confirmacao”). 

 

 
Figura 274.  

Salve a tela como Confirmacao. Para salvar, clique no menu File na barra superior, e no item 
Save As. 

 

  
Figura 275.  

Digite o nome Confirmacao no campo Nome do arquivo, e clique em Salvar. 
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Figura 276.  

Agora feche a tela Confirmacao. 

CRIAR O RODAPÉ (PARTE INFERIOR DA TELA) 

 Vamos criar agora um RODAPÉ, e editar as suas propriedades.  

Selecione o ícone "Alarm"  (canto direito da tela) no Toolbar e crie no inferior da tela, 
como se fosse um botão o RODAPÉ. 

 
Figura 277.  

Clique duas vezes na tela de Alarme recém criada, e edite suas propriedades na tela "Object 
properties" como mostrado abaixo: 
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Figura 278.  

Clique no botão Font... para selecionar  fonte tipo: Courier - Tamanho 10 - Cor Branca (White). 

O objeto então deverá parecer como este abaixo: 

 

       A tela deve ser salva para que os atributos tenham efeito. 

Salve a tela como STANDARD. Para salvar, clique no menu File na barra superior, e no item 
Save As e digite o nome STANDARD no campo Nome do arquivo, e clique em Salvar. 

 
Figura 279.  

CRIAR TELA PRINCIPAL COM OS ITENS DE PROCESSO E SINÓTICOS 

Nesta tela principal, deveremos: 

Mostrar as propriedades de três Tanques (Temperatura, Pressão e Nível) em formato gráfico e 
numérico. 

Mostrar o estado das válvulas de enchimento e esvaziamento dos Tanques através de objetos 
da biblioteca . 

Inserir comandos de abertura e fechamento das válvulas. 

 
� Nota: Partindo do princípio que os três Tanques serão idênticos, aproveitaremos esta aplicação para 
já treinar o conceito de Arrays. Portanto criaremos uma tela com tags indexados onde mostraremos os 
valores das variáveis do Tanque um de cada vez. 
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Para criar os tanques, os canos e as válvulas, usaremos objetos da biblioteca. Para 
acessarmos a biblioteca de símbolos, clique com no ícone mostrado na figura abaixo: 

 
Figura 280.  

Para importar um objeto da biblioteca para a tela da aplicação, simplesmente clique no objeto 
e depois na tela. 

É claro que há outras formas de se desenhar sem ser utilizando a biblioteca, mas para os 
propósitos deste tutorial a biblioteca nos atende bem.  

 

Portanto vamos importar objetos como válvulas (na janela Valves da biblioteca), canos (em 
Pipes) e o tanque (em Tanks) como mostrado abaixo. As setas são totalmente opcionais e se 
encontram na tela Arrows. 

 
Figura 281.  

Desenhemos também três retângulos na posição vertical. 

Crie agora os tags Temperatura, Nivel e Pressao que mostrarão a Temperatura, o Nível e a 
Pressão dos Tanques. 
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E mais um tag que será o índice dos Tanques chamado Indice e configure conforme mostrado 
na tabela abaixo. 

 
Figura 282.  

Os 4 primeiros tag's já haviam sido criados previamente durante o exercício anterior. 

Selecione o texto " ### " abaixo do texto Temperatura, insira a propriedade do ícone "Text I/O" 

  e configure como mostrado abaixo: 

 
Figura 283.  

Este display mostrará o valor da temperatura do tanque associado pelo tag Indice.  

Se Indice = 1, ele mostrará a temperatura do tanque 1, se Indice = 2 ele mostrara a 
temperatura do tanque 2, e assim sucessivamente. 

Selecione o texto “###” abaixo de Pressão e configure como mostrado abaixo. 

 
Figura 284.  

- Por último, selecione o texto ######### abaixo de Nível. Configure seu Texto I/O  
como abaixo: 
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Figura 285.  

A fim de mostrar os valores de Temperatura, Pressão e Nível graficamente, usaremos a 
propriedade Bargraph nos três retângulos desenhados acima dos textos.  

No nosso exemplo, o retângulo vai tendo o seu interior preenchido de acordo com o valor do 
tag associado ao seu bargraph. Se o tag for zero retângulo vazio, 50% cheio pela metade e 
100%, teremos o retângulo cheio. 

 

Selecione o retângulo acima do texto Temperatura e clique no ícone mostrado ao lado, 

Bargraph .  

Configure o retângulo como mostrado abaixo: 

 
Figura 286.  

Clique suas vezes no retângulo sobre o texto Pressão e clique no ícone Bargraph . 

 
Figura 287.  
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Por último, selecione retângulo sobre o texto Nivel: Insira a propriedade Bargraph  e 
configure como mostrado abaixo. 

 
Figura 288.  

Agora vamos às válvulas.  

As válvulas que escolhemos na biblioteca funcionam da seguinte forma: são dois bitmaps: um 
com a válvula vermelha e o outro com a mesma válvula, porém verde, que ficam sobrepostos. 
Dependendo do valor do tag, a válvula verde se sobrepõe sobre a vermelha ou não. 

 Isso acontece graças à propriedade Position, mostrada no ícone ao lado . 

Chamaremos a válvula que se encontra na horizontal de "ValvulaEnche". Clique duas vezes 
em cima dela e selecione a propriedade Position, e configure como mostrado abaixo: 

 
Figura 289.  

Esta propriedade fará com que, sempre que o valor do tag EstadoEnche[Indice] for “1”, o 
bitmap verde  será mostrado. Pensando em uma aplicação real, o valor deste tag deverá ser 
LIDO do campo. 

Clique duas vezes na "VálvulaEnche", e selecione a propriedade Command, configure o 
comando como mostrado abaixo: 
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Figura 290.  

Numa aplicação real, este tag c estaria enviando comandos para abrir e fechar as válvulas 
para do sistema. Portanto este tag seria um tag de ESCRITA para o Driver. 

Chamaremos de "ValvulaEsvazia" a válvula que está na posição vertical. 

Esta válvula, quando aberta, esvaziará o tanque.  

 Clique duas vezes em cima dela e selecione a propriedade Position e no campo Show on 
Condition digite EstadoEsvazia[Indice]. 

 
Figura 291.  

Agora vamos inserir o comando para controlar essa válvula.  

Clique duas vezes na ValvulaEsvazia e selecione a propriedade Command.  

Configure como mostrado abaixo. 

 
Figura 292.  

Finalmente vamos criar os comandos para o tag Indice.  

Já havíamos desenhado dois botões com setas para cima e para baixo, ao lado do número do 
tanque escolhido. 
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Figura 293.  

Clique duas vezes no botão que aponta para cima. Insira a propriedade Command  e 
configure como mostrado abaixo. 

 
Figura 294.  

Já para o botão que aponta para baixo, repita a operação e configure como mostrado abaixo: 

 
Figura 295.  

Agora vamos mostrar qual o número do tanque, clique duas vezes no texto " # " e clique no 

ícone da propriedade Text I/O" , configure como mostrado abaixo. 

 
Figura 296.  

Salve a tela como Principal. Para salvar, clique no menu File na barra superior, e no item Save 
As e digite o nome Principal no campo Nome do arquivo, e clique em Salvar. 

Em seguida configure a partida no menu Project, clique na opção Settings. 
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Figura 297.  

No tab Runtime Desktop digite dentro da janela Startup: Principal. 

 
Figura 298.  

Salve a aplicação e Rode. 
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ETAPA 4. CONFIGURAR UMA PLANILHA MATEMÁTICA (MATH 

WORKSHEET) PARA SIMULAR VALORES DE PROCESSO 

Agora é hora de desenvolvermos alguns scripts para simular valores de processo na tela 
Principal.  

Clique com o botão direito do mouse na pasta "Math" localizada no tab Tasks. 

Selecione o comando "Insert" para criar uma nova planílha matemática. 

 
Figura 299.  

O campo Execution controla a execução da planilha. Pode-se digitar aí um valor, um tag, uma 
expressão ou uma função que, sendo este valor verdadeiro, executa a matemática. 

Portanto o nosso campo Execution será preenchido com o valor 1. Isto habilita a execução 
contínua desta planilha uma vez que 1 será sempre um valor verdadeiro (TRUE). 

 
Figura 300.  

No corpo da planilha, estaremos simulando: 

Os status das válvulas, de acordo com o comando enviado. 

O nível, a pressão e a temperatura dos três Tanque . 

Para simular o status de cada válvula, simplesmente vamos transferir o valor do Comando para 
o Status, uma vez que não estamos numa aplicação real. 

Para os valores de temperatura e pressão brincaremos com as funções trigonométricas de 
seno e cosseno (sine e cosine). 
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Para simular a propriedade Nível (Nivel) de cada tanque, usaremos os status das válvulas de 
Enchimento e esvaziamento (fill and empty) para incrementar ou decrementar o valor da 
variável de Nível. 

 Portanto, com o entendimento acima, vamos configurar a planilha como mostrado abaixo :  

Tag Name Expression 
EstadoEnche[1] ComandoEnche[1] 
EstadoEsvazia[1] ComandoEsvazia [1] 
EstadoEnche[2] ComandoEnche[2] 
EstadoEsvazia[2] ComandoEsvazia [2] 
EstadoEnche[3] ComandoEnche[3] 
Estadosvazia[3] ComandoEsvazia [3] 
Temperatura[1] (Sin((Second/30)*PI())+1)*50 
Temperatura[2] (Sin((Second/20)*PI())+1)*50 
Temperatura[3] (Sin((Second/10)*PI())+1)*50 
Pressão[1] (Cos((Second/30)*PI())+1)*50 
Pressão[2] (Cos((Second/20)*PI())+1)*50 
Pressão[3] (Cos((Second/10)*PI())+1)*50 
Nível[1] if ((Not EstadoEsvazia[1] and EstadoEnche[1]) and Nivel[1] < 100, Nivel[1] 

+1) // Filling up the Tanque 
Nível[1] if ((Not EstadoEnche[1] and EstadoEsvazia[1]) and Nivel[1] > 0,  Nivel[1] - 1) 

// Getting the Tanque empty 
Nível[2] if ((Not EstadoEsvazia[2] and EstadoEnche[2]) and Nivel[2] < 100, Nivel[2] 

+1) // Filling up the Tanque 
Nível[2] if ((Not EstadoEnche[2] and EstadoEsvazia[2]) and Nivel[2] > 0, Nivel[2] - 1) 

// Getting the Tanque empty 
Nível[3] if ((Not EstadoEsvazia[3] and EstadoEnche[3]) and Nivel[3] < 100, Nivel[3] 

+1) // Filling up the Tanque 
Nível[3] if ((Not EstadoEnche[3] and EstadoEsvazia[3]) and Nivel[3] > 0, Nivel[3] - 1) 

// Getting the Tanque empty 

Agora já podemos rodar a aplicação e verificar o comportamento do nosso processo. 

IMPORTANTE: o módulo do InduSoft Studio que controla a execução das matemáticas, bem 
como de outras tarefas de Runtime como Alarmes, Trends, etc… é o BackGround Tasks. Se 
uma matemática aparenta não funcionar verifique se este módulo está rodando. Se ele estiver, 
um ícone deve estar no canto direito do Status Bar do Windows NT (onde fica normalmente o 
relógio) 
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ETAPA 5. CRIAR E CONFIGURAR GRUPOS DE ALARMES (ALARMS 

GROUP) 

Para criar um grupo de alarmes, vamos ao tab Tasks, e clique com o botão direito na pasta 
"Alarm" seguido de um clique no botão Insert. 

 
Figura 301.  

 Configure a planilha como mostrado abaixo: 

 

Figura 302.  

Criando esta planilha, você está informando ao sistema quais tags devem ter a função de 
alarmes, que tipo de alarmes, quais os seus limites, as mensagens para tais, prioridades e 
filtros (dados) 

O check box Disk permite escolher salvar o histórico destes alarmes em disco, em formato 
ASCII na pasta alarm da aplicação. 
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O manual explica o Header (cabeçalho) ,da planilha de Alarme da forma abaixo descrita: 

ALARM WORKSHEET HEADER 

Define algumas características em comum para todos os alarmes. 

Campo Group Name  

 Nome utilizado para distinguir os grupos de alarme. 

 IMPORTANTE: Antes de mudar o conteúdo do campo Group Name salve a configuração ou 
então os dados não salvos podem ser perdidos. 

Campo Description  

 Ajuda na descrição do grupo. 

Campo Disable 

 É um tag que, se seu valor for maior do que zero, os alarmes serão desabilitados. 

Campo Remote Ack   

Tag que permite o reconhecimento dos alarmes deste grupo.3 

Campo Total Active   

Neste campo um tag receberá o número de alarmes ainda ativos, mesmo que não 
reconhecidos. 

Campo Total Active ou Unack   

O tag deste campo receberá o número de alarmes que ainda não foram reconhecidos. Como 
estes alarmes podem não estar mais ativo, ou apenas não reconhecido, isto, justifica o nome 
do campo. 

Group Display/Save 

Summary Check-box – Quando selecionada permite que estes alarmes sejam mostrados em 
um objeto de alarme. 

 IMPORTANTE: Se esta  opção Summary não estiver escolhida, os alarmes deste grupo não 
serão mostrados nos grupos de alarme. Pode ser útil para o controle de eventos. 

Ack Check-box – Permite o reconhecimento do alarme. Alguns alarmes, usados apenas por 
alerta, não precisam de reconhecimento. Só é habilitado se o campo Summary também 
estiver habilitado. 

Beep Check-box – Faz soar o Bip do computador quando há alarmes não reconhecidos. 
Disponível apenas se Ack e Summary estiverem habilitados. 
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Printer Check-box – Envia o alarme para uma impressora. Não tem sido mais utilizado pois as 
impressoras de hoje não permitem a impressão linha a linha, e só página a página. Já pensou 
se acontecer 5 alarmes simultâneos e forem impressas 5 páginas de uma linha? 

Disk Check-box – Habilita a gravação dos alarmes em disco, permitindo o seu uso em objetos 
de alarme histórico. Se não for escolhido não será registrado nenhum alarme desta planilha 
em disco. 

Generate Ack Messages Check-box e Generate Norm Message Check-box – Se a opção 
Disk estiver habilitada, permite decidir que se grave em disco as informações de quando e se 
o alarme ocorrido foi reconhecido e/ou normalizado . 

Group Colors Box 

Define as cores dos alarmes no objeto de alarme, tanto da fonte quanto do seu background 
(fundo). Só tem efeito se a opção radio estiver em Custom. No caso de Default, a cor do 
alarme que será mostrada será a mesma que configurada no objeto de alarme da tela. 

 

Os Tag Fields de Alarmes 

Alguns dos Tag fields (TagName->Field) são diretamente relacionados a alarmes. Os limites 
dos alarmes, por exemplo, podem ser mudados dinamicamente escrevendo um novo valor no 
tag field. Veja abaixo os tag fields relacionados aos alarmes (* significa que podem ser 
alterados dinamicamente) 

 
*HiHiLimit  
*HiLimit 
*LoLimit  
*LoLoLimit 
*DevLimit 
*RateLimit 
*DevSetpoint 
 
 
Exemplo: TMP->AlrDisable=1 
  
HiHi Se maior que zero, há alarme tipo HiHi 
Hi Se maior que zero, há alarme tipo Hi 
Lo Se maior que zero, há alarme tipo Low 
LoLo Se maior que zero, há alarme tipo LowLow 
Rate Se maior que zero, há alarme tipo Rate 
Dev Se maior que zero, há alarme tipo Deviation 
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ETAPA 6. CRIAR E CONFIGUR TELA DE ALARM ON-LINE 

Abra a tela Standard e desenhe um objeto de "Alarm" utilizando o ícone "Alarm " .  

 
Figura 303.  

Duplo-clique no objeto de Alarm e configure a janela "Object Properties" como mostrado 
abaixo.  

Esteja certo de que a opção "On-line" está selecionada. 

 

 
Figura 304.  

Clique no botão Selection que possui alguns itens a serem configurados. 

Estudaremos estes detalhes quando falarmos dos alarmes históricos:  
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Figura 305.  

Vimos que já existem duas maneiras de se reconhecer os Alarmes.  

Trigando o tag que estaria no campo Remote Ack, da planilha de alarmes, ou trigando um tag 
que estaria no campo Ack Tag do objeto de alarme. 

Mas ainda há outra maneira. Há três tags internos que estudaremos agora: Alarm, AckAlr e 
AckAll.  

O tag AckAlr reconhece o alarme que está carregado no tag string alarm.  

Este tag alarm. Recebe sempre o último alarme não reconhecido. Trigando AckAlr 
reconhecemos este alarme. Já o tag interno AckAll reconhece todos os alarmes não 
reconhecidos, independentes do grupo que ele pertence: de alarmes, objeto, etc… . Portanto, 
neste tutorial, usaremos estes tags internos. 

 
Figura 306.  

Clique duas vezes no botão "Reconhece Um" e configure o tag interno AckAlr como mostrado 
abaixo: 

 
Figura 307.  

Clique duas vezes no botão "Reconhece Todos" e configure o tag interno AckAll como 
mostrado abaixo:. 
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Figura 308.  

Salve a tela, com o nome de  AlarmOnLine e rode a aplicação. 
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ETAPA 7. CRIAR E CONFIGURAR TELA DE HISTÓRICO DE ALARMES 

(HISTORICAL ALARM SCREEN) 

Crie os seguintes tags dentro da pasta “Application Tags” do “Database” como mostrado 
abaixo. 

 
Figura 309.  

Abra a tela AlarmOnLine, e configure como abaixo. 

Não se esqueça de desenhar um botão no lado superior direito da tela, ao lado do objeto de 
Alarme. 

Esta tela de histórico dos alarmes mostrará todos os alarmes que aconteceram e foram 
gravados em disco, de acordo com um período definido como parâmetro.  

 
Figura 310.  

Clique com o botão direito em algum lugar vazio da tela, e escolha a opção Screen Attributes. 
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Figura 311.  

Selecione o check Box e clique sobre On Open.  

 
Figura 312.  

A lógica configurada abaixo será executada quando a tela for aberta. Isto serve como 
parâmetro inicial para a função de alarme. 

 
Figura 313.  

 Duplo-clique no objeto de alarmes e configure a janela "Object Properties" como mostrado 
abaixo.  
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Não se esqueça de mudar a opção de On-line para History 

 
Figura 314.  

Os tags que se encontram nos campos PgUp e PageDown permitirão uma rolagem pelos 
alarmes mostrados neste período.  

Pressione o botão Selection e vamos configurar como mostrado abaixo 

 
Figura 315.  

Nesta janela, estamos declarando quais tags definirão o período que será mostrado no objeto 
de alarme. Portanto teremos que criar textos com Text I/O para a entrada de dados destes 
campos. Repare que no campo Selection o tag está entre chaves porque é neste campo que 
colocamos o filtro dos alarmes, configurado na coluna Selection da planilha de alarmes. 
Portanto, podemos colocar aí A que mostraria só os alarmes com esta seleção ou um tag 
(como é o caso do tag string AlarmSel) que mudaríamos o valor pela tela (de A para B, ou C, 
etc…)  

Outro ponto que chama a atenção é o campo View %. Imaginemos que temos 100 alarmes 
para serem mostrados no período definido, mas o objeto só pode mostrar 25 deles de cada 
vez. Através dos tags que estão nos campos PgUp e PgDown da primeira tela de Object 
Properties, podemos rolar entre os alarmes mostrados. O campo View% terá um tag que dirá 
para onde do conjunto de 100 mensagens de alarme está apontado o início do objeto. Por 
exemplo. Ao abrirmos a tela e mostrarmos apenas 25 alarmes de um conjunto de 100, faltam 
outros 75, escondidos na memória. O tag que estiver no campo View% receberá o valor 0. 
Damos um Para Baixo. Este tag do campo View% passará ao valor 25, e estaremos 
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mostrando as mensagens de alarme do número 26 ao 50. Mais um Para Baixo e View% = 50 
e mostraremos do valor 51 ao 75, e assim por diante. Portanto daremos um exemplo de como 
utilizar isso criando como que uma barra de rolagem. 

 Após ter criado botões de Para Cima e Para Baixo 

 
Figura 316.  

No botão Para Cima, insira a propriedade Command e configure como abaixo: 

 
Figura 317.  

No botão Para Baixo, insira a propriedade Command e configure como abaixo:  

 
Figura 318.  

Associemos a propriedade Position a um botão como mostrado abaixo sem texto (caption)  

 

Configure a propriedade Position com o tag Visao.  

De acordo com o valor deste tag, o botão movimentará verticalmente aquele número de pixels. 
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Figura 319.  

Para os textos de  Dia Inicial, Dia Final, etc…, configure como mostrado abaixo. 

 
Figura 320.  

 
Figura 321.  

Todos os textos ####### devem conter a propriedade Text I/O com o Input Enabled habilitado. 

Para o texto de Seleção o item  Tag/Expression deve ser preenchido com o tag AlarmSel já 
criado anteriormente. 

Salve a tela como AlarmHistory e rode. 
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ETAPA 8. CRIAR E CONFIGURAR TELA DE TREND 

A tarefa Trend guarda um caminho traçado pelas variáveis da aplicação. Você pode guardá-
las em disco ou ainda mostrá-las em forma de gráficos. Vamos criar objetos para mostrar 
gráficos de variações na tela tanto On-Line (que é atualizado a cada x segundos com os 
novos valores das variáveis como se fosse um registro gráfico), quanto Histórico (que inclui 
recuperar dados passando-se como parâmetros uma data e hora inicial e uma duração para o 
gráfico). 

CRIANDO UM GRÁFICO DE TENDÊNCIAS INSTANTÂNEAS (TREND ON LINE) 

Nosso Trend On Line mostrará algumas variáveis e será atualizado a cada segundo. 

Abra a tela Standard.scr. 

Insira um objeto Trend através do ícone  e configure-o como mostrado a seguir: 

 
Figura 322.  

Salve a tela, como TrendOnLine. 

Clique duas vezes no objeto e configure a tela “Object Properties” como abaixo: 
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Figura 323.  

Clique no botão “Horizontal Scale” e edite como mostrado abaixo: 

 
Figura 324.  

Clique em OK 

 Agora clique no botão “Vertical Scale” e configure como mostrado a seguir: 

 
Figura 325.  

Clique em OK 

Agora clique  no botão “Pens” e edite como mostrado abaixo: 
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Figura 326.  

Salve a tela, como TrendOnLine rode a aplicação e após alguns segundos teremos um gráfico 
parecido com o mostrado abaixo: 

 
Figura 327.  

CRIANDO UM GRÁFICO DE TENDÊNCIAS HISTÓRICO (TREND HISTORY) 

Nesta parte do tutorial mostraremos vários recursos ao mesmo tempo, incluindo tags indiretos 
e outras operações usadas nos controles do gráfico. 

A principio criaremos os tags que controlarão o objeto de Trend Histórico.  

Crie os tags abaixo. 
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Figura 328.  

Agora temos que dizer para o sistema quais os tags que queremos gravando seus valores em 
disco, e de quanto em quanto tempo. 

Clique com o botão direito na pasta Trend (tab "Tasks") e clique em Insert. 

 
Figura 329.  

Configure a planilha como mostrada a seguir. 

Assim você está preparando o sistema para salvar os valores dos tags de temperatura dos 
Tanques, toda vez que o tag Gravar mudar de valor, e guardando isso em disco por até 700 
dias. 
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Figura 330.  

O check box “Save on Trigger” define a taxa de gravação. 

IMPORTANTE: O módulo do InduSoft Web Studio que controla a execução das funções 
matemáticas, bem como de outras tarefas de Runtime, como Alarmes, Trends, etc… é o 
BackGround Tasks. Se uma função matemática aparenta não funcionar verifique se este 
módulo está rodando. Se ele estiver, um ícone deve estar no canto direito inferior da tela 
(Status Bar) do Windows NT (onde fica normalmente o relógio).  
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ETAPA 9. CONFIGURAR UMA PLANILHA SCHEDULER PARA O USO 

DOS EVENTOS CLOCK, CALENDAR E CHANGE 

Apenas como EXEMPLO observe a planilha scheduler abaixo: 

 

Figura 331.  

Notas: 

O evento Clock é utilizado para disparar eventos baseados em temporizadores. Na coluna 
Time, configuramos a base de tempo (mínimo de 100ms). Isso significa que, a cada HH: MM: 
SS.100ms o evento será executado. Na coluna Tag, devemos configurar o tag que receberá o 
valor da expressão da coluna Expression. Finalmente, a coluna Disable pode conter um tag, 
função ou expressão que, se verdadeira, impedirá a execução do comando. Desta maneira é 
possível controlar a base de tempo da execução bem como se deve executar se ou não. As 
colunas Trigger e Date não são utilizadas para este tipo de evento 

O tipo Calendar dispara eventos em uma data e hora definida, ou sempre no mesmo horário 
todos os dias. A coluna Trigger não é utilizada. Já as colunas Tag, Expression e Disable são 
utilizadas da mesma forma que mostrado acima par ao evento Clock.  

Já o tipo Change dispara uma ação sempre que o tag colocado na coluna Trigger tem o seu 
valor alterado. As colunas Time e Date não são utilizadas e as demais têm o mesmo 
comportamento descrito para os tipos anteriores. 

Para criar uma planilha de Scheduler, continuemos no Tab Tasks e clique com o botão direito 
na pasta Scheduler e clique na opção Insert. 
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Figura 332.  

Esta planilha servirá para definir um timer e, toda vez que esse tag com nome “Gravar” mudar 
de valor os valores atuais dos tags Temperatura[1], Temperatura[2] e Temperatura[3] serão 
salvos em disco. 

Configure a planilha scheduler como mostrado abaixo 

 
Figura 333.  
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ETAPA 10. CRIAR E CONFIGURAR UMA TELA TREND HISTORY 

Nesta tela de histórico estaremos criando alguns campos para entrada de alguns valores como 
data inicial do gráfico, hora inicial, duração, etc…  

O gráfico estará apresentando um cursor vertical que, sempre em intersecção com as curvas, 
indicará o valor daquela curva naquele momento. Além disso, mostraremos as penas com as 
opções de escondê-las ou não, utilizando-se de tags indiretos para tal. 

Crie também um tag chamado Vazio, Array Size 0 e do tipo Inteiro. 

Abra a tela Standard e importe da biblioteca, um objeto Trend (na janela Trend da biblioteca), 
ajuste o objeto na tela conforme figura abaixo. 

 
Figura 334.  

 Salve a tela como TrendHistory. 

Clique com o botão direito em qualquer lugar vazio da tela e escolha a opção Screen Atributes, 
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Figura 335.  

Selecione o check-box On Open e clique nele. 

 
Figura 336.  

Configure como mostrado a seguir: 

 
Figura 337.  

O próximo passo é desenhar os outros objetos na tela.  

MUITA ATENÇÃO AO CONFIGURAR OS COMANDOS DESTA TELA. 



SISTEMAS SUPERVISÓRIOS 

 

190                                                                                                 Prof. Marcelo Saraiva Coelho 

Configure-a como mostrado a seguir: 

 
Figura 338.  

COMANDOS E PROPRIEDADES  

Criar três retângulos no campo “A” e inserir a propriedade Command em cada um dos 
retângulos 

Propriedade Command   

Campo Tag = Pena[X]                                

Campo Expression More>> = if(Pena[X]="Temperatura[X]","Vazio","Temperatura[X]"). 

A letra X é equivalente ao número 1, 2 ou 3 referente ao tanque.  

Se for Temperatura[1], substitua o X por 1 e assim por diante. 

Criar três retângulos no campo “B” e inserir a propriedade Text I/O em cada um dos retângulos 

Propriedade Text I/O 

CampoTag/Expression= CursorPenX 

Check-box Input Enable = Desabilitado 

A letra X é equivalente ao número 1, 2 ou 3 referente ao tanque.  

Se for Temperatura[1], substitua o X por 1 e assim por diante. 

Criar um retângulo no campo “C” e inserir a propriedade Text I/O em cada um dos retângulos 
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Propriedade Text I/O 

CampoTag/Expression= DataIni 

Check-box Input Enable = Habilitado 

Criar um retângulo no campo “D” e inserir a propriedade Text I/O em cada um dos retângulos 

Propriedade Text I/O 

CampoTag/Expression= TempoIni 

Check-box Input Enable = Habilitado 

Criar um retângulo no campo “E” e inserir a propriedade Text I/O em cada um dos retângulos 

Propriedade Text I/O 

CampoTag/Expression= Duracao 

Check-box Input Enable = Habilitado 

Salve a tela 

Rode o Runtime, aguarde alguns instantes, preencha os campos: 

DataInicial = Com a data atual do sistema 

HoraInicial = Com a hora atual do sistema 

Duração = Valor de 0.01 


