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ВСТУП 

 

Метою проведення лабораторних робіт з дисципліни «Проектування 

автоматизованих систем керування технологічним процесом» є формування у 

майбутніх фахівців з комп’ютеризованих систем керування технічними 

процесами та виробництвами чіткого уявлення про структурні, технічні й 

програмні засоби керування, отримання практичних навичок для побудови 

таких систем, їх технічного комплектування та програмування. 

Завдання – освоїти практичні навики синтезу комп’ютеризованих 

автоматичних систем, обґрунтованого вибору комплектувальних мережних 

технологій та програмного забезпечення. 

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт містять короткі 

теоретичні відомості, робочі завдання та приклади їх виконання в середовищі 

LabVIEW, вимоги щодо оформлення звіту, контрольні питання.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: основні принципи побудови комп’ютеризованих систем керування 

технологічних процесів та допоміжних операцій; методику вибору 

клерувального пристрою та комплектуючих систем, мережних технологій; 

методи програмування комп’ютеризованих систем; 

уміти: створити комп’ютеризовану систему керування для заданого 

технологічного об’єкта чи автоматизованої установки; орієнтуватись у виборі 

необхідних комплектувальних комп’ютеризованих систем керування та 

програмних контролерів; зробити пошук в інформаційних мережах технічних 

та програмних елементів системи; скласти програму керування вибраними 

засобами. 

 



 

1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Апаратне та програмне забезпечення  

вбудованих систем керування 

Мета: ознайомитись з апаратним та програмним забезпеченням 

вбудованих систем керування; вивчити основні принципи роботи з пакетом 

програм  SmLogix. 

Короткі теоретичні відомості 

Локальні системи керування 

Під локальними системами керування (ЛСК) розуміють функціональну 

підсистему автоматичного керування, яка розв’язує весь комплекс завдань 

керування окремими технологічними об’єктами або процесами. Локальні 

системи керування можуть функціонувати як у складі інтегрованої системи, так 

і автономно, розв’язуючи завдання з керування технологічними об’єктами. 

ЛСК у структурі АСК ТП є тими базовими елементами, що в єдиній 

структурі забезпечують розв’язання завдань керування всієї виробничої 

підсистеми. 

Залежно від характеру локального та інтегрованого рівня об’єкта 

керування вибирається апаратне, програмне, мережне забезпечення системи 

керування. Сучасна тенденція розвитку апаратних і програмних засобів 

керування технологічними процесами розподіляється за типом та розподілом 

обчислювальної елементної бази. За такою ознакою впроваджувані у 

виробництво системи можуть бути згруповані за двома принципово відмінними 

напрямами – відкриті та вбудовані системи (рис. 1.1). Під відкритими 

системами автоматичного керування розуміють такі, що можуть гнучко 

змінювати свою структуру під час зміни технологічного процесу або 

номенклатури технологічного обладнання. У цьому разі не виникає значних 

апаратних та програмних проблем у необхідності зміни кількості вхідних-

вихідних каналів або видів сигналів. Зазвичай це системи керування 



 

безперервними технологічними комплексами, які мають досить значний 

територіальний розподіл, наприклад, нафтохімічна установка. 

Вбудовані системи чітко орієнтовані на керування конкретним  

технологічним процесом або об’єктом постійної структури із практично 

незмінною кількістю каналів інформації, наприклад, верстатом, насосною 

установкою тощо. Процесорний елемент системи вибирається з потреби 

забезпечення необхідних математичних операцій та швидкодії цього процесу. 

Залежно від завдань перетворення сигналів для їх процесорної обробки 

підбираються необхідні електронні компоненти. За необхідності зв’язку з 

верхнім рівнем керування вбудована система оснащується відповідними 

мікросхемами інтерфейсного перетворення. 

У міру росту обчислювальних та перетворювальних можливостей 

процесорних мікросхем вбудовані системи розширюють своє використання в 

побутовій, мобільній техніці (системи керування пральними машинами, 

відеокамерами, автомобілями тощо).  

 

 

 

Рисунок 1.1 – Класифікація локальних систем керування 



 

Разом з тим зберігається не наведений у класифікації напрям побудови 

систем керування на класичних логічних елементах у сучасному інтегральному 

виконанні. Цей напрям використовується у разі модернізації релейних систем 

керування верстатів-автоматів, кранів. Поряд з розвитком сімейств потужних 

логічних контролерів для функціонально простих, але громіздких завдань 

випускаються логічні інтелектуальні модулі, реле, датчики на  сучасній 

інтегральній технології у мережно-орієнтованому варіанті  типу сімейства 

LOGO корпорації  SIEMENS. На базі таких елементних модулів можуть 

збиратись системи керування з функціональною можливістю подальшого 

схемотехнічного та програмного розширення, що відповідає можливостям 

відкритих систем. 

Архітектура вбудованих систем керування базується на використанні 

загальної елементної бази, ядром якої є програмовані мікропроцесори та 

спеціалізовані інтегральні схеми. Вбудовані системи є основними рішеннями 

під час створення локальних, малогабаритних систем технологічних об’єктів, 

які у значній перспективі не будуть змінювати свої функціональні завдання. 

Принцип побудови практично всієї системи керування на одному кристалі 

вважається найбільш прогресивним для серійних виробів побутової та 

інформаційної техніки. Сучасна процесорна база надає розробнику широкий 

вибір архітектури локального рівня, яку можна розподілити на групи за 

основними базовими процесорними елементами: 

 системи керування на основі однокристальних програмованих  

мікроконтролерів, які являють собою спеціалізовані ЕОМ із скороченим 

набором команд (RISC-процесори), орієнтовані на промислове використання; 

 системи керування на основі спеціалізованих інтегральних  

процесорних мікросхем із широким набором вмонтованих функцій для 

складних математичних обробок або нейросистем; 

 системи керування на основі персональних ЕОМ з вбудованими в них 

допоміжними (мезонінними) платами розширення для перетворення та 

узгодження сигналів; 



 

 системи на базі процесорів загального користування для забезпечення 

складних математичних операцій над даними. 

Процесорні елементи, що використовуються в убудованих сиcтемах,  

вибираються відповідно до їх характеристик. 

Промисловий контролер SMH2010С та система програмування SMLogix. 

Для організації вбудованих локальних систем керування як основний 

елементаможе використовуватись промисловий контролер SMH-2010-С з 

системою програмування SMLogix. 

Така система дозволяє швидко й зручно реалізовувати схеми 

функціонування промислових установок з метою підвищення ступеня 

автоматизації процесу керування.  

Промисловий контролер SMH-2010-С показаний на рисунку 1.2.  

 

 

Рисунок 1.2 – Зовнішній вигляд контролера SMH-2010-С 

Технічні характеристики контролера SMH-2010-С 

Промисловий контролер SMH-2010-С має: 

 12 дискретних входів, цикл опитування становить приблизно 5 мс; 

 вісім дискретних виходів з максимальним струмом навантаження  

1–5А, напруга вихідного навантаження до 50 В; 

 шість аналогових входів ( 4–20 мА); 



 

 напруга живлення 24 В; 

 об’єм вбудованої пам’яті: ОЗП 32 Кбайт, пам’ять програми  

128 Кбайт, EEPROM 8/36/68 Кбайт. 

За допомогою програмного середовища SMLogix можливо виконувати 

програмування підключеного до персонального комп’ютера (ПК) промислового 

контролера SMH-2010-С. 

Таблиця 1.1 – Пояснення до позначень на рисунку 1.2 

Позиція Елемент 

1 Місце для установки батареї 

2 Рознімання ХР3 для програмування  

3 Рознімання ХР4 для підключення батареї  

4 Ущільнювальна прокладка (тільки у виконанні IP55) 

5 
Місце для установки скоби кріплення контролера на дверцята 

електричного щита 

6 Світлодіод наявності живлення 

7 Світлодіод роботи порту СОМ1 

8 Світлодіод роботи порту СОМ2 

9 Джампер JP2 (перемичка для підключення живлення навантаження) 

10 
Джампер JP1 (перемичка для підключення в мережу термінатора 

порту СОМ1) 

11 Дисплей 

12 Рознімання ХР6, порт СОМ2 

13 Клемний блок ХР1 

14 Клемний блок ХР2 

15 Функціональні кнопки 

16 Цифрові кнопки 

17 Кнопки «стрілок» 

18 
Джампер JP3 (перемичка для підключення в мережу термінатора 

порту СОМ2) 

 



 

Порядок виконання роботи 

1. Запустити програму SMLogix. 

2. Ознайомитися з інтерфейсом програми, вивчити вкладки меню  

(рис. 1.3–1.4). 

 

 

Рисунок 1.3 – Головне вікно програми SMLogix 

 

 

Рисунок 1.4 – Вкладки меню програми SMLogix 

Меню (рис. 1.5) активне під час запуску програми.  

Пункт «Файл» містить підпункти: «Новий» – створити новий файл 

(«Проект», «Макрос»), «Відкрити» – відкрити файл, «Вихід» – вихід із 

програми. 

Пункт «Макрос» містить підпункти: «Підключити» – підключення 

макросу до проекту, «Відключити» – відключення макросу від проекту, 

«Властивості» – задавання властивостей макросу (зокрема його імені). 



 

Пункт «Вид» містить підпункти: «Панель інструментів», «Рядок стану», 

«FBD» – дерево вибору FBD-блоків, «FBD  макроси» – дерево вибору макросів, 

«Пристрої» – дерево вибору пристроїв, «Властивості» – панель властивостей 

елементів схеми (у цій версії не підтримується), «Результати» – панель виводу 

результатів налагодження (у цій версії не підтримується), «Завдання» - панель 

виводу стану контролера (у цій версії не підтримується), «Відновити 

конфігурацію вікон»  – відновлення розмірів, розташування вікон додатка. 

Розміри й розташування стають такими, як під час запуску програми. 

Пункт «Настроювання» містить підпункт «Кольори» – вибір кольорів 

забарвлення елементів схеми. 

Пункт «Допомога» містить підпункт «Допомога»  – виклик довідки по 

роботі з програмою. 

Після створення нового файлу або відкриття наявного головне вікно та 

меню виглядають так, як показано на рисунках 1.5, 1.6.  

 

 

Рисунок 1.5 – Головне вікно програми після створення нового файлу 

 



 

 

 

Рисунок 1.6 – Меню програми після створення нового файлу 

Пункт «Файл» містить підпункти: «Новий» – створити новий файл 

(«Проект», «Макрос»), «Відкрити» – відкрити файл, «Зберегти» – зберегти 

поточний файл, «Зберегти як» – зберегти поточний файл із указівкою імені, 

«Друк» – друк поточного файлу, «Попередній перегляд» – попередній перегляд 

файлу перед друком, «Закрити проект» – закриття поточного проекту без 

виходу з програми, «Вихід» – вихід із програми. 

Пункт «Виправлення» містить підпункти: «Скасувати» – скасування 

останньої дії (у цій версії не підтримується), «Вирізати» – вирізати виділений 

фрагмент (у цій версії не підтримується), «Копіювати» – скопіювати виділений 

фрагмент (у цій версії не підтримується), «Вставити» – вставити виділений 

фрагмент (у цій версії не підтримується), «Видалити» – видалення виділеного 

об’єкта (групи об’єктів), «Режими»: «Вибір» – режим вибору блоку або зв’язку, 

«Додати блок» – режим вставки блоків, «Додати зв’язок» – режим малювання 

зв’язку («Звичайна», «Іменована»), «Додати коментар» – режим малювання 

коментарів, «Додати мітку» – режим малювання міток, «Знайти» – пошук і 

перехід по мітці в потрібне місце схеми. 

Пункт «Вид» містить підпункти: «Панель інструментів», «Рядок стану», 

«FBD» – дерево вибору FBD-блоків, «FBD  макроси» – дерево вибору макросів, 

«Пристрою» – дерево вибору пристроїв, «Властивості» – панель властивостей 

елементів схеми (у цій версії не підтримується), «Результати» – панель виводу 

результатів налагодження (у цій версії не підтримується), «Завдання» – панель 

виводу стану контролера (у цій версії не підтримується), «Відновити 

конфігурацію вікон»  – відновлення розмірів, положення вікон додатка. Розміри  

й положення стають такими, як під час попереднього запуску програми. 

 

 



 

Пункт «Вікно» містить підпункти: (у цій версії не підтримується)  

«Горизонтально» – відкриті файли розташовуються горизонтально одне 

під іншим, «Каскадом» – відкриті файли розташовуються каскадом, 

«Упорядкувати знаки» 

Пункт «Настроювання» містить підпункти: «Кольори» – задавання 

кольорів елементам схеми. 

Пункт «Опції» містить підпункти: «Цикл роботи системи»  – завдання 

циклу роботи системи, «Тип компонування» – перевірка коректності створеної 

схеми, створення завантажувального файлу для контролера 

(«Відлагоджувальна» – такий тип компонування припускає, що значення 

змінних входів, які не пов’язані з виходами блоків, можуть бути змінені; 

«Робоча»  – зміна значень змінних входів не допустима), «Симуляція» – обмін 

даними без участі контролера (у цій версії не підтримується), «Тестувати» 

(«Стан сервера», «Зв’язок з контролером» – тестування на наявність зв’язку з 

контролером, «Сканувати порти» – сканування з метою виявлення контролерів, 

підключених до комп'ютера, «Змінити адресу контролера» – зміна адреси 

контролера, «Створити файл карти пам’яті», «Параметри зв’язку»  – указуються 

швидкість і порт комп’ютера, по якому здійснюється зв’язок. 

«Допомога» містить підпункти: «Допомога»  – виклик довідки по 

програмі, «Про програму».  

3. Створити новий проект (Файл  Новий  Проект) 

4. У вікні вибору основного контролера вибираємо SMH-2010. 

5. У вікні «Завдання властивостей пристрою» (рис. 1.7) задаємо такі 

налаштування: 

 



 

 

Рисунок 1.7 – Задавання властивостей пристрою 

 

6. Скласти програму реалізації роботи насосної станції (рис. 1.8).  

 

 

Рисунок 1.8 – Реалізація роботи насосної станції на SMLogix 



 

7. Перевірити правильність виконання програми. Виконати редагування. 

8. Вивчити групу «Блоки виводу на екран». 

Блок Screen (str) – виводить на екран контролера рядок символів. 

Зображення блоку: 

 

 

Сигнали на вході та виході: вхід "enable": 1 – вивід дозволений, 0 – вивід 

заборонений.  

Вхід "sel": ціле число (типу "integer", починаючи з "0". На екран 

контролера виводиться рядок з діалогового вікна блоку з порядковим номером, 

що відповідає числу на цьому вході.  

Вхід X: координата по горизонталі, з якої починається вивід рядка на 

екрані контролера; діапазон від 0 до 19 (зліва направо) - відповідає кількості 

символів у рядку екрана SMH-2010. 

Вхід Y: координата по вертикалі, з якої починається вивід рядка на екрані 

контролера; діапазон від 0 до 3 (зверху вниз) – відповідає кількості символів у 

стовпці екрана SMH-2010 

Блок Screen (int), Screen (long), Screen (real) – призначений для виводу на 

екран контролера  чисел типу Integer, long, real.  

 

 

 



 

Зображення блоку: 

 

Сигнали на вході й виході:  

Вхід "enable": 1 – вивід дозволений, 0 – вивід заборонений. 

Вхід "value": число, яке необхідно вивести на екран у заданому форматі. 

Задається число в діалоговому вікні (викликається подвійним клацанням по 

цифрі над входом). Основні формати виводу відповідають форматам мови С и 

наведені нижче. X, Y – координати на екрані контролера, з яких необхідно 

починати вивід 

9. Реалізувати вивід сигналів з датчика на екран контролера 

10.  Перевірити правильність виконання програми. 

11.  Зберегти й правильно вийти з програми. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета лабораторної роботи. 

3. Порядок і результати виконання пунктів лабораторної роботи. 

4. Висновки до роботи. 

Контрольні питання 

1. Приведіть класифікацію локальних систем керування. 

2. Вкажіть елементу базу для реалізації вбудованих і відкритих 

локальних систем керування. 

3. Приведіть технічні характеристики контролеру SMH 2010С. 

4. Для чого потрібна програма SMLogix? 

5. Укажіть послідовність складання програми в SMLogix для контролера  

SMH-2010-С. 



 

6. З яких блоків складається програма SMLogix? 

7. Як перевірити програму на похибки?  

Література [1, с. 106–154; 3, с. 17–32]. 

 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Робота з дискретними входами/виходами контролера Segnetics і 

логічними блоками програми SmLogix 

Мета: вивчити способи підключення дискретних входів/виходів 

контролера Segnetics та навчитися складати програми для обробки вхідних 

сигналів та керування вихідними сигналами на основі логічних блоків пакету 

SmLogix. 

Теоретичні відомості 

Підключення дискретних датчиків. Відповідно до технічної документації, 

промисловий контролер Segnetics SMH-2010C-2122-001 має 12 дискретних 

входів, які виведені на рознімань ХР1, ХР2 контролера. 

Існує два типи підключення дискретних входів: датчик типу «сухий 

контакт» та активний датчик. 

Перший спосіб належить до контактних датчиків типу «геркон» або 

кінцевих вимикачів, контакти яких прямо підключаються до клем контролера 

(рис. 2.1). 

Рисунок має такі позначення. 

1. Загальний (системна «земля»); 

2. Нормально замкнутий «сухий» контакт (приклад); 

3. Нормально розімкнутий «сухий» контакт (приклад). 

У цьому підключенні по лініях підключення й на контакти датчика 

подається «власна» напруга контролера – 5 В. 

Логічні стани вхідних ліній і відповідна їм напруга наведені в табл. 2.1. 

 



 

 

Рисунок 2.1 – Підключення датчиків типу «сухий контакт» 

 

Таблиця 2.1 Логічні стани вхідних ліній під час підключення датчиків із 

«сухими контактами» 

Логічний стан Стан датчика Поріг спрацьовування 

0 Замкнутий Від 0 до 3,4В 

1 Розімкнутий Від 4,0 до 5,0В 

 

 

Другий спосіб підключення застосовується для датчиків з активним 

вихідним елементом, наприклад польовий або біполярний транзистор, який 

працює в ключовому режимі (рис. 2.2). 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Підключення активного датчика 

 



 

У цьому випадку на вхід контролера може подаватися напруга більше  

5 В, максимальне значення – 50 В. Логічні стани вхідних ліній і відповідна їм 

напруга наведені в таблиці 2.2 

Таблиця 2.2 – Логічні стани вхідних ліній під час підключення активних 

датчиків 

Логічний стан Стан датчика Поріг спрацьовування 
0 Транзистор відкритий Від 0 до 3,4 В 
1 Транзистор закритий Від 4,0 до 50 В 

 

У створеному проекті SmLogix дискретні входи підключаються в такий 

спосіб: 

 у дереві пристроїв (розділ «Дискретні входи») вибрати необхідний 

вхід і клацнути лівою кнопкою «миші» на вільному місці робочої області 

проекту; 

 зв’язати блок входу з необхідними блоками відповідно до алгоритму 

програми. 

Приклад використання дискретних входів показаний на рисунку 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Приклад використання дискретних входів у пакеті SmLogix 

 

 Підключення виконавчих пристроїв до дискретних виходів 

Для підключення виконавчих пристроїв з навантажувальною здатністю  

1 А по струму й 50 В по напрузі й живленням від зовнішнього джерела, «+» 



 

зовнішнього джерела варто підключити до клеми № 16 контролера для 

забезпечення діодного захисту вихідних транзисторних ключів.  

 

 

 

Рисунок 2.4 – Підключення виконавчих пристроїв  

із зовнішнім джерелом живлення 

Для керування потужнішим навантаженням як постійного, так і змінного 

струму варто використовувати проміжні реле або ключі, наприклад релейний 

термінал RPS-2014-B. Схема підключення релейного термінала до контролера 

показана на рисунку 2.5. 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Підключення релейного термінала RPS-2014-B 

 



 

Таблиця 2.3 – Характеристика релейного термінала з блоком живлення 

Кількість реле 8 

Максимальний струм через контакти 7 А 

Тип виходів «сухий контакт» 

Максимальна робоча напруга контактів реле 250 В, змінний струм 

Вихідна потужність джерела живлення 10 (15) ВA 

Вхідна напруга 160...…..240 В змінне 

Вихідна напруга 18...27…27 В постійне 

Частота напруги живлення 50 Гц 

Максимальне енергоспоживання 12 (17) ВA 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Схема релейного термінала RPS-2014-B 

 



 

Програмування дискретних виходів у програмі SmLogix 

Для прикладу використання виходів у програмі SmLogix доповнимо 

програму, написану для дискретних входів так, як показано на рисунку 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 – Приклад використання дискретних виходів 

 

Інформацію по логічним блокам, що використовуються, у програмі 

SmLogix можна одержати безпосередньо в програмі в інтегрованій довідці. 

Порядок виконання роботи 

1. Запустити програму SMLogix (рис. 2.8) і створити в ній новий проект 

для контролера SMH-2010. 

2. Вивчити блоки дискретних входів/виходів, прочитавши довідку. 

Звернути увагу на тип вихідного значення з блоків. 

3. Скласти програму, зображену на рисунку 2.7. У властивостях блоку 

SCREEN(str) увести текст для рядка з адресою 0 «Датчики 1 і 2». 

4. Провести компіляцію програми й перевірити її роботу, комутуючи 

дискретні входи 0 і 1.  

5. Виконати завдання відповідно до варіанта, надати результат виконання 

у звіті. Варіанти завдань наведені в таблиці 2.4. 

 



 

 

 

Рисунок 2.8 – Вікно програми SmLogix зі створеним проектом 

 

Варіанти завдань 

1. Dout2 = Din1 AND (OR(Din0 AND Din3)) 

2. Dout1 = OR(Din0 OR Din2 ) AND Din3 

3. Dout2 = Din0 AND (Din1 XOR Din3 OR Din0 ) 

4. Dout1 =  ( Din0 OR Din3 ) AND ( Din0 OR Din2 ) 

5. Dout3 = Din12 OR ( Din0 OR ( Din1OR Din2 ) ) 

 

Таблиця 3.4 – Приклад оформлення таблиці станів 

Din Х1 Din Х2 ….... Din Хn Dout Х 

    0 

…………………… 

    1 

 

 



 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета лабораторної роботи. 

3. Порядок і результати виконання пунктів лабораторної роботи. 

4. Висновки до роботи. 

Контрольні питання 

1. Укажіть навантажувальну здатність вбудованих дискретних виходів  

Segnetics? 

2. Як здійснюється підсилення вихідного сигналу для керування 

потужним навантаженням? 

3. Як у програмі SmLogix реалізувати обробку сигналу з дискретного 

входу?  

4. Навіщо необхідне інвертування вхідного сигналу? 

5. Чим відрізняються датчики типу «сухий контакт» від активних? 

6. Яка напруга є для контролера логічною «1», а яка логічним «0» для 

вхідних датчиків? 

7. Як забезпечити збільшення кількості входів для логічних блоків у 

програмі SmLogix? 

Література: [1, с 165–168; 6, с 239–401] . 

 



 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Робота з аналоговими  входами контролера Segnetics і 

математичними блоками програми SMLogix 

Мета: вивчити способи використання аналогових входів контролера за 

допомогою вбудованих математичних блоків програми SMLogic. 

Теоретичні відомості 

Підключення аналогових датчиків  

Відповідно до технічної документації, промисловий контролер  

SMH-2010-C-2122-001 має  шість  аналогових  входів,  які призначені для  

вимірювання  сигналу  4...20 мА  і  підключаються  відповідно до схеми, 

зображеної на рисунку 3.1. 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Підключення аналогових входів до контролера 

 

Для живлення датчика необхідно використати джерело достатньої 

потужності. Стандартний модуль RPS2014 не призначений для живлення 

зовнішніх, стосовно SMH-2010, навантажень. У цьому разі необхідно об’єднати 

«GND» живлення SMH-2010 і «аналогову землю» (рис. 3.2). 

 



 

 

Рисунок 3.2 – Підключення датчика з додатковим джерелом живлення 

Для збільшення аналогових входів і виходів використовується плата 

розширення FS01. Для підключення плати розширення потрібно: 

1) у середовищі SMLogic відкрити вкладку «Пристрої»; 

2) правою кнопкою миші викликати контекстне меню на зображенні 

папки СОМ2; 

3) вибрати пункт «Додати пристрій»; 

4) у вікні, що з’явилося, поставити маркер на пункті «на основі існуючої 

карти», натиснути кнопку «Огляд»; 

5) відкрити файл FS_v2_0.map; 

6) вибір аналогових виходів здійснюється аналогічно дискретним виходам 

контролера. 

Підключення зовнішніх пристроїв 

Для  підключення  зовнішніх  пристроїв (джерела  живлення,  датчиків, 

виконавчих механізмів  та ін.) використовуються клемні блоки XP2, XP4 і 

рознімання XP3 (рисунки 3.3-3.5). Призначення клем XP2 не залежить від 

виконання FS01.  

 

 

 

Рисунок 3.3 – Призначення клем ХР2 



 

 

 

Рисунок 3.4 – Призначення клем XP4 в FS01-2-3-4-2 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Призначення клем XP4 в FS01-6-3-0-2 

 

Клеми 9, 10 рознімання XP2 і контакти XP3 є тим самим портом RS485 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Призначення контактів рознімання ХР3 

 

Підключення аналогових датчиків у програмі SMLogix 

Настроювання аналогового входу відбувається в момент створення 

користувальницької програми (проекту) в інструментальному середовищі 

SMLogix. 



 

Крок 1: вставте блок аналогового входу в робочу область проекту.  

Крок 2: якщо датчик підключений за диференціальною схемою, двічі 

клацніть лівою кнопкою миші по зображенню входу й поміняйте тип каналу на 

диференціальний (тільки для AIN1 і AIN3). 

Крок 3: виберіть у дереві макросів і вставте в робочу область блок 

необхідного датчика, наприклад, Pt100. 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Зміна властивостей аналогового виходу 

 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Приклад підключення аналогового датчика Pt100  

у середовищі SMLogix 

 

Крок 4: значення температури видається на виході «Значення». 

Крок 5: використайте сигнал «Аварія» або ALARM для запобігання 

помилкових вимірювань у разі обірваного датчика. До вимірювання сигналу 

4...20 мА або 0..10 В, наприклад, від потенціометра, до блоку  аналогового  

входу слід підключити відповідний макрос: 



 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Приклад підключення потенціометра  

в середовищі SMLogix 

 

 На входах «Макс» і «Мін» задайте діапазон значень вимірюваного 

параметра. На виході «Значення» буде видаватися вимірюване значення. 

Примітка: варто  пам’ятати, що канал вимірювання струму  4..20 мА, а 

також температури від датчиків типу Pt1000, Ni1000 не можна конфігурувати, 

як диференціальний (це стосується входів AIN1 і AIN3). Вимірювання у цьому 

випадку будуть помилкові. 

Створення власного макросу аналогового датчика 

У випадку використання датчика, для якого в стандартній бібліотеці 

немає макросу, можна на основі макросу будь-якого температурного датчика 

створити свій власний. 

1. Відкрийте й збережіть під новим ім’ям макрос будь-якого датчика. 

 

 

 

Рисунок 3.10 – Структура макросу 



 

2. Замініть у макросі «Виділення  інтервалу» значення на таких входах: 

ADC0, T0, ADC1, T1, ADC2, T2, ADC3, T3. T0, T1, T2, T3 – чотири характерні 

точки необхідного температурного діапазону. 

ADC0, ADC1, ADC2, ADC3 – коди АЦП, що відповідають значенням 

температури в характерних точках. Вони розраховуються за формулами: 

для каналу Single end:    ADCi=Riх15.97; 

для диференціального каналу:  ADCi=Rix79.87, 

де Ri – це опір датчика в Ом, якщо температура Ti. Він визначається за 

таблицею характеристик датчика. Варто мати на увазі, що значення T0 і Т3 є ще 

й гранично припустимими значеннями обраного діапазону, перевищення яких 

буде формувати сигнал «Аварія» на відповідному виході.  

Рекомендується використати макрос «Фільтр» для підвищення точності 

вимірювань (таблиця 3.1). 

Таблиця 3.1 – Точність вимірювань 

 
Тип 

сенсора 
 

 
Тип 

каналу 
 

 
Діапазон 
вимірів 

 

 
Діапазон А–Ц 
перетворення 

 

 
Дозвіл 

 

 
Похибка 
відліків 

 
ТСМ50 Диф-й -60...+360 С 3044–10004 2.0 ° 2 

ТСП100 Диф-й -60..…+180 С 6088–13681 1.0 ° 2 

Pt1000  

Ni1000 
Single end -60..…+160 С 12284–25467 0.5 ° 1 

0...10…10 В Single end 0...10…10 В 0–30474 10 мВ 1 

4...20…20 мA Singleend 4...20…20 мA 5910–29490 20 нА 1 

 



 

Програмування аналогових виходів у програмі SmLogix 

Приклад використання аналогових виходів у програмі SmLogix: 

 

 

 

Рисунок 3.11 – Приклад використання аналогових виходів 

 

Порядок виконання роботи 

1. Запустити програму «SMLogix» і створити в ній новий проект для 

контролера SMH-2010. 

 

 

Рисунок 3.12 – Вікно програми SMLogix зі створеним проектом 



 

 

2. Підключити плату розширення FS01 до програми. 

3. Скласти програму, зображену на рисунку 3.11. 

4. Провести компіляцію програми й перевірити її роботу у разі комутації 

аналогових входів 0 і 1.  

5. Виконати завдання відповідно до варіанта, подати результат 

виконання у звіті. 

Варіанти завдань 

1. Aout2 = Ain1 MUL(int) (Ain0 MUL(int) Ain3) 

2. Aout1 =  ( Ain0 ADD(int) Ain3 ) ADD(int) ( Ain0 SUB(int) Ain2 ) 

3. Aout3 = Ain12 SUB(int) ( Ain0 ADD(int) ( Ain1 DIV(int) Ain2 ) ) 

4. Aout0 = Ain3 MUL(int) Ain0 ADD(int) (Ain3 SUB(int) Ain0 ) 

5. Aout2 =   ( Ain0 MUL(int) Ain3 ) DIV(int) Ain1 SUB(int) Ain3 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета лабораторної роботи. 

3. Порядок і результати виконання пунктів лабораторної роботи. 

4. Висновки до роботи. 

 

Контрольні питання 

1. З якими типами даних працює контролер Segnetics? 

2. Укажіть призначення та характеристики плати розширення FS01? 

3. Як підключити плату розширення FS01 до контролера Segnetics? 

4. Укажіть діапазон вимірювань для аналогових входів контролера 

Segnetics? 

Література: [8, с 386–418]. 

 

 

 

 



 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Керування об’єктом дискретної дії за допомогою  

промислового контролера Segnetics 

Мета: освоїти основні прийоми роботи з промисловим контролером 

Segnetics на прикладі керування роботом-маніпулятором МП-9С.01. 

Теоретичні відомості 

Промисловий робот МП-9С.01 призначений для виконання операцій 

транспортування й орієнтації деталей. Технічні параметри маніпулятора робота 

МП-9С.01 приведені в таблиці 4.1. Робот може працювати в складі 

робототехнічних комплексів і гнучких автоматизованих виробництв. 

Таблиця 4.1 – Технічні параметри маніпулятора робота МП-9С.01 

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕННЯ 

Вантажопідйомність, включаючи масу захвату, кг 0,8 

Споживана потужність, Вт 250 

Максимальна швидкість 

переміщення ланок 

маніпулятора 

ступінь рухливості № 1, м/с 0,12 

ступінь рухливості № 2, м/с 300 

ступінь рухливості № 3, м/с 0,75 

Максимальна величина 

переміщення ланок 

маніпулятора 

ступінь рухливості № 1, мм 30 

ступінь рухливості № 2, мм 120 

ступінь рухливості № 3, мм 150 

Маса робота, кг 57 

 

 

Основні вузли маніпулятора. 

1. Механізм підйому. Забезпечує переміщення руки робота нагору-униз 

по вертикальній осі. 

2. Механізм повороту руки робота. Призначений для повороту руки 

робота навколо вертикальної осі. 



 

3. Механізм висування руки. Призначений для висування (втягування) 

руки робота в радіальному напрямку щодо загальної осі обертання 

маніпулятора. 

4. Механізм захвату. Призначений для захвату й утримання необхідного 

об’єкта. 

Як приводи у роботі МП-9С.01 використовуються сім 

електропневмоклапанів  типу П-ЭПК-12 У4 з електромагнітним керуванням.  

Технічні характеристики П-ЭПК-12 У4: 

– робоча напруга обмотки – 24 В постійного струму; 

– максимальний струм обмотки – 0,3 А; 

– робочий тиск – 1 МПа; 

– витрати повітря – 0,15 м3/год. 

Контакти електропневмоклапанів  виведені на рознімання типу DB-9А на 

задній панелі робота (рис. 4.1). 

 

 

Рисунок 4.1 – Контакти електропневмоклапанів   

 

Як датчики положення у роботі встановлені електричні магнітокеровані 

контакти («геркон»), що замикаються під дією магнітного поля. Під час 

переміщення ланок робота відбувається переміщення постійних магнітів. У 

кінцевих положеннях переміщень ланок робота магніти діють на 

магнітокеровані контакти, замикаючи їх. Контакти датчиків виведені на 

рознімання типу DB-9M на задній панелі робота (рис. 4.2). 



 

 

 

Рисунок 4.2 – Контакти датчиків 

 

Програма для контролера 

Зовнішній вигляд програми керування промисловим роботом МП-9С 

зображено на рис. 4.3. Головна програма складається з макросів – частин 

програми, оформлених у вигляді закінчених блоків. Кожний режим роботи 

системи подано у вигляді макросу з відповідною назвою.  

Макрос «Режим автомат» (рис. 4.4–4.7) призначений для завдання 

послідовності дій та виконання їх маніпулятором в автоматичному режимі.  

Частина макросу призначена для запису і зчитування з пам’яті 

контролера.  

Блок EEPROM (int): 

1. На вхід «In» подається число, яке необхідно записати в пам’ять (лог. 0 

або лог. 1).  

2. По фронту сигналу на вході «start wr» виконується запис числа на 

вході «In» в EEPROM. Блок організовано у формі стеку (FIFO), записи 

нумеруються в порядку надходження. 

3. По фронту сигналу на вході «start rd» записане в EEPROM число 

зчитується і передається на вихід блоку «Out». Номер запису, який необхідно 

зчитати, визначається на вході «rd_offset», на який подається ціле число. «0» 

відповідає останньому запису, «1» – передостанньому і т. д.   

4. Якщо на виході «syn» лог. 1, то блок готовий до роботи, інакше 

встановлюється лог. 0. Також,  лог. 0 установлюється в момент включення, 



 

поки не відбулась ініціалізація пам’яті EEPROM, а також у той час, коли 

відбувається запис або зчитування коду. 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Головна програма для контролера 

 

Екран вітання 



 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Макрос «Режим Автомат» 

 

 



 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Макрос «Режим автомат» 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.6 – Частина макросу «автомат» 

 

Частина макросу для переведення коду натиснутої кнопки в десятковий 

код для запису в пам’ять. 



 

 
 

Рисунок 4.7 – Передача коду на дискретні виходи з блокуванням,  

якщо режим не «автомат» 

 

Частина макросу, у який двійковий код на виході з пам’яті 

перетворюється у біти для виходів контролера. Логічні елементи «І» 

використовуються для перевірки режиму «автомат».  

Блок reg16->bits перетворює змінну типу int у змінні типа bool, які 

подаються на відповідні дискретні виходи. 

 
 

 
 

Рисунок 4.8 – Опитування дискретних входів 
 
 



 

Порядок виконання роботи 

1. Підключити контролер до робота. 

2. Підключити контролер до ПК. 

3. Увімкнути живлення контролера. 

4. Запустити програму SmLogix. 

5. Відкрити файл MP-9C. 

6. Завантажити програму в контролер. 

На екрані відобразиться меню вітання. Для виходу натисніть кнопку Esc. 

На екрані відобразиться головне меню: 

 

7. Увійдіть у меню «довідка» й вивчіть призначення клавіш і порядок 

завдання програми в автоматичному режимі. 

 

8. Для входу в ручний режим натисніть кнопку F1. 

На екрані відобразиться стан датчиків: 

 

Виконати кілька переміщень маніпулятора й простежити за зміною стану 

датчиків на екрані. 

Нагору  Вниз 4–висунути  8–засунути 

 уліво    вправо 9–затиснути 0–розтиснути 

9. Вийдіть із ручного режиму в меню натисканням кнопки Esc. 

10.  Увійдіть в автоматичний режим кнопкою F2. 

На екрані буде відображатися «Екран уведення програми»:  

–=СПРАВКА=– 
 
F4—НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ 
F5—АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

–=РУЧНОЙ РЕЖИМ=– 
 

Д1=0   Д2=1   Д3=1  Д4=0 
Д5=1   Д6=0   Д7=0 
 

–=ГЛАВНОЕ МЕНЮ=– 
F1--РУЧНОЙ РЕЖИМ 

F2--РЕЖИМ АВТОМАТ 
F3--СПРАВКА 



 

 

Уведіть послідовність дій маніпулятора, натисканням відповідних клавіш. 

11.  Запустіть програму на виконання кнопкою Enter. 

На екрані буде відображатися стан датчиків робота: 

 

12.  Вийдіть із режиму виконання кнопкою Esc. 

13.  Виключіть живлення контролера. 

14.  Відключіть робот від контролера. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета лабораторної роботи. 

3. Порядок і результати виконання пунктів лабораторної роботи. 

4. Висновки до роботи. 

Контрольні питання 

1. Яке призначення об’єктів дискретної дії? 

2. Які принципи створення автоматизованих систем керування 

дискретним виробництвом? 

3. Для чого призначений робот-маніпулятор МП-9С.01? 

4. Які основні характеристики робота-маніпулятора МП-9С.01? 

5. Яке призначення промислового контролера Segnetics? 

6. Які технічні характеристики  промислового контролера Segnetics? 

7. Складіть функціональну схему системи керування промисловим 

роботом з використанням контролера Segnetics. 

Література: [6, с 403–412; 8, с. 398–412]. 

 

–=РЕЖИМ АВТОМАТ=– 
Выполнение 

Д1=0   Д2=1   Д3=1  Д4=0 
Д5=1   Д6=0   Д7=0 
 

–=РЕЖИМ АВТОМАТ=– 
Задайте программу 

0>  
Enter--выполнение 
 



 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Проектування систем автоматичного керування у 

програмному пакеті LabVIEW 

Мета: придбати навики проектування віртуальних приладів для побудови 

типових систем автоматичного керування технологічним об’єктом. 

Теоретичні відомості 

Під системою автоматичного керування (САК) розуміють сукупність 

об’єкта керування (робочої машини, механізму) та з’єднаних певним чином 

елементів, взаємодією яких забезпечується необхідне керування об’єктом. 

Найбільш часто САК технічним об’єктом будуються за принципом зворотного 

зв’язку, за яким керувальний вплив u(t) на об’єкт керування формується 

регулятором (Р) на базі сигналу похибки Е(t) між заданим та дійсним значенням 

регульованої координати. Структурна схема САК наведена на  

рис. 5.1.  

 

 

 

Рисунок 5.1 – Структурна схема САК 

 

Побудова об’єкта керування 

Об’єктом керування замкненої системи виступають типові динамічні 

ланки або їх з’єднання. Типовим прикладом динамічної ланки може бути 

аперіодична ланка 1-го порядку, що описується диференційним рівнянням 

вигляду: 

).()(
)(

tkxty
dt

tdy
T                                          (5.1) 

Для побудови в LabVIEW динамічної ланки необхідно надати 

диференціальне рівняння у вигляді різницевого.  



 

Для прикладу розглянемо різницеве рівняння аперіодичної ланки за її 

передаточною функцією (диференціальним рівнянням). 
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Реалізація рівняння (5.1) в LabVIEW наведена на рис. 5.2.  

 

 

Рисунок 5.2 – Блок-діаграма віртуального приладу «Oб’єкт керування»  

 

Побудова регулятора 

Як регулятор САК найбільш часто використовуються пропорційно-

інтегрально-диференціальний регулятор (ПІД), структурна схема якого 

зображена на рисунку 5.3. Різниця поточного значення виходу САК і завдання 



 

потрапляє на входи пропорційної, інтегрувальної та диференціальної ланок. 

Сума вихідних сигналів цих ланок є керувальним впливом на об’єкт керування. 

Поки є різниця сигналів (похибка регулювання), регулятор працює в 

динамічному режимі й присутні сигнали усіх трьох ланок. В установленому 

режимі на виходах інтегрувальної та диференціальної ланок маємо нульовий 

сигнал, тобто ПІД-регулятор працює як П-регулятор.  

 

 

 

Рисунок 5.3 – Структурна схема ПІД-регулятора  

 

Побудова ПІД-регулятора в LabVIEW показана на рисунку 5.4. 

З’єднавши регулятор (рис. 5.4) і об’єкт керування (рис. 5.2) як показано 

на рис. 5.1, отримаємо замкнену систему керування. Для графічного 

відображення перехідних процесів САР спроектуємо в LabVIEW віртуальний 

прилад, зображений на рис. 5.5. 

Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися з побудовою систем автоматичного регулювання та 

регуляторів систем керування в LabVIEW та записом різницевих рівнянь. 

2. Відкрити LabVIEW8.х. Створити новий документ – New VI. 

3. Згідно з варіантом (табл. 5.1) побудувати в LabVIEW віртуальні 

прилади «Об’єкт керування» (приклад побудови приведено на рис. 5.2) та 

«Регулятор» (приклад побудови приведено на рис. 5.4). Зберегти файли в 

окремій папці як підпрограми. 



 

4. Створити віртуальний прилад «Замкнена САР» (приклад побудови 

приведено на рис. 5.5). 

5. Установити початкові значення коефіцієнтів регулятора та об’єкта 

регулювання (табл. 5.1). Запустити віртуальний прилад на виконання. Зробити 

висновки про правильність побудови САР.  

6. Промоделювати таку систему в пакеті MatLab і порівняти отримані 

результати. 

7. Оформити звіт щодо виконаної роботи. 

Таблиця 5.1 – Варіанти завдань  

№ Об’єкт керування 
Коефіцієнти об’єкта 

керування 
Регулятор 

Коефіцієнти 
регулятора 

1 
Послідовне з’єднання 

аперіодичної й 
інтегрувальної ланок 

5,01К ; 25,0Т ;

12 К  
ПІД 

1П  
 

50,І   
 

05,0Д  

2 
Аперіодична ланка 2-го 

порядку 
5,0К ; 25,0Т  ПІ 

3 Коливальна ланка 
5,0К ; 25,0Т ; 

5,0е  
ПІД 

4 Консервативна ланка 5,0К ; 25,0Т  ПІ 

5 

Ланка, що має 
передаточну функцію 

12
11

)(




sT
sT

KsW  

5,0К ; 25,01Т ; 
5,02 Т  

ПІД 

 

 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета лабораторної роботи. 

3. Порядок і результати виконання пунктів лабораторної роботи. 

4. Висновки до роботи. 



 

 

Рисунок 5.4 – Блок-діаграма віртуального приладу «ПІД-регулятор»  

 



 

 

Рисунок 5.5 – Блок-діаграма віртуального приладу «Замкнена САР»  



 

Контрольні питання 

1. Поясніть поняття «система автоматичного керування». 

2. Поясніть суть принципу зворотного зв’язку в САК. 

3. Що називають замкненою системою автоматичного керування? 

4. Укажіть способи побудови типових динамічних ланок у LabVIEW. 

5. Укажіть особливості організації зворотних зв’язків у  LabVIEW. 

6. Як реалізувати ПІД-алгоритм регулювання в LabVIEW? 

7. Поясніть, що таке коефіцієнти об’єкта керування? 

8.  Які типи регуляторів існують? 

9. Поясніть принцип побудови регулятора. 

Література: [2, с. 86–112; 5, с. 35–45; 7, р. 1]. 

 
 
 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Проектування систем автоматичного керування в 

програмному пакеті LabVIEW з використанням пристрою збору даних  

NI USB-600Х 

Мета: придбати навики побудови віртуальних приладів для замкнених 

систем автоматичного керування з використанням пристрою збору даних NI 

USB-600х. 

Теоретичні відомості 

Для практичної реалізації систем автоматичного керування можливе 

використання інтересних пристроїв, що забезпечують передачу вимірювальної 

інформації в персональний комп’ютер для подальшої обробки.  

Пристрій USB-600Х поставляється з драйверами, зібраними в єдиний 

пакет. Цей продукт називається NI-DAQ, який інсталюється за замовчуванням у 

процесі установки LabVIEW.  

 

 

 



 

Таблиця 6.1 – Технічні характеристики пристроїв USB-600Х 

Параметр USB-6008 USB-6009 

розрядність АЦП 12 біт (диференціальне 

включення) 

11 біт (із загальним 

проводом) 

14 біт (диференціальне 

включення) 

13 біт (із загальним 

проводом) 

Частота дискретизації, 

кГц 

10  

 

42 

Кількість каналів 

АЦП/ЦАП 

8/2 8/2 

Дискретне 

введення/виведення 

12 каналів, відкритий 

колектор 

12 каналів, відкритий 

колектор або активне 

керування 

Лічильник  32 розряди 32 розряди 

Інтерфейс звязку USB 2.0 USB 2.0 

 

Між NI-DAQ і  LabVIEW функціонує єднальна програма MAX 

(Measurement and Automation Explorer – програма аналізу вимірювань і 

автоматизації). Головне вікно програми зображене на рис. 6.1. Основне 

призначення МАХ – настройка конфігурації й тестування апаратної частини.  

 

 

 

Рисунок 6.1 – Головне вікно програми MAX 



 

Функціональність МАХ підрозділяється на чотири категорії: даних; 

пристрої й інтерфейси; масштаби; програмне забезпечення. 

Розділ «Область даних» показує всі настроєні віртуальні канали й дає 

можливість їх тестування й перенастроювання. Також через нього запускається 

Майстер створення каналів (Channel Wizard), що дозволяє створювати нові 

віртуальні канали. Віртуальний канал – це коротке позначення настроєного 

каналу системи. Для створення віртуального каналу слід, задаючи його тип і 

ім’я, увести опис каналу та вказати тип перетворювача, установити робочий 

діапазон, вибрати вид заземлення і дати йому описове ім’я замість номера. 

Пізніше це ім’я знадобиться під час роботи в LabVIEW для одержання доступу 

до каналу й до інформації про настроювання.  

Для того, щоб створити віртуальний канал, слід натиснути правою 

кнопкою миші по іконці Область даних (Data Neighborhood) у МАХ і вибрати 

опцію Створити новий (Create New). З’явиться Майстер створення каналу 

(DAQ Channel Wizard), за допомогою якого можливо провести всі етапи 

створення віртуального каналу. 

Наступним розділом МАХ є розділ Пристрої й інтерфейси. Відповідно 

до зі своєї назви ця категорія показує будь-які встановлені й виявлені пристрої 

National Instruments, такі як вбудовані плати введення/виводу, блоки SCXI і 

PXI, плати КЗП та ін. Вкладка також дозволяє провести настроювання й 

тестування створюваних віртуальних приладів. 

Останнім розділом програми аналізу вимірів і автоматизації є Програмне 

забезпечення (Software). Цей розділ показує всі встановлені версії програмного 

забезпечення NІ. Іконка кожного пакета програмного забезпечення є одночасно 

кнопкою його швидкого запуску.  

Під час підключення плати NI USB-6008 з’являється тестова панель  

(рис. 6.2), у якій вказуються параметри підключення та настроювання плати. 

Натисканням на кнопку Start починається процес збору даних. Вимірюваний 

сигнал відображається на осцилографі.  

 



 

 

 

 

Рисунок 6.2 – Тестова панель плати збору даних NI USB-600х 

 

Налаштувати плату для необхідного завдання вимірювання можна 

декількома способами. Якщо необхідно лише вимірювати сигнал, то задати 

настройки можна у програмі MAX, обравши пункт меню Create Task. З’явиться 

діалогове вікно (рис. 6.3), у якому треба обрати тип входу (аналоговий або 

цифровий), тип вимірюваного сигналу (напруга, струм, частота, температура 

тощо) та обрати фізичний канал вимірювання (наприклад, ai0), після чого MAX 

створить панель вимірювання NI-DAQmx Task (рис. 6.4), на якій вказується 

діапазон, одиниці та схема вимірювання. Після виконаних настроювань для 

створення віртуального приладу, що має зв’язок з платою збору даних, можна 

використовувати стандартні функції палітри Measurement I/O – NI-DAQmx або 



 

експрес-віртуальний прилад DAQ Assistant VI з тієї ж палітри. У разі 

розміщення DAQ Assistant VI на блок-діаграмі відкривається діалогове вікно 

настроювання завдання обміну даними, аналогічне розглянутому. 

 

 

 

Рисунок 6.3 – Діалогове вікно створення нового завдання вимірювання 

 

 

 

 

Рисунок 6.4 – Настройки конфігурації вимірювання 



 

 

 

Рисунок 6.5 – Схема підключення плати NI USB-600x 

Приклад побудови замкненої системи керування на базі плати NI USB-

600х приведено на рисунку 6.6. Блок-діаграма ВП «Обмежувач сигналу» 

приведена на рисунку 6.7. 

 

Рисунок 6.6 – Приклад побудови замкненої системи керування  

 



 

 

 

Рисунок 6.7 – Блок-діаграма ВП «Обмежувач сигналу» 

 

Порядок виконання роботи 

1. Підключити плату вводу/виводу NI USB-600х.  

2. Відкрити тестову панель і переконатися в працездатності плати. 

3. Відкрити програмний пакет  LabVIEW 8.х. Відкрити віртуальний 

прилад, побудований на попередній лабораторній роботі. 

4. Помістити на блок-діаграму експрес-віртуальний прилад  DAQ 

Assistant, після чого автоматично відкриється діалог Create New. 

5. Виконати настроювання плати на реєстрацію сигналу для ВП DAQ 

Assistant. 

6. Зробити аналогічне настроювання плати на виведення даних для DAQ 

Assistant 2. 

7. Перебудувати віртуальний прилад так, щоб сигнал керування об’єктом 

надходив з ЦАП, а реакція об’єкта на вплив надходила на АЦП і далі 

аналізувалася ВП (як показано на рисунку 6.6). Запустити ВП на виконання. 

8.  Оформити звіт з виконаної роботи. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета лабораторної роботи. 

3. Порядок і результати виконання пунктів лабораторної роботи. 

4. Висновки до роботи. 

 

 



 

Контрольні питання 

1. Що таке сигнал? Як сигнали можна класифікувати? 

2. Сигнал якої фізичної величини може зчитуватися платою 

вводу/виводу? 

3. Назвіть найпоширеніші методи обробки сигналів. 

4. Що таке частота дискретизації і як її визначити? 

5. Як  підключити й настроїти плату USB-600х? 

Література: [2, с. 103–156; 4, с. 234–405; 5, с. 107–119].  

 

 

Лабораторна робота № 7 

Тема. Організація міжрівневого обміну даними в  

промисловій Scada-системі 

Мета: вивчення ОРС-технології в системах промислової автоматизації 

на прикладі виконання операцій зчитування та запису змінних OPC-серверу 

Lectus OPC/DDE у програмному пакеті LabVIEW 

 

Теоретичні відомості 

Технологія зв’язування й упровадження об’єктів для систем промислової 

автоматизації OPC (OLE for Process Control) призначена для забезпечення 

універсального механізму обміну даними між датчиками, виконавчими 

механізмами, контролерами, пристроями зв’язку з об’єктом і системами 

подання технологічної інформації, оперативного диспетчерського керування, а 

також системами керування базами даних. Виробники апаратних засобів, 

користуючись специфікацією OPC, мають можливість розробляти OPC-сервер 

для забезпечення єдиного й найбільш загального способу організації доступу до 

даних і передачі на адресу додатків-клієнтів різних виробників програмного 

забезпечення для промислової автоматизації. 

OPC заснована на моделі розподілених компонентних об’єктів Microsoft 

DCOM і встановлює вимоги до класів об’єктів доступу до даних і їх 



 

спеціалізованим (custom) інтерфейсам для використання розроблювачами 

клієнтських і серверних додатків. Для обміну даними з додатками-клієнтами, 

розробка яких ведеться на мовах типу MS Visual Basic, а також з популярними 

додатками типу Excel, специфікація OPC містить додаткові (але необов’язкові 

для реалізації) вимоги до інтерфейсу OLE-автоматизації (OLE-Automation). 

Структура взаємодії між додатками-клієнтами й серверами OPC різних 

виробників показана на рисунку 7.1. 

 

 

 

Рисунок 7.1 – Взаємодії між додатками-клієнтами й OPC-серверами 

 

Опираючись на об’єктну технологію COM/DCOM, стандарт OPC фіксує 

певну модель взаємодії між клієнтом і сервером. 

Базовим поняттям цієї моделі є елемент даних (Item). Кожний елемент 

даних має значення, час останнього відновлення (timestamp) і ознаку якості, що 

визначає ступінь вірогідності значення. Значення може бути практично будь-

якого скалярного типу – логічне, ціле, дробове та ін. – або рядком (так званий 

OLEVARIANT). Час надається зі 100-наносекундною точністю (FILETIME 

Win32 API). Реальна точність виміру часу звичайно буває гірше й залежить від 

реалізації сервера та апаратури. Якість – це код, що містить у собі грубу оцінку 

– UNCERTAIN, GOOD і BAD (не визначено, добре й погано), а на випадок 

погано – ще й розшифровку, наприклад QUAL_SENSOR_FAILURE – 

несправність датчика. 



 

Наступним за ієрархією є поняття групи елементів (OPC Group). Група 

створюється OPC-сервером на вимогу клієнта, що потім може додавати в групу 

елементи (Item). Для групи клієнтом задається частота поновлення даних, і всі 

дані в групі сервер намагається обновляти й передавати клієнтові із заданою 

частотою. Окремо поза групою елементів бути не може. Клієнт може створити 

для себе на сервері кілька груп, що розрізняються необхідною частотою 

поновлення. Для кожного клієнта завжди створюється своя група (крім так 

званих публічних груп), навіть якщо склад елементів і частота поновлення 

збігаються. Від’єднання клієнта призводить до знищення групи. 

Отже, елементи в групі – це свого роду клієнтські посилання на реальні 

змінні (теги), що перебувають на сервері або у фізичному пристрої. Поняття 

тега специфікацією OPC не визначається, але мається на увазі неявно. Елементи 

в групу клієнт додає за іменем, і ці імена є іменами відповідних тегів. Клієнт 

може або знати потрібні імена заздалегідь, або запросити список імен тегів у 

сервера. Для запиту імен тегів використовують інтерфейс 

IOPCBrowseServerAddressSpace, за допомогою якого сервер описує клієнтові 

свій «простір імен», організований ієрархічно. Приклад повного імені тега: 

Пристрій1.Модуль5.АналоговийВхід3. У разі додавання елемента в групу 

клієнт завжди вказує це повне ім’я. Помітимо, що групи, створювані клієнтом, 

не зобов’язані співпадати (і зазвичай не співпадають) з підрозділами простору 

імен сервера, елементи в групу додаються в хаотично. Єдине, що їх поєднує, – 

це загальна частота поновлення й синхронність відправлення клієнтові. На 

верхній сходинці ієрархії понять перебуває сам OPC-сервер. Із усіх 

перерахованих (OPC-група, OPC-елемент) він єдиний є COM-об’єктом, всі інші 

об’єкти доступні через його інтерфейси, які він надає клієнтові. 

Розглянемо технологію ОРС на прикладі контролера Lectus Modbus 

OPC/DDE. Lectus Modbus OPC/DDE сервер призначений для отримання даних з 

Modbus мережі й надання їх OPC або DDE клієнтам. OPC клієнтом може бути 

будь-яка SCADA система: Intouch, Genesis, TraceMode та ін. Будь-який ОРС-

клієнт може обмінюватися даними з будь-яким ОРС сервером незалежно від 



 

специфіки пристрою, для якого розроблявся конкретний ОРС сервер. DDE 

клієнтом може виступати будь-яка програма, що підтримує обмін через DDE. 

Наприклад, Microsoft Excel та ін. 

Ця версія Lectus OPC/DDE сервера підтримує стандарт OPC Data Access 

Custom 2.05A. OPC сервер може працювати в режимі "Master" або "Slave". 

Підтримується робота в режимі як локального, так і видаленого сервера. Це 

означає, що додатки-клієнти можуть звертатися до сервера, що розташований, 

як на тому ж комп’ютері, так і на інших комп’ютерах мережі. 

Зовнішній вигляд інтерфейсу програми Lectus OPC/DDE сервер наведено 

на рисунку 7.2.  

 

 

 

Рисунок 7.2 – Зовнішній вигляд інтерфейсу програми Lectus OPC/DDE сервер 

 

Основні елементи інтерфейсу 

1. Меню для доступу до опцій конфігурації програми та зв’язку з 

пристроєм ModBus. 



 

2. Панель піктограм для дій, які найчастіше використовуються (напр.: 

«Відкрити файл конфігурації», «Додати/Видалити вузол», «Додати змінну», 

«Старт/Стоп сервера», «Старт/Стоп опитування» та ін). 

3. Ліва панель відображає дані які були створені для обміну, показує 

підключення до сервера і у яких груп на цей час відбувається опитування. 

4. Права частина основного вікна відображає змінні групи або вузли, які 

були вибрані у лівій частині. Відображається їх назва, тип, тип доступу та опис. 

Для організації обміну даних між клієнтом LabView  та OPC-сервером у 

LabView існуює група функцій «DataSocket», яка міститься в розділі функцій 

«Data Communication». Це функції відкриття з’єднання «DataSocket OPEN», 

закриття з’єднання «DataSocket CLOSE», функція зчитування «DataSocket 

READ», функція запису «DataSocket WRITE».  Опис функцій наведено в 

таблиці 7.1. 

Таблиця 7.1 – Функції DataSocket 

Назва функції Зображення Опис 

DataSocket 
OPEN 

Відкриває з’єднання з 
даними за заданому URL 

DataSocket 
CLOSE 

 

Закриває з’єднання з 
даними з 
connection id 

DataSocket 
READ 

Для відкритого з’єднання з 
connection id зчитує дані й 
виводить їх у потік data 

DataSocket 
WRITE 

Для відкритого з’єднання з 
connection id записує дані 
з потоку data у змінну 
ОРС-сервера 

 

Приклад програми для зчитування та запису значень із змінних  

ОРС-сервера наведено на рисунку 7.3 (панель інструментів) та рисунку 7.4 

(блок-діаграма). 



 

 

 

Рисунок 7.3 – Приклад панелі інструментів під час роботи з ОРС-сервером 

 

 

Рисунок 7.4 – Приклад блоку діаграм під час роботи з ОРС-сервером 

Слід звернути увагу, що кожне з’єднання з ОРС-сервером має бути 

відкрите, а після проведення необхідних операцій – закрите. 

Порядок виконання роботи 

1. Відкрити LabVIEW. Створити новий документ – New VI. 



 

2. Створити віртуальний прилад для роботи з ОРС-сервером згідно з 

варіантом.  

3. Оформити звіт з виконаної роботи. 

Допоміжна інформація 

Назва сервера:     Lectus.OPC.1 

Назва групи змінних:   Node2 

 

 

 

Рисунок 7.5 – Конфігурація ОРС-сервера 

 

Таблиця 7.2  Опис змінних ОРС-сервера 

Назва Тип доступу Тип даних Примітка 

ModBus1 Запис Word (16 бит) Регістр керування 

ModBus2 Запис Integer Регістр даних 

ModBus3 Зчитування Word (16 бит) Значення лічильника 

ModBus4 Зчитування Word (16 бит) Значення регістра даних 

ModBus5 Зчитування Byte (8 бит) 
Стан деяких клавіш та 

дискретних входів 

 



 

Регістр керування (ModBus1) керує відображенням інформації на РКІ 

контролера та роботою регістра даних і лічильника.  Належність функцій 

керування до бітів регістра ModBus1 наведено у таблиці 7.3. 

Таблиця 7.3 – Регістр керування ModBus1 

№ біту Відповідна функція 

0 Керує дискретним виходом DOUT0 контролера (0 або 1) 

1 Керує дискретним виходом DOUT1 контролера (0 або 1) 

2 Керує дискретним виходом DOUT2 контролера (0 або 1) 

3 Дозволяє (1) або забороняє (0) роботу лічильника 

4 Дозволяє (1) або забороняє (0) вивід на РКІ контролера значення 

лічильника 

5 Дозволяє (1) або забороняє (0) вивід на РКІ контролера значення 

регістра даних 

6 Дозволяє (1) або забороняє (0) запис значення до регістру даних 

7 При 1 скидає  значення регістру даних до нуля. 

 

 

Стан регістра керування відображається за бітами на РКІ контролера у 

верхньому рядку. Регістр ModBus5 звітує про замикання (1) або розмикання (0) 

клавіш 1–5 контролера (відповідні біти 0–4), а також про стан дискретних 

входів контролера DIN0, DIN1 та DIN2. Логічна «1» на входах DIN буде в тому 

випадку, коли у лог. «1» установиться відповідний дискретний вхід контролера 

DOUT. Стан регістру ModBus5 виводиться у нижньому рядку контролеру у 

байтовому форматі. 

Варіанти завдань 

1. Розробити інтерфейс та блок діаграм програми на LabView, яка зчитує 

значення лічильника (змінна ModBus3), керує роботою лічильника (старт/стоп) 

та відображенням його роботи на РКІ контролера. 



 

2. Розробити інтерфейс та блок діаграм програми на LabView, яка керує 

роботою регістра даних, записує та перевіряє записане значення з 

відображенням записаного та зчитаного значень. Забезпечити керування 

виводом на РКІ контролера значення регістра даних. 

3. Розробити інтерфейс та блок діаграм програми на LabView, яка керує 

дискретними виходами контролера, відображає стан дискретних входів та 

цифрових кнопок 1–5 клавіатури контролера. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета лабораторної роботи. 

3. Порядок і результати виконання пунктів лабораторної роботи. 

4. Висновки до роботи. 

Контрольні питання 

1. Що таке ОРС-сервер? 

2. Якими програмами можна організувати опит даних з ОРС-сервера? 

3. Як відкривається зв’язок з ОРС-сервером у LabView?  

4. Як можна конфігурувати зв’язок з ОРС-сервером?  

Література: [8, с 256-285]. 



 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Кількість лабораторних занять – 20 годин (7 лабораторних робіт). 

Поточний контроль на лабораторних роботах протягом змістових 

модулів: 

 відвідування лабораторних занять – 1 бал за заняття (максимум  

10 балів за відвідування всіх лабораторних занять); 

 наявність виконаної лабораторної роботи – 1 бал за виконану 

лабораторну роботу до теми попередньої роботи (максимум 6 балів за всі 

лабораторні роботи); 

 захист лабораторної роботи – 1 бал за лабораторну роботу (максимум 

7 балів за всі лабораторні роботи); 

 своєчасність – захист лабораторних робіт на лабораторних заняттях –  

1 бал за захищену лабораторну роботу (максимум 7 балів за всі лабораторні 

роботи). 

Отже, студент може отримати в сумі максимум 30 балів за умови 

присутності на всіх заняттях, належного своєчасного виконання та захисту 

лабораторних робіт. 
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