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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Електричні системи автоматизації та 

електропривод» є підґрунтям навчальних дисциплін, що вивчають прикладні 

питання побудови, проектування та функціонування автоматичних систем 

керування транспортними засобами, технологічними процесами та установками, 

побудованих з використанням сучасної елементної бази. Метою викладання 

навчальної дисципліни «Електричні системи автоматизації та електропривод» є 

оволодіння студентами теоретичними засадами синтезу та проектування, 

практичними навичками налагоджування та експлуатації сучасних систем 

автоматизації електротранспорту. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати 

принципи побудови автоматизованих систем управління електротранспортом; 

типи джерел і приймачів сигналів, принципи побудови систем збору 

інформації, методи боротьби із завадами у каналах керування та вимірювання; 

принципи з’єднання керуючих обчислювальних машин з датчиками та 

виконавчими органами, особливості використання цифрових промислових 

мереж; види та загальні характеристики керуючих обчислювальних машин. 

Метою проведення лабораторних занять є закріплення студентами 

теоретичних знань і набуття навичок, необхідних для:  проектування та 

налагоджування систем автоматизації електротранспорту з використанням 

програмованих логічних контролерів (ПЛК); підключення та конфігурування 

модулів вводу/виводу ПЛК; програмування за використанням мови STEP 7;  

налагоджування програмного забезпечення. 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНА РОБІТ 
 

Практична робота № 1 

Тема. Ознайомлення з програмним середовищем WinPLC7 

Мета: набуття навичок роботи у програмному середовищі WinPLC7. 

Короткі теоретичні відомості 

Промисловий контролер VIPA та система програмування WinPLC7. 

Німецька компанія VIPA спеціалізується на розробці та виробництві 

програмованих логічних контролерів (ПЛК), сумісних з контролерами фірми 

Siemens за системою команд. 

Програмне забезпечення VIPA WinPLC7 – програмний пакет, що 

призначений для конфігурації, програмування, налагодження програм і 

діагностики контролері VIPA. Воно має єдину оболонку для всіх типів 

контролерів VIPA, а також для контролерів Siemens S7-300/400. WinPLC7 

містить різноманітні інструменти для створення проекту: конфігурування 

апаратного забезпечення, символьний редактор для визначення символьних 

позначень змінних, редактор програм, документування. Редактор програм 

використовується для створення програми користувача. WinPLC7 містить такі 

мови програмування, що відповідають стандарту IEC 61131-3: Statement List 

(STL) – мова інструкцій, Ladder Diagram (LAD) – мова релейно-контакторних 

схем, Function Block Diagram (FBD) – мова функціональних блоків. WinPLC7 

дозволяє імпортувати-експортувати проекти для контролерів Siemеns, зберігати 

резервну копію програми і даних на MMC-карту, а також виконувати 

програмну симуляцію роботи контролера. 

1.1 Запуск програмного середовища WinPLC7. Із запуском WinPLC7 

відображається вікно швидкого запуску з такими можливостями: 

– відкрити останній проект; 

– запустити діалог «Відкрити проект» 

– створити новий проект. 
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Інтерфейс користувача з відкритим проектом має вигляд, зображений на 

рис. 1.2. 

 
Рисунок 1.2 – WinPLC7 з відкритим проектом 

 

1.2 Створення нового проекту. У вікні проектів за потреби створіть 

новий проект (натисніть праву клавішу миші у первинному вікні, виберіть 

«Створити новий підпроект»). У вікні вводу, що з’явилося, напишіть назву 

проекту (наприклад, «Test1») і натисніть клавішу «ОК». Вікно WinPLC набуде 

вигляду, що зображений на рис. 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Вікно WinPLC після створення нового проекту 

 

1.3 Створення таблиці позначень. Існує загальна практика створювати 

файли позначень. Такий підхід підвищує зручність читання створених програм і 

надає можливість іншим користувачам швидко ознайомлюватись зі змістом, 

структурою та метою створення програми.  

У таблиці позначень символьне ім’я (наприклад, «вимикач 1») 

пов’язується з абсолютною адресою (наприклад I0.1). 

Для створення таблиці зв’язків натисніть кнопку швидкого доступу 

«Таблиця позначень». З’явиться вікно редактора позначень (рис. 1.4). 

 
Рисунок 1.4 – Редактор позначень без записів 
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Виберіть колонку «Адреса», у якій уведіть «I0.0» за допомогою 

клавіатури. Натисніть клавішу  п’ять разів. Після цього вікно редактора 

позначень набуде вигляду, показаного на рис. 1.5. 

 
Рисунок 1.5 – Редактор позначень з введеними записами 

 

Замініть стандартні імена символів (колонка Symbols) іменами, що мають 

смислові значення. 

1.4 Створення ОВ1. Блок ОВ1 циклічно виконується під час роботи PLC. 

Для його створення натисніть кнопку швидкого доступу «Показати ОВ1». Після 

цього має з’явитися вікно з пустим блоком ОВ (рис. 1.6). 

 
Рисунок 1.6 – Пустий блок ОВ1 
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1.5 Розробка програми за допомогою мови LAD. Бінарні сигнальні 

стану групуються в LAD (послідовні і паралельні схеми) за допомогою 

послідовних і паралельних з’єднань контактів. Послідовне з’єднання відповідає 

функції AND, а паралельне зєднання – функції OR. 

Мова програмування LAD використовує два види контактів для 

сканування бітових операндів: NO-контакт і NC-контакт.  

Нормально розімкнений контакт (NO-контакт). Нормально 

розімкнений контакт відповідає скануванню з очікуванням сигнального стану 

«1». Якщо сканований бінарний операнд має сигнальний стан «1», то NO-

контакт активований. 

На рис. 1.7 показаний приклад, де датчик S1 підключений до входу I 1.0 і 

сканується NO-контактом. Якщо датчик S1 розімкнути, то вхід I 1.0 містить 

«0», і струм через NO-контакт не проходить. Контактор K1, керований виходом 

Q 4.0, не ввімкнений. Якщо датчик S1 активований, то вхід I 1.0 має сигнальний 

стан «1». Струм від лівої несучої (шини живлення) тече через NO-контакт у 

котушку, і контактор K1, підключений до виходу Q 4.0, активується. NO-

контакт сканує вхід з очікуванням сигнального стану «1» і потім замикається, 

незалежно від того, яким контактом, NO або NC, на вході є датчик. 

Датчик 
активований

 
Рисунок 1.7 – Робота нормально розімкненого контакту 
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Нормально замкнений контакт (NC-контакт). Струм протікає через 

NC-контакт, якщо бінарний операнд має сигнальний стан «0». Якщо 

сигнальний стан «1», то NC-контакт «розмикається», і протікання струму 

переривається. 

У прикладі на рис. 1.8 струм тече через NC-контакт, якщо датчик S2 

незамкнутих (вхід I 1.1 має сигнальний стан «0»). Струм також тече у котушці і 

збуджує контактор K2 на виході Q 4.1. Якщо датчик S2 активований, то вхід 

I 1.1 має сигнальний стан «1», і NC-контакт розмикається. Протікання струму 

переривається, і з контактора K2 знімається навантаження. NC-контакт 

перевіряє вхід на наявність нульового сигнального стану і перебуває потім у 

замкненому стані, незважаючи на те, яким контактом на вході є датчик, або 

NO-NC-контактом. 

 
Рисунок 1.8 – Робота нормально замкненого контакту 

 

Нормально розімкнені та нормально замкнені контатки можуть 

об’єднуватися як послідовно та паралельно, так зустрічаються і комбіновані 

схеми з’єднання. У послідовних схемах два або більше контактів з’єднані 

послідовно. Струм у послідовній схемі тече, коли всі контакти замкнені. 

На рисунку 1.9 показані типові послідовні схеми.  
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Рисунок 1.9 – Послідовні схеми з’єднання контактів 

 

У схемі 1 (Network 1) послідовна схема містить три контакти; будь-які 

бінарні операнди можуть скануватися. Усі контакти є NO-контактами. Якщо всі 

відповідні операнди мають сигнальний стан «1» (тобто якщо NO-контакти 

активовані), то в ланцюзі струм тече до котушки. Операнд, керований 

котушкою, установлюється в «1». У всіх інших випадках струм не тече, і 

операнд котушка 1 (Coil1) скидається в «0». 

Схема 2 (Network 2) демонструє послідовну схему з одним NC-контактом. 

Струм тече через NC-контакт, якщо відповідний операнд знаходиться в 

сигнальному стані «0» (тобто NC-контакт не активований). Отже, струм тече 

через послідовну схему в разі, якщо операнд Contact4 (Контакт 4) має 

сигнальний стан «1», а операнд Contact5 (Контакт 5) має сигнальний стан «0». 

Якщо два або більше контактів скомпоновані один під іншим, то таке 

з’єднання називається паралельною схемою. Струм тече через паралельну 

схему, якщо один з контактів замкнений. На рис. 1.10 показані типові 

паралельні схеми.  

У схемі 3 (Network 3) паралельна схема складається з трьох контактів; 

скануватися може будь-який операнд. Усі контакти є NO-контактами. Якщо 

один з операндів має сигнальний стан «1», то за схемою до котушки тече струм. 

Операнд, керований котушкою, установлюється в «1». Якщо всі скановані 

операнди знаходяться в сигнальному стані «0», то струм до котушки не 

проходить, і операнд Coil3 (Котушка 3) скидається в «0». 
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Рисунок 1.10 – Паралельні схеми з’єднання контактів 

 

Схема 4 (Network 4) демонструє паралельний план з одним NC-

контактом. Струм тече через NC-контакт, якщо відповідний операнд дорівнює 

«0», тобто струм тече через паралельну схему в разі, якщо операнд Contact4 

(Контакт 4) має сигнальний стан «1», або операнд Contact5 (Контакт 5) має 

сигнальний стан «0» . 

Інвертування результату логічної операції (RLO) забезпечується за 

допомогою NOT-контакту. Цей тип контакту використовується, щоб, 

наприклад, передати в котушку інвертоване значення послідовного ланцюга 

(рис. 1.11, Network 9). Струм тектиме в котушці тільки тоді, коли немає струму 

в контакті NOT, тобто якщо розімкнений Contact1 (Контакт 1) або Contact 2 

(Контакт 2). 

 
Рисунок 1.11 – Увімкнення NOT-контакту  
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Те ж саме стосується по аналогії і для схеми 10 (Network 10), у якій NOT-

контакт вставлений після паралельного ланцюга. Тут Coil 10 (Котушка 10) 

встановлюється, якщо жоден з контактів незамкнений. 

У мові програмування FBD логічні операції, що виконуються над 

двійковими сигнальними станами, набувають форми функцій AND (І), OR 

(АБО) і Exclusive OR (Виключаюче АБО). Операнди, сигнали стану яких 

скануються і комбінуються, подаються (записуються) на входи цих функцій. У 

програмному пакеті WinPLC7 можна сканувати Такі операнди: 

– вхідні і вихідні біти, маркери; 

– таймери та лічильники; 

– біти глобальних даних; 

– біти тимчасових локальних даних; 

– біти статичних локальних даних; 

– біти слова стану (результати оцінювання та обчислень). 

Кожен бінарний операнд може бути адресований абсолютно або 

символічно. Під час сканування бінарного операнда, або всередині схеми 

бінарної логіки (функціонального плану), є можливість інвертувати результат 

логічної операції за допомогою символу інвертування (заперечення).  

У FBD для кожного сегмента програмується одна схема бінарної логіки 

(схема двійкової логіки). Логічна схема може складатися з одного або великої 

кількості з'єднаних між собою функціональних елементів. Логічна схема, або 

логічна операція (логічні операції), завжди має бути завершена, наприклад, 

оператором присвоювання. Присвоювання впливає на бінарний операнд за 

допомогою результату логічної операції. 

FBD використовує бінарні функції AND, OR і Exclusive OR (рис. 1.12). 

Усі функції можуть мати (теоретично) будь-яку кількість функціональних 

входів (входів функції). Якщо вхід веде безпосередньо до функціонального 

елемента, то сигнальний стан сканованого операнда безпосередньо 

використовується в логічній операції, якщо вхід постачений знаком 
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заперечення, то сигнальний стан сканованого операнда інвертується перед 

виконанням логічної операції. 

   
а) б) в) 

Рисунок 1.12 – Графічне зображення бінарних функцій: 

а) елемент І, б) елемент АБО, в) елемента Виключаюче АБО 

 

Функція AND (І). Ця функція комбінує два бінарних стани один з одним 

і генерує результат логічної операції (RLO) «1», якщо обидва стани (обидва 

сканованих результати) дорівнюють «1». Якщо функція AND має кілька входів, 

результати сканування всіх входів мають дорівнювати «1», щоб вихід RLO 

дорівнював «1». В інших випадках функція AND на своєму функціональному 

виході видає RLO «0». Приклад реалізації функції AND подано на рис. 1.13. 

 
Рисунок 1.13 – Реалізація функції AND і часові діаграми її роботи 

 

У схемі 1 (Network 1) функція AND має три входи, кожний з яких може 

бути підключений до будь якого бінарного операнду. Усі операнди скануються 

з очікуванням сигнального стану «1», тому сигнальні стани операндів 

безпосередньо (прямо) об’єднуються по AND. Якщо всі скановані операнди 

мають сигнальне стан «1», то функція AND установить операнд Output1 

(Вихід 1) в «1». В інших випадках умова і не виконується, і операнд Output1 

(Вихід 1) скидається в «0». 
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Схема 2 (Network 2) показує функцію AND з інвертованим входом. 

Результат сканування для інвертованого операнда дорівнює «1», якщо цей 

операнд дорівнює «0», тобто в прикладі умова AND виконується, коли операнд 

INPUT4 (Вхід 4) дорівнює «1» і операнд Input5 (Вхід5 ) дорівнює «0». 

Функція OR (АБО). Ця функція комбінує два бінарних сигнальних стану 

і повертає RLO «1», коли один із цих станів (один з результатів сканування) 

дорівнює «1». Якщо функція OR має кілька входів, то для того, щоб результат 

логічної операції (RLO) був «1», потрібно тільки один вхід, результат 

сканування якого дорівнює «1». Функція OR повертає RLO «0», коли 

результати сканування всіх входів дорівнюють «0». Приклад реалізації функції 

OR зображено на рис. 1.10. 

 
Рисунок 1.14 – Реалізація функції OR і часові діаграми її роботи 

 

На схемі 3 (Network 3) функція OR оснащена трьома входами, кожен із 

цих входів може бути з’єднаний з будь-яким бінарним операндом. Усі операнди 

скануються з очікуванням сигнального стану «1», тому сигнальний стан 

операндів безпосередньо об’єднується по OR. Якщо один або більше 

сканованих операндів мають сигнальне стан «1», то наступний оператор 

установить операнд Output3 (Вихід 3) у «1». Якщо всі скановані операнди 

мають сигнальний стан «0», то умова OR не задовольняється, і операнд Output1 

(Вихід 1) скидається в «0». 

Схема 4 (Network 4) демонструє функцію OR з інвертованим входом. 

Результат сканування інвертованого операнда дорівнює «1», якщо цей операнд 
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дорівнює «0», тобто в прикладі умова виконується OR, якщо операнд Input4 

(Вхід 4) має сигнальний стан «1» або операнд Input5 (Вхід 5) має сигнальний 

стан «0». 

Функція ХOR. Ця функція комбінує один з одним два бінарних стани і 

повертає RLO «1», коли два стани (результати сканування) неоднакові, і RLO 

«0», якщо два стани (результати сканування) ідентичні. Приклад реалізації 

функції ХOR зображено на рис. 1.15. 

 
Рисунок 1.15 – Реалізація функції ХOR і часові діаграми її роботи 

 

На схемі 5 (Network 5) два входи, обидва скановані з очікуванням 

сигнального стану «1», ведуть у функцію ХOR. Якщо тільки один зі сканованих 

операндів дорівнює «1», то умова ХOR виконується, і операнд Output5 (Вихід 

5) установлюється в «1». Якщо обидва операнди «1» або «0», то операнд 

Output5 (Вихід 5) дорівнює «0». 

Схема 6 (Network 6) зображує функцію ХOR з інвертованим входом. 

Результат сканування інвертованого операнда дорівнює «1», коли операнд 

скинутий у «0», тобто умова ХOR у прикладі виконується, якщо обидва вхідних 

операнди мають однакові сигнали стану. 

Функція ХOR може бути запрограмована також з кількістю входів більше 

двох. У такому випадку умова ХOR задовольняється (у разі безпосереднього 

сканування), якщо у непарної кількості сканованих операндів є результат 

сканування «1». 

Програмний продукт WinPLC7 дозволяє вільно комбінувати бінарні 

функції одна з іншою. Наприклад, можна об’єднати кілька функцій AND по 
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функції OR чи дві функції OR по функції ХOR. Кількість функцій у логічній 

операції (схемі) теоретично необмежена. 

Інвертування результату логічної операції використовується для таких 

задач: 

– сканування бінарного операнда, що еквівалентно скануванню з 

очікуванням сигнального стану «0»; 

– між двома бінарними функціями (що еквівалентно інвертування 

результату логічної операції) OR; 

– на виході бінарної функції (наприклад, якщо необхідно встановити або 

скинути бінарний операнд, коли умова не виконана, тобто коли RLO = «0»). 

На рис. 1.16 показано функцію NAND (функцію AND з інвертованим 

виходом) і функцію NOR (OR функцію з інвертованим виходом). RLO функції 

NAND дорівнює «0» тільки тоді, коли всі входи мають сигнальний стан «1». 

Функція повертає NOR RLO «1» тільки тоді, коли на жодному з входів немає 

сигнального стану, що дорівнює «1». 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1.16 – Реалізація функціїй NAND (а) і NOR (б)  

та часові діаграми їх роботи 
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Хід роботи 

1. Згідно з варіантом завдання (таблиця 1.1) провести дослідження схем 

послідовного, паралельного та комбінованого з’єднання контактів. 

2. Провести покроковий контроль розробленої програми. Після створення 

схеми дослідження, з натисканням кнопки  розроблена програма 

зберігається. Потім, за допомогою кнопки  створене програмне 

забезпечення записується до пом’яті контролера, після чого з натисканням 

кнопки  здійснюється проводиться покроковий контроль роботи 

розробленої схеми. 

3. Ознайомитися з основними типами логічних операцій у програмному 

пакеті WinPlС7. 

4. Скласти програму реалізації логічної функції згідно з варіантом 

завдання (таб. 1.2). 

5. Здійснити покроковий контроль розробленої програми. 

 

Таблиця 1.1 – Варіанти завдань 

№ пор Схема дослідження 

1 

 

2 
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Продовження таблиці 1.1 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 
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Продовження таблиці 1.1 

9 

 

10 

 
 

Таблиця 1.2 – Варіанти завдань 

№ п/п Логічні функції 

1 Q0.3 = (I0.1 OR I1.1) ХOR (I2.1 AND I1.3) 

2 Q0.1 = (I1.2 AND I2.1) OR (I2.2 AND I0.3) 

3 Q0.3 = (I0.2 OR I1.1) AND (I2.1 AND I1.3) 

4 Q0.1 = (I1.2 AND I1.3) AND (I2.1 ХOR I1.1) 

5 Q0.2 = (I1.2 AND I1.3) AND (I2.1 AND I1.1) 

6 Q0.1 = (I0.3 OR I1.0) OR (I2.2 AND I1.2) 

7 Q0.2 = (I1.3 AND I1.1) OR (I2.0 AND I0.2) 

8 Q0.3 = (I0.2 ХOR I1.1) AND (I2.1 AND I1.3) 

9 Q0.1 = (I1.2 AND I1.3) AND (I2.1 OR I1.1) 

10 Q0.2 = (I1.2 AND I1.3) AND (I2.1 AND I1.1) 

 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Тема й мета роботи. 

3. Опис проведеної роботи.  

4. Структурна схема розробленої програми. 

5. Висновки щодо роботи. 
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Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте локальні системи керуванням. 

2. Охарактеризуйте відкриті локальні системи керуванням. 

3. Охарактеризуйте вбудовані локальні системи керуванням. 

4. Які мови програмування використовуються для створення програми 

користувача у програмному пакеті WinPLC7? 

5. Охарактеризуйте нормально розімкнені контакти. 

6. Охарактеризуйте нормально замкнені контакти. 

7. Поясніть принципи побудови схем з послідовним з’єднанням контактів. 

8. Поясніть принципи побудови схем з паралельним з’єднанням 

контактів. 

9. Поясніть принцип дії NOT-контакту. 

10. Охарактеризуйте основні типи блоків логічних функцій та операції, 

які вони дозволяють виконувати. 

11. Поясніть роботу функції AND. Наведіть часові діаграми її роботи. 

12. Поясніть роботу функції OR. Наведіть часові діаграми її роботи. 

13. Поясніть роботу функції ХOR. Наведіть часові діаграми її роботи. 

14. Для яких задач використовується задача інвертування. 

15. Поясніть роботу функції NAND. Наведіть часові діаграми її роботи. 

16. Поясніть роботу функції NOR. Наведіть часові діаграми її роботи. 

Література: [1, с. 98–103; 2, с. 201–203; 3, с. 38–42; 3, с. 102–112; 4, с. 68–

75; 5, с. 47–63]. 
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Практична робота №2 

Тема. Дослідження роботи таймерів 

Мета: набуття навичок роботи з таймерами у програмному середовищі 

WinPLC7. 

Короткі теоретичні відомості 

Таймери дозволяють програмно реалізувати послідовності синхронізації 

такі, як інтервали очікування та спостереження, вимірювання інтервалів або 

генерування імпульсів. 

Існують такі типи таймерів: 

– імпульсні таймери (Pulse timers); 

– розширені імпульсні таймери (Extended pulse timers); 

– таймери затримки ввімкнення (On-delay timers); 

– таймери затримки ввімкнення із запам’ятовуванням (Retentive on-delay 

timers); 

– таймери затримки вимкнення (Off-delay timers). 

Таймер можливо запрограмувати повністю як блоковий елемент або за 

допомогою окремих програмних елементів. Таймер контролюється шляхом 

запиту його стану («Timer running», «Таймер працює») або поточного значення 

таймера, яке можливо отримати з виходу таймера в двійковому або двійково-

десятковому (BCD) коді. 

Таймер дозволяє виконувати такі операції: 

– запуск таймера із заданим значенням часу; 

– обнулення (скидання) таймера; 

– перевірка стану таймера; 

– зчитування (цифрового) значення таймера в бінарному коді; 

– зчитування (цифрового) значення таймера в BCD-коді. 

Блоковий елемент для таймера містить усі ці операції таймера у вигляді 

функціональних входів і функціональних виходів (рис. 2.1). Над блоковим 

елементом розташований абсолютний або символічний для адреси таймера. У 

самому блоковому елементі як заголовок зазначений режим таймера (S_PULSE 
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означає «Start pulse timer» або «Запуск імпульсного таймера»). Призначення для 

входів S і TV обов’язкові, тоді як для інших – ні. Опис виводів таймера 

зображено в таблиці 3.1. 

  
а) б) 

Рисунок 2.1 – Графічне зображення таймера: 

а) мова програмування LAD; б) мова програмування FBD 

 

Таблиця 2.1 – Опис виводів таймерів 

Позначення Тип даних Опис 

S BOOL Вхід запуску 

TV S5TIME Специфікація тривалості часу 

R BOOL Вхід скидання таймера 

BI WORD Поточне значення часу у двійковому коді 

BCD WORD Поточне значення часу у BCD коді 

Q BOOL Стан таймера 

 

Таймер стартує, коли результат логічної операції (RLO) змінюється на 

вході запуску (start input). Така зміна сигналу завжди потрібна для запуску 

таймера. У разі таймера затримки вимкнення RLO має змінитися з «1» на «0»; 

усі інші таймери стартують зі зміною RLO з «0» на «1». 

Запустити таймер можливо в одному з п’яти різних режимів (рис. 2.2). 

Однак, немає сенсу використовувати будь-який даний таймер більш, ніж в 

одному режимі. 
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Імпульсний таймер

Вид таймера

Розширений 
імпульсний таймер

Таймер затримки 
ввімкнення із 

запам'ятовуванням 

Таймер затримки 
ввімкнення

Таймер затримки 
вимкнення

Сигнал запуску

(Start signal)

 
Рисунок 2.2 – Робочі характеристики таймера 

 

Імпульсний таймер. Діаграма на рис. 2.3 пояснює характеристики під 

час запуску та скидання імпульсного таймера. 

Сигнальний стан на 
вході запуску

Сигнальний стан на 
вході скидання

Таймер працює
(внутрішній)

Стан таймера
(зчитування «1» )

t – запрограмована тривалість 
 

Рисунок 2.3 – Робочі характеристики імпульсного таймеру 

 

Зона 1. Коли сигнальний стан на вході запуску (start input) таймера 

змінюється з «0» на «1» (позитивний фронт), таймер запускається. Він працює 

протягом запрограмованої тривалості, поки сигнальний стан на вході запуску 

дорівнює «1». Під час роботи таймера вихід Q видає сигнальний стан «1». Зі 

стартовим  значенням як початкова точка, значення часу відраховується у 

зворотному порядку до нуля згідно із часовою базою. 
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Зона 2. Якщо сигнальний стан на вході запуску таймера змінюється на 

«0» до закінчення часу, то таймер зупиняється. Вихід Q до рівнює «0». 

Значення часу показує, скільки часу працював би таймер, якби, не був 

передчасно перерваний. 

Скидання імпульсного таймера має статичний ефект і має пріоритет 

перед запуском таймера (рис. 2.3). 

Зона 3. Сигнальний стан «1» на вході скидання (reset input) активного 

таймера обнуляє цей таймер. Вихід Q в цьому випадку дорівнює «0». Значенню 

часу і тимчасової базі також присвоюються нулі. Якщо сигнальний стан входу 

скидання переходить з «1» в «0», тоді як сигнальний стан на вході установки 

ще дорівнює «1», то таймер залишається незмінним. 

Зона 4. Сигнальний стан «1» на вході скидання неактивного таймера 

ніякого впливу не здійснює. 

Зона 5. Якщо сигнальний стан на вході запуску переходить з «0» в «1» 

(позитивний фронт), поки сигнал скидання ще присутній, таймер стартує, але 

негайно скидається (на діаграмі показано лінією). Якщо перевірка стану 

таймера була запрограмована після скидання, то короткочасний запуск таймера 

не впливає на перевірку. 

Таймер затримки на ввімкнення. Діаграма на рис. 2.4 пояснює 

характеристики під час запуску та скидання таймера затримки на ввімкнення. 

Сигнальний стан на 
вході запуску

Сигнальний стан на 
вході скидання

Таймер працює
(внутрішній)

Стан таймера
(зчитування «1»)

t – запрограмована тривалість 
 

Рисунок 2.4 – Робочі характеристики таймера затримки на ввімкнення 
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Зона 1. Коли сигнальний стан на вході запуску таймера змінюється з «0» 

на «1» (позитивний фронт), таймер запускається. Він працює протягом 

запрограмованої тривалості. Операції зчитування з очікуванням сигнального 

стану «1» повертають результат «1», якщо час минув, і на вході запуску і 

раніше присутній сигнальний стан «1» (затримка включення). Маючи стартове 

значення як початкову точку, значення часу відраховується в напрямку 

зменшення до нуля згідно з базою. 

Зона 2. Якщо під час роботи таймера сигнальний стан на вході запуску 

змінюється з «1» на «0», то таймер зупиняється. У таких випадках зчитування з 

очікуванням сигнального стану «1» (стан таймера) завжди повертає результат 

перевірки «1». Значення часу показує кількість часу, що залишився. 

Скидання таймера затримки включення має статичний ефект і отримує 

пріоритет перед запуском таймера (рис. 2.4). 

Зони 3, 4. Сигнальний стан «1» на вході скидання обнуляє працюючий і 

не діючий таймер. Зчитування з очікуванням сигнального стану «1» (стан 

таймера) у цьому випадку повертає результат перевірки «0», навіть якщо 

таймер не працює, і на вході запуску все ще присутній сигнальний стан «1». 

Значення часу і часова база також обнуляються. Зміна сигнального стану на 

вході скидання з «1» на «0» їз сигнальним станом «1» на вході запуску на 

таймер не впливає. 

Зона 5. Якщо сигнальний стан на вході запуску переходить з «0» в «1» 

(позитивний фронт) за наявності сигналу скидання, то таймер запускається, але 

негайно скидається (на діаграмі це показано лінією). Якщо перевірка стану 

таймера під час програмування передбачена після скидання, то короткочасний 

запуск таймера не вплине на перевірку. 

Таймер затримки на вимкнення. Діаграма на рис. 2.5 пояснює 

характеристики під час запуску та скидання таймера затримки на вимкнення. 

Зони 1, 2. Таймер запускається, коли сигнальний стан на вході запуску 

таймера змінюється з «1» на «0» (негативний фронт). Він функціонує протягом 

запрограмованої тривалості. Зчитування з очікуванням сигнального стану «1» 
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(стан таймера) повертають результат перевірки «1», коли сигнальний стан на 

вході запуску «1», чи коли таймер працює (затримка вимкнення). 

Використовуючи стартове значення як початкову точку, значення часу 

відраховується в зі зменшенням згідно із часовою базою. 

Сигнальний стан на 
вході запуску

Сигнальний стан на 
вході скидання

Таймер працює
(внутрішній)

Стан таймера
(зчитування «1»)

t – запрограмована тривалість 
 

Рисунок 2.5 – Робочі характеристики таймеру затримки на вимкнення 

 

Зона 3. Якщо сигнальний стан на вході запуску змінюється з «0» на «1» 

(позитивний фронт) під час роботи таймера, то він скидається. 

Перезапускається таймер тільки за наявності на вході запуску негативного 

фронту. 

Обнулення таймера затримки вимкнення має статичний ефект і отримує 

пріоритет перед запуском таймера (рис. 2.5). 

Зона 4. Сигнальний стан «1» на вході скидання таймера під час роботи 

таймера обнуляє його. У цьому випадку результат зчитування з очікуванням 

сигнального стану «1» (стан таймера) дорівнює «0». Значення часу і часова база 

також обнулені. 

Зони 5, 6. Сигнальний стан «1» на вході запуску і на вході скидання 

обнуляє бінарний вихід таймера. Зчитування з очікуванням сигнального стану 

«1» (стан таймера) у цьому випадку повертає сигнальний стан «0». Якщо 

сигнальний стан на вході скидання тепер знову переходить у «0», вихід таймера 

повертається в стан «1». 
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Зона 7. Якщо сигнальний стан на вході запуску переходить з «1» в «0» 

(негативний фронт) за наявності сигналу скидання, то таймер стартує, але 

негайно скидається (на діаграмі це показано лінією). Тоді зчитування з 

очікуванням сигнального стану «1» (стан таймера) повертає результат 

перевірки «0». 

Хід роботи 

1. Ознайомитися з основними типами таймерів у програмному пакеті 

WinPlC7. 

2. Побудувати схему пуску та динамічного гальмування двигуна 

постійного струму послідовного збудження (ДПС НЗ) і написати програму 

керування нею. Силова схема ДПС НЗ наведена на рисунку 2.6.  

 
Рисунок 2.6 – Силова схема ДПС НЗ 

 

Схема керування наведена на рисунку 2.7.  



 

 29

 
Рисунок 2.7 – Схема курування пуском і гальмуванням ДПС НЗ 

 

Вона працює так чином:  

– з натисканні кнопки SB2 («Пуск») вмикається реле KM1; 

– KM1.1 підключає М1 з Rd до живлення; 

– KM1.2 замикається і ставить KM1 на самостійне живлення; 
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– KM1.3 замикається, умикаючи KТ1; 

– КМ1.4 замикається, умикаючи КТ3; 

– КМ1.5 розмикається і блокує ввімкнення КМ4. 

– З увімкненням КТ1 через певну затримку часу замикається КТ1.1 і 

вмикає КМ2: 

-   КМ2.1 замикається, шунтує Rd1, двигун переходить на наступний 

пусковий ступінь; 

Схема працює аналогічно опису схеми керування на рисунку 2.7. 

Функцію реле часу виконують таймери Т0, Т1 (із затримкою під час 

увімкнення, on-delay), Т2 (затримка під час вимикання, off-delay). Час затримки 

встановлено 5 с. Вхід «Т» вмикає таймера і починає відлік, «R» – 

перезавантаження таймеру, «TV» – встановлення часу відліку. 

Програмна реалізація пуску та динамічного гальмування двигуна 

постійного струму незалежного збудження подана на рис. 2.8. 

3. Провести покроковий контроль розробленої програми. 

 

 
Рисунок 2.8 – Реалізація програми пустку та динамічного гальмування двигуна 

постійного струму незалежного збудження 
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Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Тема й мета роботи. 

3. Опис проведеної роботи.  

4. Структурна схема розробленої програми. 

5. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте основні типи таймерів та операції, які вони 

дозволяють виконувати. 

2. Поясніть роботу імпульсного таймера. 

3. Поясніть роботу таймера із затримкою на ввімкнення. 

4. Поясніть роботу таймера із затримкою на вимкнення. 

5. Як реалізується система пуску ДПС НЗ у функції часу? 

6. Як реалізується система динамічного гальмування ДПС? 

Література: [2, с. 52–65; 6, с. 75–85; 7, с. 163–182]. 

 

Практична робота № 3 

Тема. Дослідження роботи лічильників. 

Мета: набуття навичок роботи з лічильниками у програмному 

середовищі WinPLC7. 

Короткі теоретичні відомості 

Лічильники дозволяють використовувати CPU в обчислювальних 

завданнях. Лічильники можуть вести рахунок на збільшення (прямий рахунок) і 

на зменшення (зворотний рахунок). Область рахунку охоплює три розряди (від 

000 до 999). Лічильники розташовуються в системній пам’яті CPU; кількість 

лічильників визначається версією CPU. 

Лічильник можливо запрограмувати повністю у вигляді блокового 

елемента або з використанням окремих програмних елементів. Для лічильника 

мжливо задати певне початкове значення або скинути його, вести прямий і 

зворотний рахунок. Лічильник сканується шляхом зчитування його стану 
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(нульове або ненульове значення рахунку) або поточного значення лічильника 

(значення рахунку, count value), яке можливо отримати або в двійковому коді, 

або у двійково–десятковому коді. 

З лічильниками можливо здійснювати такі операції: 

– установка лічильника, задання значення лічильника; 

– прямий рахунок; 

– зворотний рахунок; 

– скидання лічильника; 

– зчитування стану (двійкового) лічильника; 

– зчитування (числового) значення лічильника в двійковій формі; 

– зчитування (числового) значення лічильника в двійково-десятковій 

формі. 

Блоковий елемент лічильника містить усі операції рахунку в формі 

функціональних входів і функціональних виходів (рис. 3.1). Над блоковим 

елементом розташована абсолютна або символічна адреса лічильника. У 

блоковому елементі як заголовок вказується тип лічильника (S_CUD означає 

«up-down counter», «лічильник прямого і зворотного рахунку»). Призначення 

для першого входу (на прикладі CU) обов’язкове; для інших входів і виходів 

призначення можна не робити. Опис виводів лічильника подано в таблиці 3.1. 

  

а) б) 

Рисунок 3.1 – Графічне зображення лічильника: 

а) мова програмування LAD; б) мова програмування FBD 
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Таблиця 3.1 – Опис виводів лічильника 

Позначення Тип даних Опис 

CU BOOL Вхід прямого рахунку 

CD BOOL Вхід зворотного рахунку 

S BOOL Вхід установки 

PV WORD Вхід передустановки 

R BOOL Вхід скидання 

CV WORD Поточне значення в двійковому коді 

CV_BCD WORD Поточне значення в двійковому-десятковому коді 

Q BOOL Стан лічильника 

 

Існує три виконання блокових елементів лічильників: 

– лічильник прямого і зворотного рахунку (up-down counter, S_CUD), 

– лічильник тільки прямого рахунку (up counter, S_CU) 

– лічильник зворотного рахунку (down counter, S_CD). 

Ці блокові елементи лічильника відрізняються тільки типом і кількістю 

входів лічильника. S_CUD має входи для обох напрямів обчислення, а S_CU 

оснащений тільки входом прямого рахунку, і S_CD має тільки вхід зворотного 

рахунку. 

Лічильник встановлюється, коли RLO змінюється з «0» на «1» на вході 

установки S або перед котушкою установки або блоковим елементом 

установки. Для установки лічильника завжди потрібен позитивний фронт. 

«Установка лічильника» («Set counter») означає, що лічильник встановлюється 

в початкове значення. Область значення – від 0 до 999. 

Коли лічильник установлюється, він приймає як значення рахунку 

значення на вході PV або значення під котушкою установки. Значення 

лічильника можливо визначити як константою, операндом довжиною в слово 

або змінної типу WORD. 

Лічильник виконує прямий рахунок ("інкрементується"), якщо інструкція 

CU обробляється за позитивного (що збільшується) фронті сигналу RLO (RLO 
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змінює свій стан з «0» на «1»). Кожен позитивний фронт сигналу, що передує 

операції CU, збільшує значення лічильника («count value») на одиницю, поки не 

буде досягнута верхня межа, що дорівнює 999. Після цього позитивний фронт 

сигналу RLO перед входом CU ніяк не впливатиме на стан лічильника. 

Лічильник виконує зворотний рахунок ("декрементується"), якщо 

інструкція CD обробляється за позитивного (що збільшується) фронті сигналу 

RLO (RLO змінює свій стан з «0» на «1»). Кожен позитивний фронт сигналу, 

що передує операції CD, зменшує значення лічильника («count value») на 

одиницю, поки не буде досягнута нижня межа, що дорівнює 0. Після цього 

позитивний фронт сигналу RLO перед входом CD ніяк не впливатиме на стан 

лічильника. Значення лічильника негативними бути не можуть. 

Швидкість рахунку лічильників залежить від часу сканування програми. 

Для забезпечення процесу рахунку CPU має виявляти на вході лічильника зміни 

вхідного сигналу, інакше кажучи, вхідний імпульс (або міжімпульсна пауза) на 

вході має бути присутня принаймні один цикл сканування програми. Чим 

триваліший цикл сканування програми, тим повільніша швидкість рахунку 

лічильника. 

Хід роботи 

1. Ознайомитися з основними типами лічильників у програмному пакеті 

WinPLC7. 

2. Згідно з варіантом завдання (таблиця 3.2) створити програму, яка через t1 

після пуску видаватиме n імпульсів тривалістю t2 і паузою t3. Після завершення 

циклу повернутися на початкову позицію. Осцилограма імпульсів наведена на рис. 

4.2. 

 
Рисунок 3.2 – Осцилограма імпульсів 



 

 35

 

Нехай t1 = 3 с, n = 5, t2 = 1 с, t3 = 2 с. 

Під час програмування контролера за допомогою пакета WinPlC7 

задаються такі параметри: кнопка «Пуск» – I0.0; кнопка «Стоп» – I0.1; 

допоміжні реле, що не виводяться на вихідний порт – M0.0 - M0.3; вихідний 

сигнал – Q0.0; таймери – T0 - T2; зворотній лічильник – C0. 

З натисненням кнопки «Пуск» вмикається перший таймер T0, 

розрахований на відлік однієї секунди. Через одну секунду вмикається другий 

таймер T1 (час – дві секунди) і подається живлення на M0.1 та Q0.0. Маємо 

затримку часу три секунди, після якої вмикається таймер T2 (час – одна секунда). 

Саме він відповідає за тривалість імпульсу і вмикає M0.2. Через одну секунду T2 

вимикається і тоді T1 і T2 перезавантажуються, оскільки вимикається M0.2. 

Після цього майже миттєво знову вмикається T1 і алгоритм повторюється. 

М0.1, вмикаючись, подає сигнал на лічильник С0. Фактично, С0 веде відлік 

кількості вмикання Т2. Відлік установлено на п’ять сигналів, після чого лічильник 

вимикає М0.3, що призводить до розмикання ланцюга живлення програми і вона 

припиняється. Також її можна зупинити в будь-який інший момент часу, 

натиснувши кнопку «Стоп». При цьому також розмикається ланцюг живлення і 

перезавантажуються всі таймери. Програма готова до наступного запуску. 

3. Навести часові діаграми роботи розробленої програми. 

4. Провести покроковий контроль розробленої програми. 

Таблиця 4.2 – Варіанти завдань 

№ пор 1t , c 2t , c 3t , c n № п/п 1t , c 2t , c 3t , c n 

1 1 2 1 5 6 1 3 3 5 
2 3 1 2 3 7 2 1 2 6 
3 2 2 1 4 8 1 2 1 7 
4 1 1 1 9 9 3 2 1 3 
5 2 2 1 6 10 1 3 1 4 
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Зміст звіту 
1. Титульна сторінка. 
2. Тема й мета роботи. 
3. Опис проведеної роботи.  
4. Структурна схема розробленої програми. 
5. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 
1. Охарактеризуйте основні типи лічильників та операції які вони 

дозволяють виконувати. 
2. Поясніть роботу лічильника прямого і зворотного рахунку. 
3. Поясніть роботу лічильника прямого рахунку. 
4. Поясніть роботу лічильника  зворотного рахунку. 
5. Охарактеризуйте різницю між лічильниками прямого та зворотного 

рахунку. 
6. Поясніть необхідність використання допоміжних реле, що не 

виводяться на вихідний порт. 
7. Від чого залежить швидкість рахунку лічильника? 
Література: [8, с. 193–205; 9, с. 36–42; 10, с. 38–42]. 
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Лабораторна робота №4 

Тема. Вивчення числових функцій 

Мета: набуття навичок роботи із числовими функціями у програмному 

середовищі WinPLC7. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Під час розробки великих і складних програм рекомендується і частково 

необхідно «структурувати» (розбивати) програми з виділенням блоків. 

Операційна система контролера пропонує користувачеві різні типи блоків для 

реалізації алгоритмів керування та зберігання даних. Залежно від вимог 

процесу, програма може бути реалізована в різних типах блоків (рис. 4.1). 

 
Рисунок 4.1 – Типи програмних блоків 

 

Організаційні блоки (OB) формують інтерфейс між операційною 

системою і програмою користувача. Уся програма може бути запрограмована в 

ОВ1, що викликається операційною системою циклічно (лінійне 

програмування). Або програма може бути розбита на кілька підпрограм і 

реалізована в декількох блоках (структурне програмування). 

Функції (FC) містять окремі частини робочої програми. Функції 

дозволяють організувати роботу з ними через параметри, унаслідок чого, 

функції дозволяють їх використовувати багаторазово для розв’язування різних 

завдань, наприклад, таких, як обчислення. 
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Системні функції (SFC) – це параметровані функції, вбудовані в 

операційну систему ЦПУ. За кожним номером SFC закріплені конкретні 

завдання. 

Функціональні блоки (FB) виконують ті ж завдання, що і функції (FC). 

Але, о крім цього, вони мають свою власну область пам’яті у формі 

екземплярних блоків даних. Тому функціональні блоки придатні для керування 

різними процесами, наприклад, такими, як задачі ПІД-керування. 

Системні функціональні блоки (SFB) – це параметровані функціональні 

блоки, вбудовані в операційну систему ЦПУ. За кожним номером SFВ 

закріплені конкретні завдання. 

Блоки даних (DB) – це області пам’яті для збереження структурованих 

даних користувача. 

Під час розробки програм звертання до змінних здійснюється з адресами; 

це входи, виходи, таймери, блоки. До всіх змінних можуть бути присвоєні 

абсолютні адреси (наприклад, I1.0) або символічні адреси (наприклад, Start 

signal). Символічна адресація використовує замість абсолютної адреси імена. 

Застосовуючи осмислені імена, програма буде більш зрозумілою для 

користувача. 

У символічній адресації розрізняють локальні (local) і глобальні (global) 

символи. Локальні символи відомі тільки в тих блоках, у яких вони були 

визначені. Для розробки програм можна використовувати однакові локальні 

символи в різних блоках для різних цілей. Глобальні символи присвоюються у 

всій програмі і мають однакові значення у всіх блоках. Глобальні символи 

призначаються в таблиці символів. 

Використання програмних блоків і символьної адресації під час 

створення програм дозволяє значно спростити головну програму шляхом 

поділу її на складові елементи та виклику аналогічних математичних операцій 

над змінними уже готовими блоками. 
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Програмне середовище WinPLC7 дозволяє працювати з різними типами 

даних, що обумовлюють характеристики даних, зображення змісту змінної та 

допустимі області значень. Основні типи даних наведено в таблиці 5.1. 

Таблиця 4.1 – Типи даних 

Тип даних Розрядність Опис Приклад запису константи 

BOOL 1 біт Біт (одно розрядне 
значення) 

False 
True 

BYTE 8 біт 8-розрядне 
шістнядцяткове число 

B#16#00, 16#00 
B#16#FF, 16#FF 

CHAR 8 біт Одна літера (ASCII) Друковані літери, наприклад, 
‘A’ 

WORD 16 біт 

16-розрядне 
шістнядцяткове число 

W#16#0000, 16#0000 
W#16#FFFF, 16#FFFF 

6-розрядне двійкове 
число 

2#0000_0000_0000_0000 
2#1111_1111_1111_1111 

Значення лічильника, 3 
декади (розряди) BCD 

C#000 
C#999 

Два 8-ми розрядних 
числа без знака 

B(0, 0) 
B (255, 255) 

DWORD 32 біти 

32-розрядне 
шістнядцяткове число 

DW#16#0000_0000, 
16#0000_0000 
DW#16#FFFF_FFFF, 
16#FFFF_FFFF 

32-розрядне двійкове 
число 

2#0000_0000..0000_0000 
2#1111_1111..1111_1111 

Чотири 8-розрядних 
числа без знака 

B(0, 0, 0, 0) 
B (255, 255, 255, 255) 

INT 16 біт Число з фіксованою 
комою 

-32 768 
+32 767 

DINT 32 біти Число з фіксованою 
комою 

L#-2 147 483 648 
L#+2 147 483 647 

REAL 32 біти Число з плаваючою 
комою 

+1.234567Е+02 
123.4567 

S5TIME 16 біт Значення часу в форматі 
SIMATIC 

S5T#0ms 
S5TIME#2h46m30s 

TIME 32 біти 

Значення часу в форматі 
IEC 

T#-24d20h31m23s647ms 
TIME#-24d20h31m23s647ms 
T#-24.855134d 
TIME#-24.855134d 

DATE 16 біт Дата D#1990-01-01 
DATE#2186-12-31 

TIME_OF_
DAY 32 біти Час суток TOD#00:00:00 

TIME_OF_DAY#23:59:59.999 
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Для розробки різних програм часто використовуються числові функції, 

які дозволяють обробляти числові значення таких типів даних, як INT (цілі 

числа), DINT (подвійні цілі числа) і REAL (дійсні) і таким чином розширюють 

функціональні можливості PLC. До числових функцій можна віднести: 

– функції порівняння – формують бінарний результат порівняння двох 

значень. Вони дозволяють працюють з типами даних INT, DINT і REAL; 

– арифметичні функції – використовуються для здійснення обчислень у 

створюваній програмі. Усі основні арифметичні дії проводяться над типами 

даних INT, DINT і REAL; 

– математичні функції – розширюють можливості обчислювань за 

основні арифметичні функції, у тому числі, наприклад, тригонометричні 

функції; 

– функції перетворення – дозволяють привести числові значення до 

необхідного типу даних; 

– функції зрушення – дозволяють вирівнювати вміст змінної шляхом 

зсуву вправо або вліво; 

– побітові логічні операцій (числова логіка) – дозволяє маскувати цифрові 

значення, виділяючи (указуючи) окремі біти і встановлюючи їх в «1» або «0». 

Арифметичні функції комбінують два значення, відповідно до основних 

арифметичних операцій додавання, віднімання, множення і ділення. 

Арифметичні функції можливо застосовувати до змінних типів INT, DINT і 

REAL (таблиця 4.2). 

Таблиця 4.2 – Арифметичні функції 

Арифметична функція 
Тип даних 

INT DINT REAL 

Додавання ADD_I ADD_DI ADD_R 

Віднімання SUB_I SUB_DI SUB_R 

Множення MUL_I MUL_DI MUL_R 

Ділення DIV_I DIV_DI DIV_R 

Ділення із залишком, як результат – MOD_DI – 
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Блоковий елемент арифметичних функцій містить усі операції в формі 

функціональних входів і функціональних виходів (рис. 5.2). 

  
а) б) 

Рисунок 4.2 – Графічне зображення арифметичної функції: 
а) мова програмування LAD; б) мова програмування FBD 

 
Окрім дозвільного входу (enable input) EN і дозвільного виходу (enable 

output) ENO, блоковий елемент арифметичної функції має два входи IN1 і IN2 і 
вихід OUT. «Заголовок» у блоковому елементі ідентифікує виконувану 
арифметичну дію (ADD_I, наприклад, означає складання чисел типу INT). 

Комбіновані значення подаються на входи IN1 і IN2, результат 
обчислення знаходиться на виході OUT. Входи і вихід можуть мати різні типи 
даних, залежно від арифметичної функції. Наприклад, у разі арифметичної 
функції ADD_R (складання чисел типу REAL) входи і вихід віднесені до типу 
REAL. Використовувані змінні мають бути того ж типу даних, що і входи або 
вихід. Якщо для операндів використовуються абсолютні адреси, то розміри 
операндів мають відповідати типам даних.  

Арифметична функція виконується, якщо на дозвільний вході присутня 
«1». Якщо під час обчислення виникає помилка, то дозвільний вихід 
встановлюється в «0», в іншому випадку він установлюється в «1». Якщо 
виконання функції не дозволено (EN = «0»), то обчислення не виконуєть, і ENO 
також обнуляється. 

На рис. 4.3 наведено приклад арифметичної операції, у якій значення 
слова пам’яті (маркерів) MW 100 ділиться на 250; цілочисельний результат 
зберігається в слові пам’яті (маркер) MW 102. 

 
Рисунок 4.3 – Приклад виконання арифметичної функції з типом даних INT 
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Мови програмування LAD і FBD дозволяють використовувати такі 

математичні функції: 

– синус, косинус, тангенс; 

– арксинус, арккосинус, арктангенс; 

– зведення в квадрат, визначення квадратного кореня; 

– експоненціальна функція з основою е, натуральний логарифм. 

Усі математичні функції працюють із числами типу даних REAL. 

Блочний елемент математичної функції (рис. 4.4) має вхід IN і вихід OUT, 

а також дозвільний вхід EN і дозвільний вихід ENO. «Заголовок» у блочному 

елементі ідентифікує виконувану математичну функцію. 

  
а) б) 

Рисунок 5.4 – Графічне зображеннч арифметичної функції: 

а) мова програмування LAD; б) мова програмування FBD 

 

Математична функція виконується, якщо на дозвільному вході (EN) 

присутня «1», або якщо через вхід EN проходить «електричний струм». Якщо 

під час обчислення виникне помилка, то дозвільний вихід встановлюється в 

«0»; інакше він встановлюється в «1». Якщо виконання функції не дозволено 

(EN = «0»), то обчислення не виконуються, і ENO також дорівнює «0». 

На рис. 4.5 наведено приклад арифметичної операції, у якій квадратний 

корінь визначається зі значення змінної «MathVal1» і зберігається в змінній 

«MathRoot». 

 
Рисунок 4.5 – Приклад виконання математичної функції 
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Математичні блоки елементів можна з’єднати послідовно. Якщо вихід 

ENO попереднього блокового елемента з’єднаний з входом EN наступного, то 

останній спрацьовує тільки за умови, якщо попередній елемент був оброблений 

без помилок. Якщо необхідно використовувати результат з попереднього 

блокового елемента як вхідне значення для наступного блоку, то змінні з 

області тимчасових локальних даних надають зручні проміжні буфери. 

Хід роботи 

1. Ознайомитися з основними типами лічильників у програмному пакеті 

WinPLC7. 

2. Створити функціональний блок для розрахунку математичної функції. 

Створити функціональний блок можливо у вкладці «Вид – Управление 

блоками». Під час вибору цього пункту відкриється вікно, зображення на рис. 

4.6. 

 

Рисунок 5.6 – Створення функціонального блока 
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У цьому вікні створити новий блок. 

3. У створеному блоці, згідно з варіантом завдання (табл. 4.3), призначити 

локальні змінні необхідних параметрів (рис. 4.7). 

 
Рисунок 5.7 – Завдання локальних змінних 

 

4. Створити програму обчислення математичної функції. 

Приклад 1. Скласти програму розв’язання рівняння: 

22 bac  . 

Під час розв’язання рівняння спочатку визначають квадрати змінних a і b, 

потім їх додають. Завершується приклад визначенням квадратного кореня із суми. 

Програма розв’язання зазначеного рівняння подана на рис. 5.8. 
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Рисунок 5.8 – Приклад програми розв’язання рівняння 

 

Приклад 2. Скласти програму розв’язання рівняння: 

sin IUP . 

Програма розв’язання зазначеного рівняння подано на рис. 5.9. 

 
Рисунок 5.9 – Приклад програми розв’язання рівняння 

 

Таблиця 5.3 – Варіанти завдань 

№ пор Завдання № пор Завдання 

1 
22

22

ab
bac




  6 
222

22

cab
bad



  

2 22 baac   7 22 baac   

3 
ba

c
d





cos

 8 
cos
bac 
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Продовження таблиці 5.3 

4 
ba

bacd




22

 9 22 ba

acd



  

5 sin bac  10   tnbac   
 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Тема й мета роботи. 

3. Опис проведеної роботи.  

4. Структурна схема розробленої програми. 

5. Висновки щодо роботи. 

 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте типи програмних блоків. 

2. Охарактеризуйте функції, що виконують організацій блоки. 

3. Поясніть різницю між блоками функцій і системних функцій. 

4. Як здійснюється символьна адресація? 

5. Поясніть різницю між глобальними та локальними змінними. 

6. З якими типами даних дозволяють працювати числові функції. 

7. Назвіть функції, що відносяться до числових функцій? 

8. У чому полягає різниця між арифметичними та математичними 

функціями? 

9. До яких типів змінних можливо застосовувати арифметичні функції? 

10. Назвіть арифметичні функцій, що використовуються у пакеті 

WinPLC7. 

11. Назвіть математичні функцій, що використовуються у пакеті 

WinPLC7. 

12. За якої умови можливе виконання арифметичних і математичних 

функцій? 

Література: [8, с. 153–167; 10, с. 35–39; 11, с. 26–53]. 
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Критерії оцінювання. 

 
Розподіл балів, які отримують студенти 

Вид занять Зм. модуль 1 Зм. модуль 2 Сума  Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
Лекції 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1,5 1,5 10 
Практичні заняття, 
лабораторні 
роботи: виконання, 
захист 

– – 6 6 6 6 6 30 

Практичні заняття   4 4 4 4 4 50 
Поточний контроль 10 10 20 
Усього 18 82 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
Для істину, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно    
 

Зараховано 82–89 В Добре  74–81 С 
64–73 D 

Задовільно  60–63 Е  

35–59 FX 
Незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0–34 F 
Незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 
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Методичні вказівки щодо виконання практичних занять з навчальної 

дисципліни «Автоматизація типових промислових механізмів» для студентів 

денної форми навчання зі спеціальності 141 – «Електроенергетика, 

електромеханіка та електромеханіка» за освітньо-науковою та освітньо-

професійною програмами «Електромеханічні системи автоматизації та 

електропривод» освітнього ступеня «Магістр» Частина 1 
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