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ВСТУП 

 

Головний пристрій системи керування опаленням дачі, будинку, а також 

різними електроприладами за програмою користувача із 32 кроками 

програмування в реальному часі. Це термостат, таймер, АЦП, часи реального 

часу. Модуль дозволяє підтримувати температуру, яка вам потрібна саме в цей 

момент часу та день тижня. «Електронне джерело» автоматично вибирає саме 

вигідне джерело енергії для поточного часу доби. Наприклад, може в нічний 

час вмикати накопичення енергії в тепловому акумуляторі за дешевим тарифом, 

а серед тижня буде підтримувати мінімальну температуру, захищаючи хату від 

замерзання. Програма «МЕНЕДЖЕР» помітно прискорює процес «навчання» 

модуля. До 32 цифрових датчиків температури можна використовувати для 

управління за 12-ма вихідними каналами. Джерело незалежного живлення 

відновить працездатність опалення після відключення  мережі 220 В. 

Термостат побудований на основі мікроконтролера Atmel Mega32. 

Працездатність схеми забезпечується внутрішньою програмою 

мікроконтролера. У лабораторній роботі розглянуто програмування таймера. 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 принципи побудови та функціонування електричних пристроїв, 

регуляторів та приладів; 

 методи визначення статичних і динамічних характеристик технічних 

засобів автоматизації; 

 засади створення технічних засобів автоматизації із заданими 

характеристиками; 

уміти: 

 вибирати засоби автоматизації для заданого технологічного процесу з 

використанням даних, які характеризують поведінку об’єкта регулювання; 

 розраховувати параметри типових регуляторів; 

 знайти шляхи вдосконалення об’єкта та вибрати потрібні системи 

контролю, автоматичного регулювання. 
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1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

1. Звіт про виконання лабораторних робіт (далі  звіт) має бути 

виконаний студентом особисто на аркушах білого паперу форматом А4 

(210×297 мм) комп’ютерним способом (за допомогою комп’ютерної техніки) 

шрифтом Tіmes New Roman, розміром 14 пунктів на одному боці аркуша. За 

необхідності звіт може містити рисунки або скріншоти виконаної роботи. 

2. Звіт має містити титульну сторінку і звіти про виконання кожної 

лабораторної роботи. 

3. Звіт про кожну лабораторну роботу має містити: 

 назву лабораторної роботи; 

 тему; 

 мету; 

 хід роботи (детальніше про це описано в кожній роботі); 

 висновки. 

4. Титульну сторінку звіту виконують за формою додатка А. Під час 

оформлення титульної сторінки використовують шрифт гарнітурою Tіmes New 

Roman, розміром 14 пунктів. При цьому весь текст титульної сторінки має бути 

надрукований великими буквами. 

5. Кожну частину звіту починають з нової сторінки. Текст кожної 

структурної одиниці починають з абзацу. 

6. Заголовки варто писати (друкувати) великими буквами (наприклад: 

«ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1») без крапки наприкінці, не підкреслюючи. 

Якщо заголовок складається з декількох речень, їх розділяють крапкою. 

Перенесення слів у заголовках не допускається. 

7. Відстань між попереднім текстом і заголовком має бути два-три 

інтервали, а відстань між заголовком і наступним текстом  у півтора-два рази 

більша, ніж міжрядковий проміжок звичайного тексту. Після заголовка на 

сторінці має бути хоча б один рядок тексту. 
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Ознайомлення з принципом програмування термостатів 

Мета: набуття практичних навичок роботи з модулем NM-8036 та 

модулем реле. 

Короткі теоретичні відомості 

Пристрій може бути використано як центральну частину системи 

управління опаленням, охолодженням, вентиляцією, а так само різними 

електроприладами за програмою користувача (32 кроки програмування). 

Пристрій може поставлятися в двох різних комплектаціях: 

NM8036 – комплект для складання 4-x канального мікропроцесорного 

таймера, термостата, годинника. 

Основні можливості пристрою 

Управління з таймером: 

– включення навантаження в певному проміжку часу; 

– управління навантаженнями у певні дні тижня, дні місяця або у певні 

місяці. 

Управління температурою (термостатування): 

– управління як охолоджувачем; 

– управління як нагрівачем. 

Будильник звук + світло (підсвічування дисплея). 

– кількість датчиків, що підключаються до температури: 32. 

– енергонезалежний годинник реального часу (повний календар з 

урахуванням високосних років). 

– збереження всіх налаштувань у незалежній пам’яті. Продовження 

правильної роботи програми в разі тимчасового вимкнення від мережі. 

– виходи: 

a) оптоізольований каскад для увімкнення силових сімісторов 

(опціонально); 
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б) логічні виходи з максимальним струмом 10 мА. 

– віддалене управління термостатом через СОМ-порт комп’ютера за 

допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення; 

– індикація: 2-рядковий 16-символьний LCD-дисплей з можливістю 

програмного керування контрастністю і яскравістю підсвічування; 

– звукова індикація вбудованим мікро-динаміком. 

Опис схеми 

Термостат побудований на основі мікроконтролера Atmel Mega32. До 

портів введення-виведення підключені: текстовий 2-х рядковий індикатор, 

мікросхема годин реального часу DS1307, драйвер рівнів MAX232IN, 

оптосімістори. Блок клавіатури виконаний у вигляді окремої плати. Код клавіші 

декодується аналого-цифровим перетворювачем (АЦП) контролера. Окрім того, 

АЦП контролює стан батареї резервного живлення для годинника. Стабілізатор 

напруги виконаний на мікросхемі LM7805. Термодатчики DS18B20 

підключаються за протоколом 1-wire. Регулювання яскравості підсвічування 

здійснюється за допомогою транзисторного ключа. За допомогою мініатюрного 

динаміка, підключеного через RC-ланцюг до порту мікроконтролера, пристрій 

може подавати звукові сигнали. 

Працездатність схеми забезпечується внутрішньою програмою 

мікроконтролера. Під час старту програма робить аналіз шини 1-wire та 

ініціалізує «Зареєстровані» термодатчики в 12 бітний режим 

термоперетворення. Далі ініціалізуються всі інші блоки (текстовий індикатор, 

порт RS232, годинна мікросхема). Після ініціалізації система переходить у 

режим основного циклу. У цьому режимі відбувається постійна обробка 

оновлюваної інформації від годин, від датчиків, а також проводиться 

опитування стану кнопок управління. Окрім того, постійно працює процес, 

який відповідає за управління за таймером. Пристрій BM8036 додатково має 

підсвічування кнопок і 8 тиристорів управління навантаженнями. 
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Рисунок 1 – Зовнішній вигляд зібраного NM8036 

 

Рисунок 2 – Структура програмного меню пристрою 

 

Основний цикл 

Після натискання кнопки «POWER» пристрій включиться, про що 

сигналізує звуковим сигналом і підвищенням яскравості світіння екрана. У 

цьому режимі пристрій працює в основному циклі, у цьому циклі на екрані 

можуть відображатися показання датчиків, каналів АЦП у трьох різних 

інтерпретаціях, стан навантажень і поточні дата і час. 
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Рисунок 3 – Приклад відображення температури термодатчиків 

 

На рис. 3 зображений приклад відображення температури термодатчиків і 

активності навантажень. Видно навантаження з 1-го по 4-ий і термодатчики з 1-

ого по 4-ий. Активність навантаження сигналізується миготінням, 

навантаження 1 – активна (включена). Так само можуть відображатися 

навантаження і термодатчики з 5-ого по 8-ий і з 9-ого по 12-ий, інші 

термодатчики НЕ відображаються на екрані пристрою, хоча можуть брати 

участь у програмах управління. 

 

Рисунок 4 – Екран у режимі демонстрації показань АЦП 

 

На рис. 4 екран у режимі демонстрації показань АЦП у значеннях, якими 

оперує процесор пристрою. Перший канал показує мінімально можливе 

значення, другий – максимально можливе, тобто перший канал замкнений на 

землю, а другий – на +5 вольт. 

 

Рисунок 5 – У режимі відображення напруги на входах АЦП 

 

На рис. 5 – те ж саме, але в режимі показу напруги на входах АЦП. 

 

Рисунок 6 – Інформація в режимі поточних даних 
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На рис. 6 – та сама інформація в режимі поточних даних, коли до першого 

каналу був підключений аналоговий датчик, який видає показання від 0 до 100 

бар у разі тиску в 100 бар, а до другого датчика – аналоговий термодатчик 

вимірює температуру від –100 до +100 градусів Цельсія, за температури –100 

градусів. 

 

Рисунок 7 – Типовий вид відображення поточних часових параметрів 

 

На рис. 7 – типовий вид відображення поточних часових параметрів. Усі 

вищепоказані режими можуть відображатися пристроєм на екрані залежно від 

налаштувань. 

Перший рівень меню 

Після натискання кнопки «MENU» користувач отримує доступ до меню 

пристрою для налаштувань, після повторного натискання цієї кнопки 

відбувається повернення з меню в основний режим. 

 

Рисунок 8 – Меню пристрою для налаштувань 
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У програмі реалізований механізм навігації за принципом меню. Тобто 

можна клавішами «Вгору» / «Вниз» переміщуватися на потрібну позицію і 

кнопкою «ENTER»  заходити для зміни параметрів налаштування, перед цією 

самою клавішею повертатися в основне меню, або просуватися до наступного 

екрану вглиб меню. 

Пункт меню «Установка годин» 

 

 

Рисунок 9 – Меню установки параметрів дати та часу 

 

Вибравши цей пункт, користувач потрапляє в меню установки параметрів 

дати і часу. Стрілками «Ліворуч» / «Праворуч» вибирається змінний параметр, 

ознакою того що він обраний слугує його миготіння, а «Вгору» / «Вниз»  

проводиться зміна параметра. Календар містить поля: години, хвилини, 

секунди, день тижня, число, місяць, і, нарешті,  рік (у межах від 2000 до 

2099 рр.). Будь-який з цих параметрів може бути вибраний і змінений. 

Повернення до головного меню клавішею «ENTER». 

Пункти меню «Контрастність» і «Підсвічування» 

 

Рисунок 10 – Регулювання контрастності індикатора та яскравості 

 

Передбачені плавне регулювання контрастності індикатора та плавне 

регулювання яскравості підсвічування дисплея.  Це досягається за допомогою 

ШІМ модуляції, яка реалізована в периферії мікроконтролера. Два пункти за 
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своєю структурою ідентичні. Регулювання проводиться клавішами «Ліворуч» / 

«Праворуч». Повернення до головного меню клавішею «ENTER». 

Пункт меню «Звук» 

 

Рисунок 11 – Меню «Звук» 

 

У цьому пункті можна кнопками «Вгору» / «Вниз» включити або 

відключити звукову індикацію подій  (натискання клавіш і спрацьовування 

навантажень). Натискання «ENTER» поверне користувача до головного меню. 

За замовчуванням звук включений. 

Пункт меню «Режим екрану» 

Ця опція меню дозволяє налаштувати режим відображення в основному 

циклі. 

 

Рисунок 12 – Меню «Режим екрану» 

 

Існує всього 7 можливих варіантів відображення,  які видно на рис. 12. 

Вибравши будь-який за допомогою кнопок  «Вгору» / «Вниз», клавішею 

«ENTER» користувач потрапляє в меню, де йому пропонується ввести кількість 

секунд, протягом яких цей варіант буде демонструватися на екрані. 
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Рисунок 13 – Меню для введення інтервалу часу відображення параметрів 

 

Зміна часу відображення проводиться кнопками  «Вгору» / «Вниз», 

повернення до вибору варіантів – «ENTER». 

Пункт меню «Ручне управління» 

Під час входу в цей пункт цикл обробки програм переривається, усі 

навантаження вимикаються, і користувач отримує можливість вручну вмикати і 

вимикати навантаження. 

 

 

Рисунок 14 – Меню «Ручне управління» 

 

Вибір навантаження здійснюється кнопками «Вгору» / «Вниз», а 

включення і відключення кнопкою «ENTER». На рис. 14 1-ий вихід 

навантаження включений, 2-ий вихід навантаження виключений. Повернення в 

основне меню – кнопкою «MENU». Під час виходу з цього пункту меню всі 

параметри виходів установлюються в початковий стан. Ніяке виставлене 

вручну значення статусу навантаження не буде діяти. Якщо повторно 

повернутися в це меню, то стан усіх навантажень знову буде «Відключено». 

Пункт меню «Версія» 

Є не активним пунктом – у нього не можна зайти.  Слугує для визначення 

версії прошивки пристрою. 

Пункт меню «Пошук датчиків» 

Кількість датчиків, які підключаються до пристрою – до 32-х. У цьому 

пункті настройки датчики отримають свій логічний номер. Кожен уже логічно 
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пронумерований датчик може бути використаний для управління будь-яким з 

навантажень, це може бути задано в будь-якій з 32-x можливих програм. 

Під час входу в це меню відбувається затримка на кілька секунд, а на 

екрані з’являється «Manual» – «Пошук датчиків. Зачекайте», у цей час 

проводиться пошук усіх датчиків на шині 1-wire. Далі стрілками  «Ліворуч» / 

«Праворуч» проводиться вибір логічного номера,  який буде присвоєно датчику 

та надалі, під час налаштування користувач буде звертатися до потрібного 

датчика, використовуючи саме ці номери. Стрілками «Вгору» / «Вниз»  

проводиться вибір фізичного датчика для присвоєння йому потрібного номера. 

Фізичний номер датчика залежить від адреси датчика та використовується 

тільки в цьому пункті меню. Сама процедура прив’язки фізичного номера до 

логічного відбувається натисканням на клавішу «ENTER». Цією ж клавішею 

відбувається звільнення логічного номера від уже прив’язаного датчика. 

Ознакою прив’язки слугує буква «М» у правому верхньому знакомісці 

індикатора. Відсутність прив’язки позначається знаком «–» там же. 

Передбачена можливість установки одного й того самого датчика на кілька 

логічних номерів. 

 

Рисунок 15 – Прив’язка датчика до відповідного номера 

 

 

 

Рисунок 16 – Відкріплення датчика від призначеного раніше номера 

 

Не зайвим буде повторно відзначити, що показання датчиків з 

прив’язкою до логічних номерів 13–32 ніколи не відображаються на екрані 

пристрою в основному циклі. Після прив’язки всіх потрібних користувачеві 
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датчиків до логічних номерів (надалі просто номерів) можна повернутися в 

основне меню за допомогою клавіші «ENTER». 

Пункт меню «Режим виходів» 

У цьому меню можна налаштувати параметри імпульсного режиму 

навантажень. Для кожного навантаження є можливість установки часу 

активності та неактивності керуючого сигналу.  

 

 

 

Увійшовши в режим, за допомогою кнопок «Вгору» / «Вниз», можна 

переміщатися між параметрами активності та неактивності всіх дванадцяти 

навантажень. Вибравши параметр за допомогою «ENTER», користувач отримає 

доступ до налаштування цього параметра. 

 

«Вгору» / «Вниз» – змінять параметр на 1 відповідно в бік збільшення або 

зменшення, а «Ліворуч» / «Праворуч» – на 100 секунд, так само в більшу і 

меншу сторону,  відповідно. Повернення до вибору активності / неактивності – 

«ENTER». Час активності не може бути менше 1 секунди.  Якщо необхідно щоб 

навантаження було завжди включене, час неактивності потрібно встановити в 

«0», як це зроблено за замовчанням. Наприклад: необхідно, щоб лампа,  

підключена як навантаження 1, спалахувала на 1-у секунду кожні 10-ть секунд. 

У цьому випадку час активності першого навантаження виставляється в 1, а час 
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неактивності – 9 с. Або потрібно щоб лампа горіла завжди, тоді час 

неактивності вказується «0», час активності може бути будь-який. Під час 

входу в режим ручного управління навантаженнями ця установка не діє. 

Пункт меню «Установки АЦП» 

Тут можна побачити свідчення АЦП, отримані процесором пристрою в 

умовних одиницях (bin-data), у вольтах і в перелічених одиницях, а так само 

налаштувати порядок перерахунку пристроєм реальних свідчень датчика в 

фізичну величину. 

 

Перші три пункти є ознайомчими, вони дозволяють просто побачити 

результати. У пунктах «I Мінімум», «I Максимум», «I Точність» і «I Суфікс» 

налаштовуються параметри перетворення цифрових даних, до реальної 

величини аналогового датчика, підключеного до першого каналу АЦП. 

Відповідно всі пункти, що починаються з «II» дозволяють те ж саме, але для 

другого каналу. Перехід між пунктами меню – «Вгору» / «Вниз», «ENTER» – 

увійти в пункт меню для зміни параметра, окрім перших трьох пунктів. 
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У пунктах «Мінімум» або «Максимум» на екрані вас попросять «Введіть 

межу». Використовуючи клавіші  «Ліворуч» / «Праворуч» можна переміщатися 

між позиціями введення та змінювати дані в цих позиціях кнопками «Вгору» / 

«Вниз». Поточна позиція підсвічується курсором. Якщо в позиції «Знак», то 

натискання «Вгору» / «Вниз» змінить «+» на «–», або навпаки. Якщо в позиції 

цифра, то клавіша «Вгору» збільшить її на одиницю, а «Вниз» – зменшить. 

Таким чином можна задати практично будь-яке число. 

 

 

 

У пунктах «Точність», за допомогою «Вгору» / «Вниз» задається 

кількість знаків після коми, цей параметр може набувати значень від 0 до 6. 

 

 

 

У пунктах «Суфікс» можна змінити знак, який означає одиниці виміру 

реальної фізичної величини на даному каналі АЦП. Ця буква відображається на 

екрані під час показу реальних даних аналогового датчика. Буква змінюється як 

клавішами «Ліворуч» / «Праворуч», так і клавішами «Вгору» / «Вниз». 

Повернення з редагування будь-якого параметра – «ENTER». 

 

Приклад налаштувань АЦП для підключення популярного 

датчика вологості серії HIH-3610 або HIH4000 

Електрично підключити цей датчик практично не є проблемою: досить 

подати на «+» 5 В, на «–» загальний і з «OUT» зняти корисний сигнал і подати 

його на АЦП.  У документації на датчик описані калібрувальні параметри. Так 
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само в документації присутня потрібна формула, однак, це характерно не для 

всіх датчиків, тому користувачеві необхідно зрозуміти, як ця формула 

з’явилася.  Спочатку для датчика необхідно написати формулу залежності 

напруги на виході від вимірюваного параметра, у даному випадку – вологості. 

Меню «Параметри» 

Текстове меню призначене для контролю напруги батарейки вбудованих 

годин і правильності роботи клавіатури. 

 

 

 

У першому рядку відображається напруга літієвої батареї, за якою 

побічно можна судити про необхідність її заміни. А у другому рядку можна 

побачити свідчення клавіатурного АЦП, під час натискання на будь-яку 

кнопку, крім «ENTER», на екрані відобразяться дані у вольтах і умовних 

одиницях, які процесор отримує від клавіатури пристрою. Клавіша «ENTER» 

повертає в меню налаштувань. 

Пункт меню «Програма управління» 

Одне з головних меню дозволяє налаштувати роботу пристрою за 

необхідним алгоритмом. Після входу в меню користувачеві видно екран, де 

показаний такий набір даних, скорочено описує призначення програми: 

 

 

Рисунок 17 –  Меню «Програма управління» 

 

У першому рядку – тип параметра, в другому – дані програми, де «No» – 

номер програми, «L» – навантаження, «On» – час активації програми, «Off» – 
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час деактивації програми. На рис. 17 перша програма, управляє першим 

навантаженням,  включиться о 13:30 і працюватиме до 15:00. На цьому етапі за 

допомогою клавіш «Вгору» / «Вниз» і «Ліворуч» / «Праворуч» можна 

переміщатися між програмами. Для редагування параметрів поточної програми 

потрібно натиснути «ENTER», після цього користувач опиниться на 

наступному кроці зміни програми: 

 

 

Рисунок 18 – Повідомлення про активність програми  

 

Тут можна активувати або заблокувати виконання цієї програми, 

використовуються всі клавіші напрямків. На рис. 18 – програма активна і буде 

виконана пристроєм.  Перехід до наступного пункту меню – «ENTER». 

 

 

 

На цьому етапі можна змінити дату і час активації програми. Щоб 

перейти між параметрами –  «Ліворуч» / «Праворуч». Обраний параметр 

починає блимати, його можна змінити, використовуючи «Вгору» / «Вниз». До 

наступного екрану – «ENTER». 

 

 

Рисунок 19 – Дата і час закінчення дії програми 
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Як видно з рис. 19, на цьому кроці робиться все аналогічно, тільки слід 

ураховувати, що це дата і час закінчення дії цієї програми. 

 

 

 

Перехід між параметрами на цьому етапі здійснюється кнопками 

«Ліворуч» / «Праворуч», зміна – «Вгору» / «Вниз».  Змінний параметр блимає. 

«Навантаження» – номер навантаження,  «Датчик» – у випадку з термометрами 

1-wire, логічний номер датчика, присвоєний йому в меню «Пошук датчиків» 

або номер каналу АЦП. Програма буде працювати, орієнтуючись саме на 

свідчення цього датчика або каналу. «Тип» – тип програми,  може набувати 

таких значень: «Стрілка вгору» – нагрів, «Стрілка вниз» – охолодження, 

«дзвіночок» – будильник, «x» – таймер. Якщо «Тип» = «D», то програма 

використовує свідчення цифрового датчика, якщо ж  «A», то дані з входів АЦП. 

Під час установки «будильника» параметри «датчик»  і «навантаження» хоч і 

можуть бути вибрані та змінені, але великого сенсу не мають,  оскільки будуть 

ігноруватися пристроєм, під час обробки програми. Те ж саме можна сказати 

про параметр «Датчик» у разі установки типу в «таймер». У разі вибору 

цифрового датчика може запропонувати на вибір два режими роботи (вибір 

режиму порівняння).  Змінюється кнопками «Вгору» / «Вниз». 

 

 

 

Це означає, що на наступному кроці буде запропоновано встановити 

температурні параметри. 
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Це означає, що можна порівнювати показання датчика вже встановленого 

на попередньому кроці з показаннями іншого,  який можна буде змінити на 

наступному кроці. Якщо користувач вибере перший варіант, то наступний крок 

буде таким: 

 

 

Рисунок 20 – Показання нижньої та верхньої граничної температури 

 

«L» – нижня гранична температура, «H» – верхня порогова температура. 

На рис. 20 видно, що верхній поріг 8 градусів, а нижній 6. По-іншому це можна 

розцінювати як поріг регулювання 7 градусів Цельсія з гістерезисом + – 1 

градус. Вибір змінюваного параметра «Вгору» / «Вниз»,  зміна – «Ліворуч» / 

«Праворуч». Є аналогічне меню і для аналогових датчиків, у яке користувач 

потрапляє, минаючи меню вибору режиму порівняння. 

 

 

 

З тією лише різницею, що тут пороги вибираються в фізичних одиницях 

АЦП, налаштованих раніше, але з кроком дозволу самого АЦП. Якщо ж 

користувач на етапі вибору режиму порівняння вибере «Установку щодо 

іншого датчика», то пристрій запропонує вибрати другий цифровий датчик. 
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Або  

 

 

 

Залежно від того на охолодження або на нагрів була запрограмована 

програма на попередніх кроках. Тут можна змінювати другий датчик, на 

малюнку – «Т1», де «1» логічний номер датчика. Зміни здійснюються кнопками  

«Ліворуч» / «Праворуч». У цьому випадку гістерезис порівняння встановлений 

жорстко і дорівнює + – 0,5 °С. До наступного меню – «ENTER».  На 

наступному екрані є можливість змінити взаємодію редагованої програми з 

попередніми. 

 

 

 

Змінити взаємодію можна кнопками «Вгору» / «Вниз». Якщо цей 

параметр установлено в «АБО», то програма виконується незалежно від 

попередніх програм. Якщо ж параметр встановлений в «І», тоді програма буде 

виконуватися ТІЛЬКИ, якщо перед цією програмою є інші програми, що 

активують те ж саме навантаження і воно активне. Очевидно, що у першої 

програми цей параметр повинен бути встановлений в «АБО». Наступний крок 

дозволяє зробити вибір періодичності роботи програми. 
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Це означає, що програма буде працювати завжди. Змінити цей параметр 

можна кнопками «Ліворуч» / «Праворуч». 

 

 

 

Активувати необхідний період – «ENTER», при цьому знак «–» 

змінюється на «+», у разі деактивації – назад.  Переміщатися між квантами 

періоду потрібно клавішами «Вгору» / «Вниз». 

 

 

Або 

 

 

Увага, повернення до вибору номера запису програми здійснюється 

клавішею «MENU». Таким чином  редагуються всі 32-і записи програм. Для 

правильності розуміння логіки є кілька прикладів. 

 

Приклад для реалізації включення навантаження на 4 канали 

управління з 4:00 1 серпня 2018 р. до 10:00 2 серпня 2018 р. 

Спочатку потрібно ввійти в меню, далі вибрати пункт «Програма упр.», 

Потім стрілками «Вгору» / «Вниз» вибрати потрібну програму управління. 
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Натиснути «ENTER», активувати програму, після чого змінити час старту 

4:00:00 1 серпня 2018. Далі проводиться повторне натискання «введення» і 

налаштування часу зупинки 10:00:00 2 серпня 2018 року – «ENTER». 

Потрапляємо у вибір типу управління – встановлюємо «хрестик» і номер 

каналу – 4 і натискаємо «ENTER». У меню режиму активності виставити 

«АБО», натиснути «ENTER». З’являється меню спрацьовування за періодом, 

залишаємо «немає періоду» і натискаємо кнопку «MENU». 

Приклад включення нагрівача щопонеділка з 4 годин до 15 години з 

утриманням постійної температури в межах від 30,5 °C до 31 °C  за першим 

цифровим датчиком: заходимо в «Програма упр.», так само вибираємо номер 

програми, активуємо його. Виставляємо час включення, потім час відключення, 

вибираємо номер навантаження і спосіб управління – тип нагрівач – «Стрілка 

вгору»,  датчик 1, тип – «D». У наступному меню вибираємо «абсолютна 

установка». Далі виставляємо граничні температури регулювання (30,5 
0
С і 

31,0 
0
С). Натискаємо «ENTER» – режим активності «АБО». Після цього 

натискаємо «ENTER» і стрілками  «Вгору» / «Вниз» вибираємо опцію – 

«управління по днях тижня» і потім стрілками «Ліворуч» / «Праворуч» 

вибираємо потрібні дні – в нашому випадку це «понеділок» і, натискаючи 

«введення»,  активізуємо таймер на заданий день (що відображається в правому  

нижньому кутку екрану у вигляді «+» або «–»). 

Датчик температури DS18B20 

DS18B20 – це цифровий датчик температури. Датчик дуже простий у 

використанні. По-перше, він цифровий, а по-друге – у нього всього лише один 

контакт, з якого ми отримуємо корисний сигнал. Тобто, ви можете підключити 

до одного контролера одночасно величезну кількість цих сенсорів. Ви можете 

підключити декілька сенсорів до одного піну на AtMega32. 
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Рисунок 21 – Форм-фактори датчика DS18B20 

 

DS18B20 зручний у використанні. Живити його можна через контакт 

«data» (у такому випадку ви використовуєте всього два контакти з трьох для 

підключення). Сенсор працює в діапазоні напруг від 3,0 В до 5,5 В і вимірює 

температуру в діапазоні від –55 °C до + 125 °C (від –67 °F до + 257 °F) з 

точністю ± 0,5 °C (від –10 °C до + 85 °C). 

Датчик підключається так: 

Контакт GND з DS18B20 підключається до GND на Arduino. 

Контакт Vdd з DS18B20 підключається до + 5 V на Arduino. 

Контакт Data з DS18B20 підключається до будь-якого цифрового піну на 

Arduino. У цьому прикладі використовується пін 2. 

Єдине, що необхідно додати з зовнішньої додаткової обв’язки, – це 

підтягаючий резистор на 4.7 кОм. 

Схема підключення DS18B20  наведена нижче: 
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Рисунок 22 – Схема підключення DS18B20 

 

На рис. 22 показана спрощена схема апаратної реалізації інтерфейсу 1-

Wire. Вихід DQ пристрою являє собою вхід КМОП-логічного елемента, який 

може бути зашунтований (замкнений на загальний провід) польовим 

транзистором. Опір каналу цього транзистора у відкритому стані – близько 

100 Ом. Коли транзистор замкнений – є невеликий струм витоку (приблизно 5 

мкА) на загальний провід. 

Шина 1-Wire повинна бути підтягнута окремим резистором до напруги 

живлення пристроїв (яке може бути від 3 до 5 В – уточнюється за 

характеристиками конкретного пристрою). Опір цього резистора 4,7 кОм, 

однак, це значення рекомендовано тільки для досить коротких ліній. Якщо 

шина 1-Wire використовується для підключення віддалених на велику відстань 

пристроїв, то опір цього резистора слід зменшити. Мінімально допустимий 

його опір – близько 300 Ом, а максимальний – близько двох-трьох десятків 

кОм. Дані величини – орієнтовні, ви завжди повинні уточнити за 

характеристиками конкретного пристрою 1-Wire його максимальний струм на 

лінії DQ,  який, власне, і визначає мінімальне значення резистора. 

Підключення шини 1-Wire до МК складається умовно з двох варіантів: з 

використанням 2 окремих виходів МК (один як вихід, а інший – як вхід), так і 

одного, що працює і на «Ввід» \ «Вивід». Можна уявити собі логічну будову 
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шини 1-Wire як усім відоме з’єднання виходів мікросхем з відкритим 

колектором за схемою «монтажне АБО». Очевидно, що передача будь-якої 

інформації при цьому можлива тільки віддачею низького рівня в лінію, тобто 

замиканням її на загальний провід, а у високий логічний рівень лінія 

повернеться сама завдяки наявності зовнішнього резистора. Так само очевидно, 

що одночасна передача декількох пристроїв приречена на невдачу через повне 

спотворення інформації (всі передані одиниці одного пристрою будуть 

«придушені» переданими нулями від іншого пристрою). 

Порядок виконання роботи 

1. Підключити модуль NM8036 до джерела живлення. 

2. Підключити датчики DS18B20. 

3. Натиснути «Menu», знайти вкладку «Поиск Датчиков» і натиснути 

«ENTER». 

4. Після чого на  екрані з’являється Manual – «Пошук датчиків».  Далі 

стрілками  «Ліворуч» / «Праворуч» проводиться вибір логічного номера,  який 

буде присвоєно датчику і надалі, під час налаштування, користувач буде 

звертатися до потрібного датчика,  використовуючи саме ці номери. 

5. Перевірити дискретні системи управління, через  меню «Ручное 

управление». 

6. Програмування таймера. Виконується в пункті «Программа 

управления», натиснути «ENTER». 

Завдання для самостійного виконання 

1. Розробити автоматизовану систему управління подачі дзвінків у 

навчальних закладах на базі модуля NM8036. 

2. Розробити автоматизовану систему управління опаленням котеджу за 

допомогою набору NM8036. 

3. Розробити автоматизовану систему управління для «Розумної теплиці» 

на базі NM8036. 

4. Розробити систему управління крапельного поливу для кімнатних 

рослин з набору NM8036. 
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5. Розробити систему управління аварійного освітлення навчальної 

лабораторії за допомогою набору NM8036. 

Контрольні питання 

1. Що так АПЦ? 

2. Що таке ЦАП? 

3. Що таке «термостат»? 

4. Назвіть головні функції NM8036. 

5. Назвіть особливості програмування термостату. 

6. Опишіть принцип роботи, датчика температури 1-Wire. 

Література: [1, с. 168–202; 2, с. 151–169; 3, с. 140–197]. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Перелік лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Технічні засоби 

автоматизації» складається з семи робіт, які спрямовані на перевірку знань 

студентів з теорії та практики розв’язання прикладних задач. Методичні 

вказівки містять лише першу роботу (частина 1). 

Виконання лабораторних робіт і написання звітів є обов’язковим для всіх 

студентів. За сім робіт студент може отримати 70 балів. 

За кожну лабораторну роботу виставляється: 

– 10 балів, якщо студент виконав лабораторну роботу, виконав 

індивідуальне завдання, написав звіт і захистив його, тобто правильно та 

вичерпно відповів на всі питання. При цьому допускаються незначні неточності 

під час відповіді на одне з контрольних питань; 

– 7 балів, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його, тобто правильно та вичерпно відповів на всі питання. При цьому 

допускаються незначні неточності під час відповіді на одне з контрольних 

питань; 

– 1 бал виставляється, якщо студент виконав лабораторну роботу, 

написав звіт, але не захистив його; 

– у решті випадків виставляється 0 балів. 

Розподіл балів за видами занять наведено у таблиці. 

Таблиця 3.1 

«Технічні засоби автоматизації» Бали 

Лекції 10 

Лабораторні роботи (10 б. × 7 л. б.) 70 

Поточний контроль (10 б.×2) 20 

Усього: 100 
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