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ВСТУП 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Комп’ютерно-інтрегровані 

системи» є підготовка фахівців, що володіють навиками аналізу, проектування 

та експлуатації розподілених компонентів систем управління на базі апаратно-

програмних засобів «Siemens», що займають ведуче місце в сучасних 

комп’ютеризованих системах управління. На підприємствах та в 

адміністративних установах, інженери з автоматизованих систем управління 

безпосередньо займаються проектуванням, програмуванням, монтажем, вводом 

в експлуатацію та супроводом компонентів систем управління, що включають 

електронні компоненти концерну «Siemens», як один із сучасних напрямків 

розвитку систем управління і телекомунікацій. 

Завдання: набути практичних навичок в роботі з інструментальними і 

апаратними засобами тестування і відладки програмного забезпечення 

промислових контролерів в реалізації САУ ТП на їх базі. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є апаратно-програмні 

засоби концерну «Siemens», мережі промислового зв’язку, базове 

інструментальне та спеціалізоване програмне забезпечення. 

Основу навчальної дисципліни складають апаратно-програмні засоби 

концерну «Siemens», мережі промислового зв’язку, базове інструментальне та 

спеціалізоване програмне забезпечення. 

Виконання лабораторних робіт передбачає роботу з оригінальними 

апаратно-програмними засобами концерну «Siemens» разом з іншими 

сучасними обчислювальними засобами на базі персональних комп’ютерів, 

операторних панелей, первинних перетворювачів фізичних величин, різного 

роду комунікаторів та мобільних засобів промислового зв’язку, а також роботу 

з оригінальною документацією, сайтом виробника www.automation.siemens.com 

(www.iadt.siemens.ru), сайтом інформаційної та технічної підтримки 

www.support.automation.siemens.com.  

http://www.automation.siemens.com/
http://www.iadt.siemens.ru/
http://www.support.automation.siemens.com/
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Міждисциплінарні зв’язки 

Навчальна дисципліна «Kомп’ютерно-iнтегровані системи» базується на 

вивченні навчальних дисциплін «Теорія автоматичного управління», 

«Автоматизація технологічних процесів і виробництв», «Проектування 

мікроконтролерних систем». 

Навчальна дисципліна забезпечує вивчення навчальних дисциплін 

«Проектування систем автоматизації», «Проектування програмних 

інтерфейсів» і виконання дипломної роботи бакалавра. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент повинен 

знати: 

 номенклатуру сімейств контролерів, що випускаються нині фірмами – 

постачальниками компонентів для систем промислової автоматики; 

 архітектуру та програмування промислових контролерів;  

 склад і призначення основних компонентів автоматизації технологічних 

процесів на базі промислових контролерів;  

 апаратні та інструментальні засоби відладки програмного забезпечення 

промислових контролерів;  

уміти: 

 робити вибір керуючих контролерів  по вимогах, що пред'являються до 

технологічного процесу, що автоматизується;  

 визначати структуру і робити вибір засобів сполучення контролера з 

вимірювальними датчиками та виконавчими механізмами; 

 здійснювати вибір технічних і програмних засобів передачі даних на 

«верхній» рівень САУ ТП.  
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1 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ З  

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Виконанню кожної лабораторної роботи передує самостійна робота з темі 

лабораторної роботи. Підготовка до роботи передбачає поглиблене вивчення 

відповідного розділу курсу, ознайомлення з методикою виконання роботи, 

підготовка необхідних таблиць для внесення результатів, підготовка відповідей 

на контрольні питання.  

Виконання лабораторної роботи передбачає такі етапи:  

− самостійна підготовка до лабораторного заняття з використанням цих 

методичних вказівок і додаткової літератури; 

− виконання необхідних вимірювань у лабораторії;  

− оформлення результатів досліджень у формі звіту;  

− захист звіту з виконаної лабораторної роботи.  

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. 

Зміст звіту 

За підсумками кожної роботи студент групи оформлює звіт, що включає: 

 титульний лист (додаток А); 

 мета роботи; 

 завдання; 

 короткі теоретичні відомості; 

 копії робочих вікон процесу параметрування; 

 опис послідовності виконання роботи 

 відповіді на контрольні питання; 

 висновки.  
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Програмовані логічні контролери Simatic S7-300 

Мета роботи: ознайомитися з пакетом S7-PLCSIM Simulating Modules та 

здійснити моделювання вхідних та вихідних аналогових сигналів. 

Обладнання: IBM PC, програмне середовище STEP7, контролер Simatic 

S7-300, інтерфейсні модулі ІМ, модулі вводу-виводу аналогових сигналів SM, 

функціональні модулі FM, промислові шини і комунікаційні процесори CP 

Короткі теоретичні відомості 

1.1 Огляд апаратних засобів на базі PLC S7-300 

Для роботи машини, механізмів і процесів майже на всіх виробничих 

ділянках разом з подачею енергії необхідними є і елементи управління. У будь-

якій установці або машині необхідно мати можливість починати, управляти, 

спостерігати і завершувати виробничий процес. 

На рис. 1.1 зображено склад апаратних засобів SIMATIC S7. 

 

Рисунок 1.1 – Склад апаратних засобів SIMATIC S7 
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VPS→SPS 

У минулому для типового управління, що програмується за допомогою 

релейних схем, програмна логіка визначалася схемою з’єднання контакторів і 

реле. Сьогодні для вирішення завдання автоматизації застосовуються системи 

програмного управління. Логіка, записана в програмну пам'ять системи 

автоматизації, не залежить від структури пристрою і з’єднань і може бути у 

будь-який час змінена за допомогою програматора. 

Повністю інтегрована автоматизація 

Виробничі процеси розглядаються не як окремі частини, а як інтегровані 

компоненти одного загального виробничого процесу.  

Повна інтеграція автоматизації (комплексна автоматизація) досягається 

сьогодні за допомогою: 

 наскрізного проектування і програмування окремих частин системи; 

 наскрізного збереження даних; 

 наскрізній комунікації між всіма компонентами, що беруть участь в 

автоматизації. 

На рис. 1.2 зображено компоненти системи автоматизації на базі PLC S7-

300. 

 

Рисунок 1.2 – Компоненти системи автоматизації на базі PLC S7-300 
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Особливості: 

 мала модульна система управління для нижнього і середнього рівня 

складності; 

 ступінчастий спектр CPU; 

 обширний спектр модулів; 

 можливе розширення 32-х модулів для базової стійки; 

 задня шина інтегрована в модулі; 

може бути об’єднана в мережу з допомогою: 

 багатоточкового інтерфейсу (МРІ); 

 шини PROFIBUS; 

 шини Industrial Ethernet;  

 центральний роз’єм для підключення PG з доступом до всіх модулів; 

 довільний порядок установки модулів після 3-го слота; 

 конфігурація і установка параметрів за допомогою інструменту «HW-

Konfig». 

S7-300: Модулі 

На рис. 1.3 показано модулі S7-300 і порядок їх установки. 

 

Рисунок 1.3 – Модулі S7-300 і порядок їх установки 

Сигнальні модулі (SM): 

 модулі цифрових входів (24 В=, 120/230 В); 

 модулі цифрових виходів (24 В=, реле); 
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 модулі аналогових входів (напруга, струм, опір, термоелемент); 

 модулі аналогових виходів (напруга, струм). 

Інтерфейсні модулі (ІМ) 

Інтерфейсні модулі (ІМ360/ІМ361 або ІМ3655) дають можливість 

побудови багаторядності конфігурації системи на базі PLC S7-300. За їх 

допомогою шина прокладається між окремими рядами модулів S7-300. 

Модуль для резервування місця (DM) 

Модуль для резервування місця (DM370) резервує одне місце для 

сигнального модуля, у якого не встановлені параметри. Таким чином може 

резервуватися місце, наприклад, для подальшого монтажу інтерфейсного 

модуля. 

Функціональні модулі (FM) 

Забезпечують «спеціальні функції»: 

 рахунок; 

 позиціонування; 

 регулювання. 

Комунікаційні процесори (CP) 

Забезпечують наступні можливості з’єднання: 

 з’єднання точка-точка; 

 підтримка шини PROFIBUS; 

 шини Industrial Ethernet. 

Центральні процесорні пристрої (CPU S7-300) 

На рис. 1.4 зображено загальний вигляд центрального процесорного 

пристрою (CPU S7-300). 

Перемикач режимів роботи 

«MRES» – функція скидання (Modul Reset); 

«STOP» – стан «STOP»; програма не виконується; 

«RUN» – програма виконується, дозволений для PG (тільки зчитування); 
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«RUN-P» – програма виконується, дозволений доступ для PG (зчитування 

і запис). 

 

Рисунок 1.4 – Зовнішній вигляд CPU S7-300 

Індикація стану (LEDs) 

«SF» – загальна помилка; внутрішня помилка CPU або модуля з 

можливістю діагностики; 

«BATF» – помилка батареї; батарея розряджена або відсутня; 

«DC5V» – індикація внутрішньої напруги живлення 5 В; 

«FRCE» – примусове управління; індикація, що мінімум один вхід, або 

вихід управляється промислово; 

«RUN» –игає при запуску CPU, горить в режимі «RUN»; 

«STOP» – горить в режимі «STOP» (мигає повільно, коли необхідне 

скидання; мигає швидко, коли скидання виконано; мигає повільно, коли 

скидання необхідне при установці Memory-card). 

Memory Card 

В CPU  може встановлюватися модуль пам’яті (Memory Card). Модуль 

пам’яті зберігає зміст програми при відсутності напруги живлення і навіть при 

відсутності батареї. Для CPU випущених з 10.2002 р. для роботи завжди 

необхідна Micro Memory Card (MMC).  
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Місце для батареї 

Для CPU випуску до 10.2001 р. під кришкою знаходиться місце для 

установки літієвої батареї, за допомогою якої зберігається вміст памяті RAM.  

Для CPU випуску 10.2002 р. немає необхідності в батареї. 

MPI-роз’єм 

Для підключення програма тора або пристрою з MPI-розємом до CPU S7-

300. 

DР-роз’єм 

Роз’єм для підключення децентралізованої периферії безпосередньо до 

CPU S7-300. 

1.2  Огляд програмних засобів і основи програмного управління на базі 

PLC Simatic S7-300 

На рис. 1.5 показано програматори для системи автоматизації на базі 

SIMATIC S7. 

 

Рисунок 1.5 – Програматори для системи автоматизації на базі  

SIMATIC S7 

 

Field PG 

Програматор, придатний для умов виробництва, комфортабельний і 

продуктивний, особливо при обслуговуванні і сервісі, а також для 

програмування і проектування - ідеальний інструмент для місцевого 

використання. 
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Особливості: 

 габарити у форматі Notebook; 

 незалежність від мережі; 

 АТ-сумісність; 

 TFT-кольоровий дисплей; 

 оснащений всіма необхідними SIMATIC-інтерфейсами. 

Power PG 

Переносний програматор, оптимальний інструмент для застосування 

протягом всієї роботи над проектом автоматизації і, крім того, дуже 

продуктивний і придатний для умов виробництва PC. 

Особливості: 

 висока потужність обчислювальної системи; 

 висока можливість розширення; 

 TFT- кольоровий дисплей; 

 висока жорсткість; 

 оснащений всіма необхідними SIMATIC-інтерфейсами. 

Умови 

SIMATIC – програматори (PG) забезпечують оптимальний базис для 

застосування програмного забезпечення STEP 7. 

Також можуть застосуються PC, які задовольняють умовам, наведеним 

вище. Для встановлення необхідного «оп-Ііпе»-з’єднання між системою 

автоматизації і PC, PC повинен бути обладнаний одним з представлених вище 

інтерфейсів. 

Якщо програма користувача повинна бути записана на Memory-Cards 

CPU на зовнішніх пристроях програмування, то PC повинен бути додатково 

обладнаний відповідним програмним інтерфейсом. 

Примітка: Для використання STEP 7 V5.2 рекомендується MS Windows 

2000 Professional або Windows XP-Professional. 
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Для використання STEP V5.3 можуть застосовуватися тільки вказані 

операційні системи MSWindows 2000 Professional або MS Windows ХР 

Professional. 

Додаткові вказівки по технічних передумовах можна отримати з 

електронного каталога Simatic СА01. 

Інсталяція програмного забезпечення STEP 7 

На рис. 1.6 показано спосіб інсталяції базового програмного забезпечення 

STEP 7. 

 

Рисунок 1.6 – Процес інсталяції базового програмного забезпечення  

STEP 7 

 

Інсталяція: 

1) активувати файл «Setup.exe» на інсталяційному CD; 

2) вибрати опції інсталяції; 

3) вибрати мову інсталяції; 

4) вставити на вимогу диск авторизації; 

5) провести на вимогу нове початкове завантаження. 

Захист програмного забезпечення 

Програмне забезпечення STEP 7 забезпечене захистом від копіювання і 

може бути авторизоване тільки на одному програматорі. 

Програмне забезпечення може застосовуватися тільки тоді, коли після 

закінчення інсталяції дозвіл з диска авторизації буде перенесений на жорсткий 

диск. 
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Інструменти STEP 7 

На рис. 1.7 показано інструменти базового програмного забезпечення 

STEP 7. 

 

Рисунок 1.7 – Інструменти STEP 7 

 

SIMATIC-Manager 

Управляє проектами STEP 7. SIMATIC-Manager - це єдина головна 

програма яка виводиться прямо на Desktop WINDOWS. 

LAD, STL, FBD 

Засоби для створення програм користувача в STEP 7 на мовах 

програмування «Контактний план», «Список команд» або «Функціональний 

план». 
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Memory-Card Parametr Assignment 

Програми користувача можна зберігати на модулях EPROM, як за 

допомогою програматора, так і за допомогою зовнішнього пристрою запису 

ПЗП. В залежності від застосування повинні бути встановлені відповідні 

драйвери пристроїв. 

Setting the PG-PC Interface 

За допомогою цієї допоміжної програми встановлюються локальні адреси 

абонентів, швидкість передачі і найвища адреса абонента в МРІ-мережі. 

PID Control Parameter Assignment 

В базове програмне забезпечення STEP 7 також інтегровані блоки для 

вирішення завдань регулювання. Через «PID Control Parametr Assigment» 

запускається програма для параметрування блоків регулювання. 

Converting S5 Files 

За допомогою S5/S7-KOHBepTopa можна перетворити програми STEP 5 у 

відповідні програми STEP 7. 

Configure SIMATIC Workspace 

Забезпечує можливості установки для конфігурації багатомісних систем.  

Converting ТІ Files 

За допомогою ТІ/57-конвертора можна перетворити програми SIMATIC 

ТІ в відповідні програми STEP 7. 

Програмний пакет STEP 7 

На рис. 1.8 показано структуру програмного пакету STEP 7. 

STEP 7 

STEP 7 - це базовий пакет для проектування систем автоматизації 

SIMATIC S7-300 або S7-400. Він застосовується також і в даному курсі. 

За допомогою STEP 7 можна: 

 конфігурувати і параметрувати апаратні засоби; 

 проектувати комунікації; 

 програмувати; 
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 тестувати; 

 документувати і архівувати; 

 проводити діагностику. 

 

Рисунок 1.8 – Програмний пакет STEP 7 

 

STEP 7 Lite 

STEP 7 Lite можна використовувати для для програмування SIMATIC S7-

300 (також і компактні CPU). Програми, складені за допомогою STEP 7 Lite, 

можна експортувати в STEP 7. З його допомогою не можна провести 

конфігурацію PROFIBUS-DP або ETHERNET! 

Конфігурація ET200S або ЕТ200Х (standalone) можлива. 

Як опційні пакети можна використовувати PLCSIM і Teleservice. 

STEP 7 Micro 

STEP 7 Micro застосовується виключно для проектування на базі S7-200. 

Ліцензія 

За винятком STEP Micro/Win для кожного пакету необхідна ліцензія. 
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STEP 7 Professional 

STEP 7 Professional надає в розпорядження пакет програм. Він включає 

всі ІЕС-мови: STEP 7 Basis, S7-SCL, S7-GRAPH і S7-PLCSIM. 

STEP 7 Professional є високопродуктивним пакетом «Powerpack» для 

STEP 7. Передумовою для використання «Powerpack» є ліцензія STEP 7. 

Порядок виконання роботи 

1) створити новий проект; 

2) завантажити SIMATIC manager; 

3) перейти в режим конфігуратора; 

4) переглянути для сигнальних модулів вводу та виводу їх параметри та 

установки; 

5) спараметрувати модуль вводу для роботи з конкретним первинним 

перетворювачем згідно виданого завдання; 

6) провести монтаж сигнальних модулів на DIN-рейку; 

7) провести запис конфігурації у контролер. 

Вимоги до звіту 

Звіт з лабораторної роботи повинен містити: індивідуальне завдання, 

короткі теоретичні відомості, копії робочих вікон процесу параметрування, 

опис послідовності виконання роботи, висновки. 

Контрольні запитання 

1. Які є види сигнальних модулів для вводу сигналів? 

2. Які є види сигнальних модулів для виводу сигналів? 

3. Які є види функціональних модулів? 

4. Які є види комунікаційних процесорів? 

Література: [1–7]. 
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Лабораторна робота № 2 

Тема. Базове програмне забезпечення Simatic STEP 7 для 

конфігурування, параметрування і програмування апаратних засобів 

«Siemens» 

Мета роботи: ознайомитися з пакетомS7-PLCSIM SimulatingModules та 

здійснити моделювання вхідних та вихідних аналогових сигналів 

Обладнання: IBM PC, програмне середовище STEP7, S7-PLCSIM. 

Короткі теоретичні відомості 

Робота з пакетом S7-PLCSIM 

S7-PLCSIM дозволить Вам виконати і протестувати Вашу програму на 

імітаторі програмуючого логічного контролера (ПЛК), який встановлений на 

Вашому комп’ютері або програматорі (наприклад, PG 740). Оскільки імітатор 

функціонує спільно з програмним забезпеченням STEP7, немає необхідності 

підключатися до будь-якого обладнання S7 (ЦПУ або модулів вводу/виводу). За 

допомогою імітатора ПЛК S7 Ви можете протестувати і налагодити програми 

для ЦПУ S7-300 і S7-400, а також для WinLC. 

S7-PLCSIM забезпечує простий інтерфейс для моніторингу та 

модифікації різних параметрів, що використовуються програмою (наприклад 

логічних, таких як включено-виключено). Поки програма виконується на 

імітаторі ПЛК, можна також використовувати різні додатків STEP 7. Отже, 

можливим є використовувати такі інструменти, як таблиця змінних (VAT) для 

спостереження і модифікації змінних. 

Основне вікно S7-PLCSIM включає робочий простір, рядок заголовка, 

рядок стану, кнопки управління вікном, меню S7-PLCSIM і панель 

інструментів. 

Робочий простір S7-PLCSIM – місце, де Ви розміщує різні типи видимих 

об’єктів спостереження та модифікації даних в імітованому ПЛК. 

Щоб відкрити імітованим ПЛК, клацніть на кнопці SimulstionOn / Off 

(Імітація вкл/викл.)  в панелі інструментів (команда меню 
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Options>SimulsteModules (Опції > Імітація модулів)) у SIMATIC Manager. 

Запускається S7-PLCSIM і завантажується видимий обєкт CPU для імітованого 

ПЛК. 

Ви можете, таким чином, створити новий імітуючий ПЛК, або відкрити 

один з раніше збережених. 

Для створення нового ПЛК для імітfції, виберіть команду File>New PLC 

(Файл > Новий ПЛК). 

Для відкриття раніше збереженого ПЛК, виберіть команду меню 

File>Open PLC (Файл > Відкрити ПЛК…). 

Збереження макета 

Для збереження поточної компонування видимих об’єктів S7-PLCSIM, 

виберіть команду File>SaveLayout (Файл – Зберегти компонування). 

Компонування – просто розташування видимих об’єктів. Іншими словами, 

файл*.LAY зберігає тільки позицію і вибраний формат даних видимихоб’єктів; 

значення даних, показаних в об’єкті перегляду, не зберігаються як частина 

компонування. Ви можете зберегти файли компонування (файл *.LAY) і 

імітатора ПЛК (файл*.PLC), коли Ви працюєте: вони не взаємно виключаючі. 

Для інформації про те, що зберіглося при збереженні імітатора ПЛК (файл 

*.PLC), подивіться Запис імітатор ПЛК. 

Збереження імітатора ПЛК 

Ви можете зберігати поточний стан в імітатор ПЛК: Використовуйте 

команду меню File>Save PLC (Файл > Зберегти ПЛК) для збереження 

конфігурації ПЛК в поточному файлі. Використовуйте команду File>Save PLC 

As… (Файл > Зберегти ПЛК як…) для збереження конфігурації ПЛК в новому 

файлі. 

При збереженні ПЛК зберігаються такі елементи: 

1) Програма; 

2) Апаратна конфігурація; 

3) Оборотний режим (позиція перемикача) для робочого режими ЦПУ, а 

саме, RUN-P, RUN або STOP; 
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4) Опції управління (циклічна робота, одноразове виконання); 

5) Стан входів/виходів; 

6) Значення таймерів (Т-пам’ять); 

7) Символічні адреси; 

8) Стан живлення: ввімкнено/вимкнено. 

Коли Ви відкриваєте імітатор ПЛК, незалежно від того, новий чи це 

імітатор або збережений, імітатор ПЛК знаходиться і режимі STOP. Якщо Ви 

зберегли імітатор ПЛК і режимі RUN або RUN-P, Ви повиннівикористовувати 

бокс вибору у видимому об’єкти СPU або команду меню 

Execute>KeySwichPosition (Виконати > Положення перемикача режимів) для 

перемикання імітатора ПЛК від режиму STOP до режимів RUN або RUN-P. 

Якщо Ви приєднали символіку, коли зберігали імітатор ПЛК, збережуться 

символьні адреси. Проте, значення за замовчуванням, коли Ви відкриєте 

імітатор, не покаже символьних адрес. Для того, щоб показати символьні 

адреси, використовуйте команду меню Tools>Options>ShowSymbols 

(Інструменти > Параметри > Показати символіку). Для того, щоб зберегти 

конфігурацію видимих об’єктів, використовуйте команду меню 

File>SaveLayout (Файл > Зберегти компонування). 

Закриття імітованого ПЛК 

Виберіть меню File>Close PLC (Файл > Закрити ПЛК), щоб закінчити 

імітацію програми. Ця команда закриває видимий об’єкт CPU і всі відкриті 

видимі об’єкти. Закриття програми імітатора може викликати помилку в 

додатках, які на даний момент з’єднані з імітатором. Закриття імітованого ПЛК 

не закінчує сесію імітації. Ви можете або вийти з S7-PLCSIM, або відкрити 

інший імітований ПЛК. 

Закінчення роботи імітатора 

Після збереження будь-якого імітатора ПЛК або конфігурації, варто 

проробити наступні кроки для виходу з S7-PLCSIM: 

1) Закрийте всі STEP 7 програми, залучені на імітацію; 

2) Виберіть команду меню File>Exit (Файл > Вийти). 
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Клавіші швидкого доступу 

Ви можете переключити вигляд будь-якої з цих панелей інструментів, 

одночасно натиснувши клавішу Altі функціональну клавішу. Доступні наступні 

комбінації швидкого доступу: 

 Alt+F1 переключати відображення панелі інструментів Standart 

(стандартною); 

 Alt+F2 переключати відображення панелі інструментів Insert (вставки); 

 Alt+F3 перемикає вигляд панелі інструментів CPU Mode(Режим ЦПУ); 

 Alt+F4 закриває S7-PLCSIM; 

 Alt+F5 переключає вид панелі інструментів Record/Playback 

(Запис/відтворення). 

Меню S7-PLCSIM 

S7-PLCSIM включає такі меню для виконання операцій з імітуючи ПЛК: 

 File (Файл); 

 Edit(Правка); 

 View (Вид); 

 Insert(Вставка); 

 PLC (ПЛК – програмований логічний контролер); 

 Execute (Виконання); 

 Tools (Інструменти); 

 Window(Вікно); 

 Help (Допомога); 

Меню File (Файл) 

Команда New PLC (Новий ПЛК)  

Натисніть на  або виберіть команду меню File>New PLC (Файл > 

Новий ПЛК) для створення нового імітатора ПЛК. 

  



 

23 
 

Команда Open PLS (Відкрити ПЛК)  

Для того, щоб знайти і відкрити існуючий (збережений) імітатор ПЛК, 

натисніть на  або виберіть команду меню File>Open PLC … (Файл > 

Відкрити ПЛК). 

Команда Close PLS (Закрити ПЛК) 

Виберіть команду меню File>Close PLC (Файл > Закрити ПЛК) для того, 

щоб закрити поточний імітатор ПЛК. Ця команда закриває видимий об’єкт CPU 

і всі відкриті об’єкти. Закриття імітатора викликає помилку в додатках, які в 

даний момент підключені до нього. 

Команда Save PLC (Зберегти ПЛК)  

Натисніть на  або виберіть команду меню File>Save PLC (Файл > 

Зберегти ПЛК) для збереження поточного стану імітатора ПЛК. 

Команда Save PLC As… (Зберегти ПЛК як…) 

Натисніть на або виберіть команду меню File>Save PLS As… (Файл > 

Зберегти ПЛК як…) для збереження поточного стану імітатора ПЛК в новому 

файлі. 

Команда OpenLayout (Відкрити компонування) 

Щоб відкрити раніше збережену в S7-PLCSIM компонування видимих 

об’єктів, виберіть команду меню File>OpenLayout … (Файл > Відкрити 

компонування). 

Команда CloseLayout (Закрити компонування) 

Для того, щоб закрити поточне компонування видимих об’єктів S7-

PLCSIM виберіть команду меню File>CloseLayout (Файл > Закрити 

компонування) 

Команда SaveLayout (Зберегти компонування) 

Для збереження поточного компонування видимих об’єктів S7-PLCSIM, 

видеріть команду меню File>SaveLayout (Файл > Зберегти компонування) 
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Команда SaveLayoutAs… (Зберегти компонування як…) 

Для збереження поточного компонування видимих об’єктів S7-PLCSIM 

під новим ім’ям, виберіть команду меню File > SaveLayoutAs … (Файл > 

Зберегти компонування як …). 

Команда RecentSimulation (Останні імітації) 

Використовуйте команду меню File>RecentSimulation (Файл > Останні 

імітації) для виведення списку з чотирьох останніх використовуваних програм. 

Виберіть 1, 2,3 або на 4 з цього списку. 

Команда (Останні компонування) 

Використовуйте команду меню File>RecentLeyout(Файл > Останні 

компонування) для виведення списку з чотирьох останніх використовуваних 

програм. Виберіть 1, 2,3 або на 4 з цього списку. 

Команда Exit (Вихід) 

Виберіть команду меню File>Exit (Файл > Вихід) для того, щоб закрити 

імітатор ПЛК і вийти з програми S7-PLCSIM. Вихід з S7-PLCSIM дасть 

результат помилки в додатках момент з’єднані з імітатором. 

Методичний приклад 

Створюємо проект в середовище SIMATIC STEP 7: 

1. В меню пуск знаходимо і відкриваємо SIMATIC Manager. У вікні  

STEP 7 Wizard: «Newproject» вибираэмоNext.В графі CPU вибираємо 

контролер, з яким будемо працювати: CPU313C-2 DP і натискаємо Next. В 

графі LanguageforSelectrdBlogs вибираємо мову програмування FBD, всі інші 

параметри залишаємо незмінними і натискаємо Next. В графі Project name 

вводимо назву проекту після чого натискаємо Finish. 

2. В командному вікні системи SIMATIC Manager (рис. 2.1) вибираємо 

SIMATIC 300 Station>Hardware. 
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Рисунок 2.1 – Командне вікно системи SIMATIC Manager 

 

3. Робота в HW Config. Виділяємо CPU313C-2 DP, і натиснувши праву 

кнопку миші вибираємо ObjectProperties. В закладці Cycle / Clockmemory 

відмічаємо галочкою пункт Clokmemoryізадаємо бітову п’ять (рис. 2.2) 

 

Рисунок 2.2 – Налаштування параметрів контролера 

 

4. Зберігаємо проект і завантажуємо його в контролер натиснувши на  ___  

(Перед завантаженням необхідно відкрити S7-PLCSIM SimulatingModules). 
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5. Переходимо до програмування блоків мовою FBD для цього в 

командному вікні системи SIMATIC Manager вибираємо Blocks1 > OB1 (рис. 

2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Командне вікно системи SIMATIC Manager 

 

6. Моделюємо вхідні цифрові сигнали (рис. 2.4) 

 

Рисунок 2.4 – Програма мовою FBD 
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7. Оскільки в програмі ми адресуємо сигнали на 1 і 7 біт, то в S7-PLCSIM 

SimulatingModules отримаємо сигнали на відповідних бітах (рис. 2.5) 

 

Рисунок 2.5 – Вікно виводу S7-PLCSIM Simulating Modules 

 

8. Тепер моделюємо вхідні цифрові сигнали (рис. 2.6) 

 

Рисунок 2.6 – Програма мовою FBD 

 

9. Оскільки в програмі ми адресуємо сигнали на 3 и 5 біт, то в S7-PLCSIM 

SimulatingModules отримаємо сигнали на відповідних бітах (рис. 2.7) 
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Рисунок 2.7 – Вікно виводу S7-PLCSIM SimulatingModules 

 

Таблиця 2.1 – Варіанти завдань 

Варіант Інтерфейс Сигнали 

1 MPI 
Передати на вхід значення 65000 в шістнадцятковій 

формі. Передати на вхід значення F366 

2 Profibus 
Передати на вхід значення 60000 в двійковій формі. 

Передати на вхід значення 1100_0011_0101_1010 

3 MPI 
Передати на вихід значення 55000 в десятковій формі. 

Передати на вхід значення 57010 

4 Profibus 
Передати на вихід значення 61020 в шістнадцятковій 

формі. Передати на вихід значення DACA 

5 MPI 
Передати на вихід значення 59300 в двійковій формі. 

Передати на вихід значення 1В62 

6 Profibus 
Передати на вихід значення 58330 в десятковій формі. 

Передати на вихід значення 1010_1011_0001_1000 

 

Вимоги до звіту 

Звіт з лабораторної роботи повинен містити завдання, короткі теоретичні 

відомості, копії робочих вікон процесу параметрування, опис послідовності 

виконання роботи, висновки. 

Контрольні питання 

1. Що собою являє S7-PLCSIM? 

2. Що включає в себе основне вікно S7-PLCSIM? 

3. Які елементи зберігаються при збереженні ПЛК? 

4. Які меню для виконання операцій включає в себе S7-PLCSIM? 

Література: [1–7]. 
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Лабораторна робота № 3 

Тема. Функціональне призначення SCАDA–системи WinCCflexible 

2008. Комунікаційні драйвери і з’єднання, організація системи тегів для 

доступу до даних процесу управління 

Мета: в результаті проведення даної лабораторної роботи студент 

повинен навчитись проводити конфігурування та параметруваиня модулів 

SIMATICS7 для основних типів первинних перетворювачів та виконавчих 

механізмів. 

Обладнання: IBMPC, програмне середовище STEP 7, SCADA WinCC 

flexible 2008. 

Короткі теоретичні відомості 

STEP 7 програмне забезпечення системи для розробки автоматичного 

управління процесом, яке використовується в даній роботі. 

Вона складається з інструментальної системи і виконавчих модулів. За 

допомогою інструментальної системи здійснюється розробка управління. 

Виконавчі модулі служать для запуску є реальному часі проектів, розроблених 

в даній системі STEP 7. 

Роботу з проектом в цілому забезпечує головна утиліта STEP 7 – 

SIMATIC Manager STEP 7 дозволяє проводити конфігурацію програмованих 

логічних контролере і мереж (рис 3.1). В процесі конфігурації визначається 

склад устаткування в цілому, розбиття на модулі, способи підключення, 

використовувані мережі, вибираються налаштування для використовуваних 

модулів. Система перевіряє правильність використання і підключення окремих 

компонент. Завершується конфігурація завантаженням вибраної конфігурації в 

устаткування що по суті є налаштуванням устаткування 

Утиліти конфігурації дозволяють здійснювати діагностику устаткування, 

виявляти апаратні помилки або неправильний монтаж устаткування. 
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Рисунок 3.1 – Структура проекту в STEP 7 

 

Приклад конфігурування апаратних засобів 

Для конфігурування, налагодження та відладки центрального процесора 

CPU314С 2DP необхідно створити і налаштувати програмне забезпечення 

мікроконтролера. 

Для початку виберемо тип станції, в нашому випатку вибераємо 

SIMATIC300 Station (рис 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Станція SimaticS7-300 Station 
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Після вибору станції запускаємо Hardware Config,за допомогою даного 

середовища ми в подальшому через вбудовану бібліотеку приладів, вибираємо 

необхідне нам обладнання. 

 

Рисунок 3.3 – HardwareConfig 

 

Спочатку ми вибираємо райку вона знаходиться вSimatic 300-Rack 300-

Rail на яку в подальшому будемо монтувати наше обладнання(рис.3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Вибір райки 
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Після того як вибрали райку,наступним кроком буде вибір блока 

живлення він знаходиться Simatic 300-PS 300-PS307 2A. 

Після чого він появляється на рамці в комірці 1 (рис. 3.5). 

 
Рисунок 3.5 - Вибір блока живлення 

 

Наступним кроком буде вибір контролера він знаходиться Simatic 300 

CPU → 300 → CPU314C-2 DP → 6ES7 314 6CF03-OABO → V2.6, після чого він 

з’являється на рамці в комірці 2 (рис.3.6). 

 
Рисунок 3.6 – Вибір контролера 
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За допомогою SIMATIC Manаger додаємо SIMATIC HMI Station (станцію 

людино-машинних інтерфейсів) (рис. 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Станція людино-машинних інтерфейсів 

 

 

Рисунок 3.8 – Вибір панелі оператора 
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Порядок виконання роботи 

1. Створити новий проект. 

2. Завантажити SIMATIC Manager. 

3. Перейти в режим конфігуратора. 

4. Переглянути для сигнальних модулів вводу та виводу їх параметри та 

установки. 

5. Спараметрувати модуль вводу для роботи з конкретним  первинним 

перетворювачем згідно виданого завдання. 

Контрольні питання 

1. Які є види сигнальних модулів для вводу сигналів? 

2. Які є види сигнальних модулів виводу сигналів? 

3. Що таке параметрування? 

4. Які види первинних перетворювачів Ви знаєте? 

Література: [2]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Конфігурування і параметрування сигнальних модулів (SM) 

вхідних і вихідних аналогових сигналів (AI, АО) та вхідних і вихідних 

дискретнихсигналів (Dl, DO) 

Мета роботи: ознайомитися з пакетом SIMATICSTEP 7 та здійснити 

проектування системи збору, обробки і передачі даних на базі шини PROFIBUS 

і первинного перетворювача тиску TEXUA. 

Обладнання: робоча станція SIMATICS7-300, процесор CPUS7-300, 

первинний перетворювач TEXUA. 

Короткі теоретичні відомості 

Робота з пакетом SIMATIC 

Робота з пакетом SIMATIC починається із запуску системи SIMATIC 

Mangerза допомогою виведеного на «Робочий стіл» ярлика, або через кнопку на 

панелі завдань Пуск/програми/SIMATIC Manager. В результаті відкривається 

вікно (рис. 4.1), що містить: 
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 назва вікна – SIMATIC Manager; 

 панельменюFile, Edit, Insert, PLC, Options, View, Window, Help; 

 панель інструментів; 

 набірне поле командного вікна. 

 

Рисунок 4.1 – Командне вікно системи SIMATIC Manager 

 

Методи і способи вимірювання тиску 

В наш час для автоматизації використовують різні прилади 

автоматизованого управління. Найбільше вони використовуються в 

промисловості. Для якісного управління різними технічними процесами 

використовуються датчики. Датчики є двох типів: 

1) аналогові (передають інформацію за допомогоюаналогового сигналу, 

як правило за рахунок зміни струму в колі); 

2) цифрові (передають інформацію за допомогоюцифрового сигналу, за 

допомогою зміни сигналу, нуль або логічна одиниця). 

Для вимірювання тиску використовують багато вимірювальних засобів, 

зокрема: манометри, диференційні засоби вимірювання тиску. 

Манометри – це прибори, які міряють тиск, в основу виміру тиску цих 

приборах покладений принцип дії повітря по барометру, на місці установлення. 

Манометри з трубчасто пружиною підходять, як до агресивних так і до не 

агресивних газів, пар і рідин. Прибор також може вимірювати тиск 

кашоподібнихречовин і тиск вібруючих середовищ. В якості захисту від скачків 

тиску чи імпульсних вібрацій використовується редуктор скачків тиску. 

Середній діапазон температур дорівнює від 0°С до 100°С. Основною одиницею 

виміру тиску в міжнародній системі СІ є Па. 1 Па=1 Н / 1 м
2
. 
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Манометри можуть бути: пружинні, механічні з капсулою. Одним із 

методів вимірювання тиску є застосування диференціальних перетворювачів 

вимірювання тиску. Прикладом такої вимірювальної системи є датчик ТЕХ UА. 

В датчику ТЕХ UАпринцип виміру полягає в лінійній зміні струму (в 

діапазоні від 4 мА до 20 мА) від тиску. 

Основні технічні дані і характеристики первинного перетворювача 

тиску ТЕХ UА 

 

Рисунок 4.2 – Загальний вигляд первинного перетворювача тиску  

ТЕХ UА 

 

1. Вимірювальні перетворювачі тиску ТЕХ UА (рис. 2) і середовищем 

вимірювальної техніки і занесені в Державний реєстр приладів вимірювальної 

техніки, допущених до застосування в Україні. 

2. Перетворювачі призначені для перетворення абсолютного, надмірного 

чи диференціального тиску неагресивних газів чи рідин в електричний 

уніфікований аналоговий вихідний сигнал постійного струму чи в кодовий 

електричний сигнал. 

3. Перетворювачі використовуються в складі систем автоматичного 

управління, контролю і регулювання технологічних процесів в різних областях, 

а також в складі расходомерних приладах для обліку, в тому числі 

комерційного, газів чи рідин. 
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4. В залежності від вимірювального сигналу перетворювачі мають 

наступні модифікації: 

а) модифікація А – для перетворення абсолютного тиску; 

б) модифікація G – для перетворення надмірного тиску; 

в) модифікаціяD – для перетворення диференційного тиску. 

5. В залежності від виду вимірювального тиску, виду електричного 

вихідного сигналу, верхньої межі перетворення і меж допустимої основної 

похибки перетворювача мають позначення, складеній по вказаній схемі. 

Приклад запису умовного позначення перетворювачів при заказі і в 

документації іншої продукції, в якій перетворювачі можуть бути застосовані: 

а) перетворювач вимірювальний надмірного тиску з електричним 

уніфікованим аналоговим вихідним сигналом постійного струму з граничними 

значеннями від 4 до 20 мА, з верхньою межою перетворення 6.3 МПа, з межами 

допустимої основної похибки ±0.1%; 

б) перетворювач вимірювальний надмірного тиску з електричним 

кодовим вихідним сигналом по протоколу HART(стандарту BELL202), з 

верхньою межою перетворення 6.3 МПа, з межами допустимої основної 

похибки ±0,075%. 

 

Рисунок 4.3 – Структурна схема первинного перетворювача тиску  

ТЕХ UА 
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6. Верхні межі перетворювача встановлюються при виготовленні 

перетворювачів відповідно до заказу. Нижні межі перетворювачів рівні 0. 

Перетворювачі тиску вимірювальні TEX UA є "інтелектуальними" 

(SMART) засобами вимірів, які призначені для безперервного перетворення 

значення вимірюваного параметра, надмірним, абсолютним або 

диференціальним тисків і параметрів, визначуваних по різниці тисків (рівня, 

витрати, щільності) в електричний кодовий (по протоколу HART) чи 

електричний уніфікований аналоговий вихідний сигнал постійного струму. 

Є можливість отримання інформації у вигляді цифрової індикації на 

переносному пульті дистанційного керування – SFC – комунікаторі, на дисплеї 

перетворювача або моніторі комп'ютера – SCT (SmartlineConfigurationToolkit). 

Вбудований мікропроцесор дозволяє здійснювати "інтелектуальні" 

функції: 

 враховувати дію зовнішніх впливаючих чинників : температури тієї, що 

оточує і вимірюваних середовищ: 

 виконувати лінеаризацію статичної характеристики сенсора; 

 здійснювати дистанційне перенастроювання діапазонів вимірів; 

 отримувати інформацію про вимірювану величину в будь-яких 

одиницях вимірів. 

Чутливим елементом перетворювача є кремнієва пластина (чіп), 

герметично запаяна в корпус вимірювального модуля (сенсора). Сенсор 

вимірює три змінні: диференціальний тиск, статичний тиск і температуру. 

Передача тиску від мембрани вимірювального модуля до чутливого 

елементу здійснюється через заповнюючу рідину. 

Обробка сигналу відбувається у вузлі електроніки. Значення 

диференціального тиску проситься кожні 183 мс., значення статичного тиск 

кожні 1,83 с, значення температури кожні 18,3 с. Ці обробки сигналу 

зберігаються в ПЗП (PROM). Мікропроцесорний струмовий ланцюг забезпечує 

стабільний аналоговий вихідний сигнал, що компенсується. 
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Зв’язок з перетворювачем забезпечує інтелектуальний переносний 

комунікатор SFC або персональний комп’ютер (SCT – 

SmartlineConfigurationToolkit). З їх допомогою можна задавати і змінювати 

діапазон вимірів, отримувати інформацію про вимірювану величину в будь-

яких одиницях вимірів, про стан приладу, проводити калібрування. 

Перетворювачі TEX UA з кодовим вихідним сигналом як протокол 

зв’язку використовує HART протокол. Перетворювачі, що використовують 

протокол HART, можуть бути конфігуровані за допомогою переносного HART 

комунікатора. 

Перетворювачі тиску TEX UA виготовляються за технологією і з 

комплектуючих фірми Honeywell(США). 

Перетворювачі можуть використовуватися в різних галузях 

промисловості: 

 металургійною; 

 газовою; 

 нафтохімічною; 

 теплоенергетичною; 

 харчовою і в інших у складі систем автоматичногоконтролю і 

управління технологічними процесами, а також у складі вимірювальних 

комплексів і автоматизованих систем комерційного обліку газу і енергоносіїв (у 

тому числі і на об’єктах комунального господарства). 

Перетворювачі призначені для експлуатації у вибухонебезпечних зонах 

відкритих промислових майданчиків і в приміщеннях, в яких можливе 

утворення вибухонебезпечних сумішей і мають маркіровку вибухозахисту. 

При виготовленні перетворювачів тиску в якості робочих еталонів тиску 

використовуються високоточні еталонні грузопоршневі прилади фірми 

"АМЕТЕК" (США) і заводу "Еталон". 
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Таблиця 4.1 – Технічні характеристики перетворювачів первинного тиску  

ТЕХ UA 

Вихід 
Лінійний або квадратно-кореневий (4...20 мА) 

Протоколи: аналоговийвихід, HART 

Клас точності 
В аналоговому режимі – 0.075% 0.1% 

В цифровому режимі – 0.05%; 0.075% 

Діапазон вимірювання 0.1кПа – 21 МПа 

Допустима температура 

оточуючого середовища 
-40оС ... +65оС 

Допустима температура 

робочого середовища 
-40оС ... +125оС 

Напруга живлення 

постійного струму 
12 ...45В 

 

Таблиця 4.2 – Перетворювачі диференціального тиску 

Модифікація 
Мінімальний 

діапазон 

Максимальний 

діапазон 

D110 0–0.1 кПа 0-2.5кПа 

D120 0-1.25 кПа 0-100кПа 

D24 0 - 2.5 кПа 0-100кПа 

D30 0-35 кПа 0-700кПа 

D74 0-7 кПа 0-21мПа 

 

Таблиця 4.3 – Перетворювачі абсолютного тиску 

Модифікація Мінімальний діапазон Максимальний діапазон 

А22 0–6.7 кПа 0–104 кПа 

А140 0–3,5 кПа 0–3,5 мПа 

А40 0–140 кПа 0–3,5 мПа 

 

Одиниці представлення тиску 

Тиск - це сила з якою тіло діє на певну площу, опору або підвіс. 

Основна одиниця вимірювання тику в системі Сі: Па. 

Па = 1Н/1м
2
; 

Р = Р/S – формула визначення тиску; 

Р – тиск, (Па); 

Р – сила, (Н); 

S – площа, (м
2
). 
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Тиск може вимірюватись також і інших одиницях, зокрема: 

 Ваr(бар), 1бар=100000 Па; 

 Ра (паскаль); 

 1atm( одна атмосфера, 1atm=100000 Па); 

 mmHg( міліметри ртутного стовпця). 

Конфігурування апаратних засобів в STEP 7 

При створенні будь якої автоматизованої системи в STEP 7 потрібно 

спочатку створити конфігурацію апаратних засобів системи. Для цього 

потрібно з бібліотеки на монтажну шину поставити необхідні апаратні засоби. 

При монтажі інтерфейсних модулів необхідно враховувати струм, який 

споживають модулі, він не повинен перевищувати 1.2 А. Струм, який споживає 

один модуль приблизно дорівнює 800 мА. 

В першому слоті поміщається блок живлення. Напруга живлення 

контролера складає 24 В. Логічна одиниця складає імпульс у 24 В. В другий 

слот установлюється центральний процесор (контроллер), потім в слот три 

монтується інтерфейсний модуль. В слоти з 4 по 11 монтуються карти входу і 

виходу (цифрові або аналогові) (рис. 4.4). 

 

Рисунок 4.4 – Апаратна частина автоматизованої системи 

 

Система адресації PLC Simatic S7 приведена на рис. 4.5. 
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Рисунок 4.5 – Адресація модулів  
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Концепція пам’яті 

1. Області пам'яті і збереження: 

Загрузочна пам'ять розміщується на платі мікропамяті (ММС). Її 

величина точно відповідає розміру ММС. Вона служить для зберігання кодових 

блоків і блоків даних, а також системних даних (конфігурації, з’єднань, 

параметрів модулів і т.д.). Блоки, позначені як не виконуючі, зберігаються 

виключно в загрузочніій пам’яті. Крім того, на ММС можуть зберігатися 

конфігураційні дані всього проекту. 

Системна пам’ять вбудована в CPU і не може бути розширена. Вона 

міістить: 

 області і операндів: бітів пам’яті (меркерів), таймерів і лічильників; 

 образи процесу на входах і виходах; 

 локальні дані. 

ОЗУ (робоча пам’ять). 

Робоча пам’ять вбудована в CPU і не може бути розширена. Вона 

служить для виповнення коду і обробки даних програми користувача. Обробка 

програми відбувається виключно в області робочої і системної пам'яті. 

Збереження загрузочної, системної і робочої пам’яті CPU обладнаний не 

потрібного обслуговуванню системною пам’яттю, тобто її експлуатація не 

потребує буферної батареї. Вмістище реманентної пам'яті зберігається також і 

при виключенні пам’яті і при новому запуску, 

Програма в загрузочній пам’яті завжди являється збереженою: уже при 

загрузці воїна зберігається на ММС, де вона захищена до стирання при 

виключенні живлення і скидання пам'яті CPU. 

Властивості мікро плат пам'яті (ММС) CPU використовує в якості модуля 

пам’яті плату мікропамятіSIMATIC (MicroMemoryCard- ММС). ММС можна 

використовувати як загрузочну пам’ять або як переносний носій даних. На 

ММС зберігаються наступні дані: 

 програма користувача (всі блоки); 
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 архіви і рецепти; 

 проектні дані (проекти STEP 7); 

 дані для обновлення і збереження в операційній памяті. 

Властивості ММС. 

ММС забезпечує роботу без обслуговуючого персоналу і збереження 

даних при роботі цих CPU. 

Загальні відомості про функції пам’яті 

За допомогою функцій пам’яті створюються, змінюються або 

видаляються програми пам яті або окремого блоку. Можна також забезпечити 

збереження своїх даних шляхом архівування даних свого проекту. Створивши 

нову програму, загрузити її повністю на ММС через PG/PC. 

Збереження даних проекту на платі мікропамяті (ММС) 

За допомогою функції SaveprojecttoMemoryCard(зберегти проект на платі 

памяті) і FetchprojectfromMemoryCard(стерти проект із плати памяті) можна 

зберегти всі дані проекту на платі мікропамятіSIMATIC для наступного 

відновлення. Для цього плата мікропамятіSIMATIC може находитися в CPU 

або в пристрою для програмування ММС в PG або PC. 

 

Рисунок 4.6 – Конфігурація апаратних засобів 
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Дані проекту перед збереженням на платі мікропам’ятіSIMATIC 

стискаються, а при викиданні відновлюються. 

Налагодження інтерфейсу PROFIBUS-DP 

В даному проектуванні використовується тип інтерфейсу PROFIBUS-DP. 

Передача даних здійснюється зі швидкістю до 12Мбіт, а стандартний режим 

передачі даних по цьому інтерфейсу 1.5 Мбіт. 

На рис. 4.7 зображена настройка швидкості шини PROFIBUS-DP. Час 

циклу DP в мережі PROFIBUS DP. Якщо сконфігурувати мережу PROFIBUS-

DP з допомогою STEP 7, то STEP 7 розраховує очікуваний типовий час циклу 

DP. 

Після цього ви можете відобразити час циклу DP своєї конфігурації на 

PG. 

Змонтувавши S7-300 з наступними модулями в стійці «0» – один CPU 

314С-2. 

Програма відповідно списку команд має час виконання 5 мс. 

Розрахунок часу циклу: 

 час обробки програми користувача: 5 мс; 

 час передачі образу процесу; 

 образ процесу на входах 100 мкс + 8 байт х 37 мкс = коло 0.4 мс; 

 образ процесу на виходах 100 мкс + 8 байт х 37 мкс = коло 0.4 мс; 

 час роботи операційної системи в контрольній точці циклу: коло 0.5 мс; 

 час циклу = 5.5 мс + 0.4 мс + 0.4 мс + 0.5 мс = 6.8 мс. 
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Рисунок 4.7 – Налаштування швидкості шини PROFIBUS-DP 

 

Конфігурація налагодження інтерфейсів зв’язку 

Вибираємо інтерфейс Profibus (рис. 4.8). 

 

Рисунок 4.8 – Вікно вибору інтерфейсу 

 

Після вибору натискаємо Diagnostic, в цьому ж вікні тестуємо, 

натискаючи на кнопку Test, після чого натискаємо кнопку Read (рис. 4.9). 



 

47 
 

 

Рисунок 4.9 – Вікно діагностики 

 

Конфігурація апаратних засобів 

Конфігурація апаратних засобів проводиться після діагностики. 

 

Рисунок 4.10 – Конфігурація обладнання 

 

Провівши діагностику та конфігурацію апаратних засобів, проводимо 

компілювання обладнання. 
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Рисунок 4.11 – Компілювання конфігурації обладнання 

 

Наступним кроком буде вибір модуля і завантаження і нього конфігурації 

(рис. 4.12, 4.13). 

 

Рисунок 4.12 – Вибір модуля 

 

 

Рисунок 4.13 – Завантаження конфігурації 
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Створення програми на мові FBD 

Стартова адреса модуля визначає, як вхідні і вихідні сигнали адресуються 

програмою (визначається доступ до них). У разі цифрових модулів окремі 

сигнали (біти) збираються в групи по вісім, звані байтами. Є модулі з одним, 

двома або чотирма байтами. Ці байти мають відповідні адреси - 0, 1, 2 і 3; 

адресація байт починається із стартової адреси модуля. 

Приклад: у випадку цифрового модуля з чотирма байтами і стартовою 

адресою 8 окремих байтів доступні по адресах 8, 9, 10 і 11. У разі аналогових 

модулів окремі аналогові сигнали (напруга, струми) називаються "каналами", 

кожен з яких займає два байти. Залежно від конструкції застосовуються 

аналогові модулі з 2, 4, 8 і 16 каналами, що відповідають 4, 8, 16 або 32 байтам 

адресного простору. 

При включенні живлення (якщо немає конфігурації уставки) CPU задає 

кожному модулю стартова адреса, яка залежить від типу модуля, слота і стійки. 

Цей стартовий- адрес модуля відповідає його першому байту (0-вому). 

 

Рисунок 4.14 – Програма мовою FBD 

 

Провівши адресацію модулів, після збереження та завантаження даних в 

центральний процесор, ми бачимо як дана програма працює в режимі Runtime 

(рис. 4.15). 



 

50 
 

 

Рисунок 4.15 – Програма в робочому режимі 

 

Порядок виконання роботи 

1. Вибір первинного пертворювача та складання апаратної конфігурації. 

2. Конфігурація та налагодження інтерфейсів зв’язку. 

3. Конфігурування апаратно-програмних засобів в STEP 7. 

4. Створення програми на мові FBD та обробка результатів. 

Варіанти завдань 

1. Швидкість шини 1.5 Mbps. 

2. Швидкість шини 500 kbps. 

3. Швидкість шини 187.5 kbps. 

4. Швидкість шини 93.75 kbps. 

5. Швидкість шини 45.45 kbps. 

6. Швидкість шини 19.2 kbps. 

7. Швидкість шини 9.6 kbps. 

8. Швидкість шини 3 Mbps. 

Контрольні питання 

1. Структура системи STEP 7. 

2. Запуск і основи роботи в SimaticManager. 

3. Особливості адресації модулів в програмі STEP 7. 
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4. Методи і способи вимірювання тиску. 

5. Одиниці представлення тиску. 

6. Конфігурування апаратних засобів в STEP 7. 

7. Концепція пам’яті. 

8. Налагодження інтерфейсу PROFIBUS-DP. 

9. Особливості програмування на мові FBD. 

Література: [1, 3–7]. 

 

Лабораторна робота №5 

Тема. Технологічні функції CPUS7-300C (швидкісні лічильники, 

вимірювання частоти, широтно-імпульсні модулятори, керування 

переміщенням) 

Мета: навчитися створювати програмне забезпечення мовою FBDО 

своїти функції блоку COUNT (SFB 47) пакету STEP7. виконати його 

параметризацію і запустити на контролері. 

Обладнання: SIMATIC STEP 7, CPU 314C-2DP. 

Короткі теоретичні відомості 

Режими лічильника підтримують вас в додатках, пов’язаних з рахунком. 

При цьому сигнал лічильник реєструється і аналізується CPU. Ви можете 

вважати в прямому та зворотному напрямі. 

Ви можете вибирати між наступними режимами: 

 нескінченний лічильник, наприклад, для реєстрації шляху за допомогою 

інкрементних датчиків 24-вольтів; 

 одноразовий лічильник, наприклад, для рахунку штучного товару до 

максимальної межі; 

 періодичний лічильник, наприклад, в додатках з процесами рахунку, що 

повторюються. 

Режим вибирається через маски параметризації. 

Максимальна частота 60 кГц. 
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Рахункове значення 

Ви можете задати лічильнику значення. При цьому ви можете 

безпосередньо встановити рахункове значення. Тоді рахункове значення 

приймається негайно. Встановити завантажуване значення. Потім 

завантажуване значення приймається як нове рахункове значення залежно від 

встановленого режиму під управлінням подій. 

Основний напрям рахунку (напрям рахунку за замовчуванням) 

Завданням основного напряму рахунку ви обмежуєте діапазон рахунку. З 

його допомогою ви встановлюєте в режимах «Одноразовий рахунок» і 

«Періодичний рахунок», яка межа рахунку служить як початкове або кінцеве 

значення. 

Основний напрям рахунку відсутній 

При цій настройці у вашому розпорядженні знаходиться весь діапазон 

рахунки. 

Основний напрям рахунку вперед 

При основному напрямі рахунку вперед ви обмежуєте діапазон рахунку 

вгору. Лічильник вважає від 0 або завантажуваного значення в позитивному 

напрямі до встановленого при параметризації кінцевого значення –1, а потім, 

при наступному позитивному імпульсі датчика, перескакує знову на 

завантажуване значення. 

Основний напрям рахунку назад 

При основному напрямі лічильника назад ви обмежуєте діапазон рахунку 

вниз. Лічильник вважає від встановленого при параметризації початкового або 

завантажуваного значення в негативному напрям до 1, а потім, при наступному 

негативному імпульсі датчика, перескакує знову на початкове значення. 

Напрям рахунку задається незалежно від параметра "Основний напрям 

рахунку". Для цього ви або прикладаєте відповідний сигнал напряму, або 

встановлюєте напрям рахунку при параметризації. 

Для запуску, зупинки і переривання функцій рахунку використовується 

вентильна функція. 
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Нескінченний рахунок Countcontinuously 

У цьому режимі CPUведе рахунок від 0 або від завантажуваного 

значення: 

− якщо лічильник при рахунку вперед досягає верхньої межі рахунку, і 

приходить ще один рахунковий імпульс в позитивному напрямі, то лічильнику 

перескакує на нижню межу рахунки і продовжує рахунок звідти; 

− якщо лічильник при рахунку назад досягає нижньої межі рахунку, і 

приходить ще один рахунковий імпульс в негативному напрямі, то лічильнику 

перескакує на верхню межу рахунки і продовжує рахунок звідти; 

− межі рахунку фіксовані відповідно до максимального діапазону 

рахунку. 

Одноразовий рахунок Countone 

У цьому режимі CPUвважає одноразово залежно від встановленого при 

параметризації основного напряму рахунку. 

Основний напрям рахунку вперед: 

− CPU веде рахунок від завантажуваного значення; 

− CPU вважає вперед або назад; 

− якщо при рахунку в позитивному напрямі лічильник досягає кінцевого 

значення –1, то при наступному позитивному рахунковому імпульсі він 

перескакує на завантажуване значення, а вентиль автоматично закривається. 

Для нового пуску процесу рахунку ви повинні згенерувати позитивний 

фронт вентильного управління. Лічильник починає рахунок із завантажуваного 

значення. 

Ви можете також вести рахунок і за межами нижньої межі рахунку. 

Правда, тоді рахункове значення і результуючі результати порівняння не 

відповідають один одному. Тому цього діапазону слід уникати. 

Періодичний рахунок CountPeriodically 

У цьому режимі CPUвважає періодично залежно від встановленого при 

параметризації основного напряму рахунку. 
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Керування лічильником з програми користувача 

Для управління лічильником з програми користувача використовується 

SFBCOUNT (SFB 47). 

У вашому розпорядженні є наступні функціональні можливості: 

 запуск / зупинка лічильника за допомогою програмного вентиля 

SW_GATE; 

 деблокування і управління цифровим виходом DO; 

 зчитування бітів стану; 

 зчитування поточного рахункового значення і зафіксованого значення; 

 завдання на читання і запис внутрішніх регістрів рахунку. 

 

Рисунок 5.1 – SFBCOUNT (SFB 47) 
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Порядок виконання роботи: 

1. Конфігурація налагодження інтерфейсів зв’язку (рис. 5.2). 

 

Рисунок 5.2 – Вікно вибору інтерфейсу 
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Після вибору натискаємо кнопку ОК. Так як у інтерфейсу з 

використанням USB-адаптера немає функції діагностування зв’язку. 

2. Конфігураціяапаратнихзасобів. 

Спочатку запускаємо SIMATIC (STEP7) і створимо новий проект на базі 

S7 300. Після чого виберемо шину на яку будемо ставити контролер та інші 

прилади а також встановимо контролер, у даному випадку CPU314С-2 DP 

(рис. 5.3). 

Конфігурація апаратних засобів проводиться після встановлення 

інтерфейсу зв’язку. 

 

Рисунок 5.3 – Конфігурація обладнання 

 

Після чого потрібно двічі клацнути на субмодулі «Рахунок» (Count) свого 

CPU. Тоді система видасть діалогове вікно «Properties [Властивості]», (рис. 5.4). 

Вибираємо свій тип рахунку, у розділі Nameзадаємо ім’я функції. 
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Рисунок 5.4 – Параметри субмодуляCount 

 

В діалоговому вікні Properties-Count задаємо параметри згідно варіанту 

(рис. 5.5). 

 
Рисунок 5.5 – Параметри субмодуля 
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Збережемо свій проект в HWConfig командою 

менюStation>Saveandcompile[Станція > Зберегти і скомпілювати] (рис. 5.6). 

 
Рисунок 5.6 – Компіляція проекту 

 

Після чого завантажимо дані параметризації в CPUв стані STOPза 

допомогою PLC>Downloadtomodule... [ПЛК > Завантажити в модуль...]. Тепер 

дані знаходяться в системній пам’яті CPU. І виконаємо запуск CPU 

(рис. 5.7–5.8). 

 

Рисунок 5.7 – Завантаження даних в CPU 
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На рис. 5.8 показано процес завантаження конфігураційних даних в PLC 

Simatic S7. 

 

Рисунок 5.8 – Завантаження конфігураційних даних в CPU 

 

3. Створення програми на мові FBD 

Цими функціями управляється через свою призначену для користувача 

програму. Для цього потрібно викликати функціональний блок 

SFBCOUNT(SFB 47) 

Цей блок SFB знаходиться в стандартній бібліотеці (Standard Library) в 

розділі «System Function Blocks [Системні функціональні блоки]» (рис. 5.9). 
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Рисунок 5.9 – Розміщення бібліотек на панелі 

 

SFB викликається з відповідним екземпляром DB. На приклад: CALL SFB 

47, DB16. 

Отже створимо функціональний блок FC37 і помістимо в ньому SFB 47 

(рис. 5.10). 
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Рисунок 5.10 – вигляд блока SFB 47 

 

4. Управління Лічильником з програми користувача 

Отже запишемо на входи блоку дані необхідні для його роботи  

(рис. 5.11). 

 

Рисунок 5.11 – Параметризація блоку COUNT (SFB 47) 
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Після запису даного блоку нам потрібно викликати його у розділі ОВ1 

функцієюcall (рис. 5.12). 

 

Рисунок 5.12 – Розміщення функціональних блоків 

 

Тепер викличемо всі блоки (рис. 5.13). 

 

Рисунок 5.13 – Виклик блоків 

 

5. Запуск проекту 

Перед запуском проекту його потрібно скомпілювати (HWConfig) та 

записати на контролер в режимі STOP,всі розділи проекту. 

На рис. 5.14 на прикладі CPU314С-2 DP/PtPпоказане принципове 

розташування штекерів у CPUз двома штекерами (Х1 і Х2): 
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Рисунок 5.14 – CPU314С-2 DP/PtP 
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Продовження таблиці 5.2 

 

 

Необхідно виконати наступне: 

 відключити живлення всіх компонентів. 

 підключити напругу живлення входів і виходів: 

CPU314С-2 DP: 

24 V до Х2, контакти 1 і 21; 

Маса до Х2, контакти 20 і ЗО. 

Після підключення необхідно встановити контролер в режим RUNі після 

цього в залежності від частоти яка була задана у субмодулі (рис. 5.3) будуть 

загоратися світо діоди на штекері Х2. Також працездатність проекту можна 

переглянути відкривши будь-який з функціональних блоків FC, включивши 

режим On-lineщо знаходиться у верхній частині панелі програмування. 
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Рисунок 5.15 – Результат проектування 

 

Таблиця 5.3 – Варіанти завдань 

№ 

варіанту 
Типи рахунку 

Напрям 

рахунку 

Кінцеве/початкове 

значення 

Ширина 

імпульсу 

1 Одноразовий Вперед Від 2 до 16 50 мс 

2 Нескінченний -  10 мс 

3 Періодичний Назад Від 2 до 16 10 мс 

4 Одноразовий Вперед Від 8 до 32 30 мс 

5 Нескінченний - - 100 мс 

6 Періодичний Назад Від 8 до 32 50 мс 

7 Одноразовий Вперед Від 2 до 8 100 мс 

8 Нескінченний - - ЗО мс 

9 Періодичний Назад Від 2 до 8 ЗО мс 

10 Одноразовий Вперед Від 2 до 32 25 мс 
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Контрольні питання 

1. Які модулі можуть входити у шину Rail? 

2. Описати всі параметри субмодуляCount. 

3. Які мови програмування використовуються у STEP7. Описати 

призначення ? 

4. Що таке одноразовий, нескінченний і періодичний рахунок ? 

5. Перелік і призначення напрямів рахунку. 

Література: [1–8]. 

 

3 Критерії оцінювання знань студентів 

 

Перелік лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерно-інтрегровані 

системи» складається з восьмі робіт, які спрямовані на перевірку знань 

магістрантів з теорії і практики розв’язання прикладних задач. 

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

магістрантів. За сім робіт магістрант може отримати 36 балів. 

За кожну лабораторну роботу виставляється: 

− 4 бали, якщо магістрант виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

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

цьому допускаються незначні неточності у відповіді на одне з контрольних 

питань; 

− 2 бали виставляється, якщо магістрант виконав лабораторну роботу, 

написав звіт, але не захистив його; 

− у решті випадків виставляється 0 балів. 
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