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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 

підтримкиwww.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 роботи кожен студент групи оформлює індивідуальний 

звіт, що включає: 

 титульний лист (додаток А); 

 мета роботи; 

 короткий перелік досліджуваного матеріалу; 

 постановка задачі; 

 порядок виконання роботи; 

 відповіді на контрольні питання. 
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Склад, функціональне призначення, технічні характеристики, 

конструкція і монтаж станцій розподіленої периферії ЕТ-200  

Мета роботи: ознайомитися з протоколом HART та здійснити 

проектування системи збору, оброби і передачі даних на базі первинного 

перетворювача (ПП) рівня SitransLR-200 і станцій розподіленої периферії  

ET-200. 

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

первинний перетворювач SitransLR-200. 

Короткі теоретичні відомості 

Склад та технічні характеристики об’єкту дослідження 

До складу апаратно-програмного комплексу входять наступні 

компоненти (рис. 6.1): 

 робочі станції на базі IBM-PC (PC1-1…PC-4); 

 комунікаційні процесори протоколу PROFIBUS-DP/MPI  

(CP5611-1…CP5611-4); 

 промислові шини та протоколи зв’язку (ETHERNET, PROFIBUS, 

HART); 

 програмований логічний контролер (ПЛК) SIMATICS7-300; 

 сенсорна панель оператора ТР-170А; 

 станція децентралізованої периферії ЕТ-200М; 

 інтелектуальні первинні перетворювачі фізичних величин (SitransLR-

200); 

 комунікаційне обладнання (кабелі, роз’єми, перехідники DP/PALink, 

інтерфейсні модулі); 

 програмне забезпечення верхнього рівня – SCADA 

система(SIMATICWinCC); 
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 програмне забезпечення прикладного рівня (STEP-7 таSIMATICPDM). 

 

Рисунок 6.1 – Архітектура апаратно-програмного комплексу 

 

Способи дистанційної параметризації та калібрування 

інтелектуальних ПП 

Для вирішення задач дистанційної параметризації та калібрування 

інтелектуальних ПП в середині 80-х років компанією «ROSEMOUNT» (США) 

був розроблений протокол обміну даними HART (Highway Addessable Remote 

Transduser – Дистанційно Адресований Магістральний Перетворювач). На 

початку 90-х років даний протокол був доповнений і став відкритим. В 1993 

році для розповсюдження та подальшого розвитку протоколу HART була 

створена організація HCF (HART Communication Foundation).  

Основні технічні характеристики протоколу HART: 

 топологія – «точка-точка» (стандартно) або шина; 

 максимальна кількість ПП – один підлеглий і до двох ведучих 

(стандартний режим), 15 підлеглих і до двох ведучих (багато точковий режим); 

 максимальна протяжність лінії зв’язку – 3 км (стандартно), 100 м 

(багатоточковий режим); 
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  тип лінії – екранована вита пара; 

 інтерфейс на фізичному рівні – 4–20 мА струмова петля з 

модульованою по частоті передачею цифрових сигналів (стандарт Bell 202); 

 швидкість передачі – 1200 біт/сек; 

 спосіб обміну – polling (спосіб обміну з унікальною адресацією кожного 

пристрою); 

 максимальна довжина пакету даних – 0–25 байт; 

 цикл оновлення даних – 500 мс (330 мс – в пакетному режимі); 

 завадостійкість – 1 помилка на     біт, контроль парності кожного 

байта, байт контрольної суми для кожного пакета; 

 безпека – можливість застосування у вибухонебезпечній зоні шляхом 

використання Ех-модулів. 

Принцип організації протоколу HART базується на методі передавання 

даних з частотною модуляцією (FSK – FrequencyShiftKeying) відповідно до 

широко розповсюдженого стандарту Bell 202. При цьому цифровий потік 

передається частотно-маніпульованими сигналами 1200 Гц (для логічної «1») і 

2200 Гц (для логічного «0»), які накладаються на аналоговий струмовий сигнал 

4-20 мА. 

Застосовуються чотири способи дистанційної параметризації та 

калібрування ПП: 

1) за допомогою провідного або інфрачервоного ручного комунікатора з 

підтримкою протоколу HART; 

2) через комунікаційне середовище (робоча станція на базі IBM-PC 

станція децентралізованої периферії ЕТ200М      сигнальні модулі з підтримкою 

протоколу обміну даними HART     інтелектуальні ПП з підтримкою HART); 

3) через комунікаційне середовище (портативний IBM-PCHART-модем 

       інтелектуальні ПП з підтримкою HART); 

4)  комбінований з використанням  HART-мультиплекорів. 
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З перерахованого, практичнішими є 2-й, 3-й та 4-й способи (допускають 

віддалену параметризацію та калібрування). На рис. 6.2 представлено 

конфігурацію комунікаційного середовища виконану в програмному пакеті 

STEP-7 (ПЛК S7-300 станція децентралізованої периферії ЕТ200М сигнальний 

модуль SМ 331 Al 0/4…20mA HART, Ex інтелектуальні ПП з підтримкою 

HART ( Sitrans Probe LU та Sitrans LR-200). 

 

Рисунок 6.2 – Комунікаційне середовище для підключення 

інтелектуальних ПП в програмному пакеті STEP 7 

 

На рис 6.3 представлено структуру комунікаційного середовища на рівні 

станції децентралізованої периферії ЕТ200М, інтерфейсного модуля ІМ153-2, 

сигнального модуля SM 331 Al2 0/4///20mAHART, Ex та розділ параметрів 

(DeviceData) інтелектуального ПП SitransLR 200. Для виконання транзакцій на 

рівні ПП використовується програмний пакет SIMATICPDM 

(ProcessDeviceManager), який або інтегрується в програмний пакет STEP 7, або 

застосовується автономно під управлінням ОС Windows. 
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Рисунок 6.3 – Комунікаційне середовище на рівні станції 

децентралізованої периферії ЕТ-200М 

 

Третій спосіб параметризації та калібрування інтелектуальних ПП 

передбачає пряме підключення робочої станції або портативного РС до 

периферії ЕТ200М. На рис. 6.4 наведено структуру комунікаційного 

середовища з використанням HART-модему виконану в SIMATIC Manager. 

 

Рисунок 6.3 – Комунікаційне середовище для параметризації первинних 

перетворювачів через HART-модем 

 

Додатково, крім операцій параметризації та калібрування програмний 

пакет SIMATIC PDM надає можливість візуального спостереження на моніторі 

робочої станції або портативного РС за контрольованим процесом, 

відображення вибраних величин, сигналів аварійного стану і параметрів робото 

здатності ПП. 
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На рис. 6.5 представлено вікно режиму «online» спостереження за трьома 

контрольованими параметрами (Level – рівень продукту в ємності; Space – 

відстань від поточного рівня продукту до граничного значення рівня 

заповнення ємності, яка задається; Distance – відстань до продукту в ємності), 

що одержані від інтелектуального первинного перетворювача SitransLR 200. 

 

Рисунок 6.5 – Режимспостереження «online» за контрольованими 

параметрами ПП SitransLR 200в програмному середовищі SIMATICPDM 

 

На рис. 6.6 представлено вікно режиму «online» спостереження за трьома 

вимірюваними параметрами ПП рівня SitransLR 200 (Level, Space, Distance) у 

вигляді Y(t) diagram. На даній діаграмі (тренді) зафіксовано короткочасну 

пропорційну зміну всіх контрольованих параметрів.  
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Рисунок 6.6 – Режим спостереження «online» за контрольованими  

параметрами первинного перетворювача рівня SitransLR 200 у вигляді  

«Y(t) diagram» у програмному середовищі SIMATICPDM 

 

На рис 6.7 представлено вікно параметрів для задання дати і часу 

формування тренду процесу контролю параметрів ПП рівня SitransLR 200, а 

також параметрів масштабування. 

 

Рисунок 6.7 – Параметри відображення тренду контрольованого процесу 

в SIMATICPDM 
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Для ефективнішого використання комунікаційного обладнання, 

призначеного для дистанційної параметризації та калібрування інтелектуальних 

ПП (у випадку організації систем з великою кількістю первинних 

перетворювачів) можуть застосовуватись HART-мультиплексори. Дані 

мультиплексори можуть вирішувати завдання каскадування, тобто 

нарощування числа комутованих каналів, і підтримують обидва режими роботи 

HART протоколу: одно точкового із забезпеченням передачі аналогового і 

цифрового сигналу і багато точкового для передачі тільки цифрових сигналів. 

Як інтерфейс між мультиплексорами та керуючою системою або ПК можуть 

використовуватися RS_232, RS_485 і Ethernet. HART мультиплексор може 

використовуватися в розподіленій системі управління для виділення частотної 

складової (цифрової інформації) HART сигналу з ліній зв’язку, що несуть 

мішаний сигнал. Це можливо при включенні мультиплексора паралельно лініям 

зв’язку між HART пристроями і контролерами вводу/виводу, що 

використовують аналоговий сигнал. Цифровий HART сигнал на виході 

мультиплексора далі може бути перетворений за допомогою шлюзових 

пристроїв (gateway) у форму, відповідну іншим стандартним промислових 

мережах. При використанні контролерів із вбудованою (інтегрованою) 

системою вводу/виводу, таких, наприклад, як SIMATIC ЕТ200М або SIMATIC 

ЕТ200іS, вихід на промислову мережу забезпечується самого початку. При 

виборі HART мультиплексора, крім названих технічних параметрів, слід 

звернути увагу на можливість роботи в пакетному режимі передачі даних, а 

також на кількість каналів, оснащених HART модемом. 

Порядок виконання роботи 

1. Відкрити програму STEP 7 Simatic Manager. Створити новий проект: 

FileNew (рис. 6.8). 

 

Рисунок 6.8 – Створення проекту 
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2. Вибрати з головного меню Options пункт SetPG/PCInterface, в якому 

необхідно задати шину (CP5611 (PROFIBUS)), по якій буде відбуватись зв’язок 

між компонентами зібраного проекту (ПК, процесор CPU 314C-2DP, 

сигнальний модуль ЕТ200М) (рис. 6.9). 

 

Рисунок 6.9 – Налаштування параметрів інтерфейсу 

 

3. Задати властивості вибраної зі списку шини, натиснувши 

кнопкуProperties. У відкритому вікні задати параметри шини згідно рисунку. 

(Transmissionrate – швидкість передачі даних по шині; Higheststationaddress – 

максимальна адреса, Profile – вибір способу передачі даних) (рис. 6.10). 
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Рисунок 6.10 – Властивості шини CP5611(PROFIBUS) 

 

4. Після налаштування параметрів шини потрібно зробити діагностику 

з’єднання ПК з процесором CPU 314C-2DP і аналоговим сигнальним модулем 

ЕТ200М.  

Для цього виконуються дії: 

 встановити адресу сигнального модуля рівною 4 (поставити перемикач 

встановлення адреси 4 в активне положення. Блок перемикачів встановлення 

адреси знаходиться на інтерфейсному модулі ЕТ200М); 
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 порт шини підключений до ПК повинен бути встановлений в режим 

MASTER(перемикач встановлений в ON). Всі інші порти встановити в режим 

SLAVE(перемикач встановлений в OFF); 

 у вікніSetPG/PCInterface вибратиDiagnostic, після чого спочатку 

протестувати наявність з’єднання (кнопкаTest). Якщо тестування з’єднання 

пройшло успішно, то зробити зчитування (кнопка READ) пристроїв. Галочки 

повинні встановитись (Stationactive) на «0» «2», що відповідає адресам ПК і 

CPU 314C-2DP, «4» – повинна бути порожньою (Stationpassive), що відповідає 

адресі (рис. 6.11). 

 

Рисунок 6.11 – Діагностика шини CP5611(PROFIBUS) 

 

5. Додати в проект станцію Simatic 300. Виконати наступні дії: ПКМ на 

назві проекту     Insert     New      Object     Simatic 300 Station (рис. 6.12). 
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Рисунок 6.12 – Вставка станції Simatic 300 

 

6. Відкрити додану станцію (рис. 6.13). 

 

Рисунок 6.13 – Відкриття доданої станції 

 

7. Проведемо конфігурацію обраної станції, попередньо зайшовши у 

Hardware. Відкриється HWConfig, де відбувається конфігурація проекту. 

Спершу встановлюємо рейку (Rack-300; Simatic 300        RACK-300       Rail), на 

якій будуть кріпитись компоненти проекту. Після чого обрати процесор 

(SIMATIC 300      CPU-300      CPU 314C-2DP6ES7 314-6CG03-0AB0 V2.6) і 

перетягнути на рейку в слот 2. А також, крім процесора, здійснюємо вибір 

інших компонентів, які кріпляться на рейку: 

 модуль живлення SIMATIC 300      PS 300      PS 307 2А (слот 1)  

(рис. 6.14); 
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 цифровий сигнальний модуль: SIMATIC 300  SМ 300  SМ323 

DI8/DO8 24V/0.5A (слот 4) (рис. 6.14). 

 

Рисунок 6.14 – Вибір процесора 

 

8. Вибрати сигнальний аналоговий модуль (PROFIBUSDP ET200 

MIM153-2   Al-300   SM331   Al2 0/4   20mAHART, Ex), до якого з’єднані 

первинні перетворювачі HART, і перетягнути на шину (PROFIBUSDP). В 

сигнальний модуль з ієрархічної структури перенести два польові пристрої з 

підтримкою протоколу HART (HARTFieldDevice) (рис. 6.15). 

 

Рисунок 6.15 – Вибір інтерфейсного модуля 
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9. Переглянути властивості аналогового сигнального модуля  

SM331 Al2 0/4 20mAHART, Ex: ПКМ     Object   Properties. У вкладці Addresses 

перевірити початкові та кінцеві адреси входів і виходів аналогового модуля 

(рис. 6.16). 

 

Рисунок 6.16 – Адресація входів і виходів аналогового модуля 

 

10.  На вкладці Input вибрати тип (HART) та діапазон вимірювання 

(задається автоматично: 4–20 мА (рис. 6.17). Інші параметри залишити 

незмінними. Крім режиму вимірювання HART можливі ще й такі: 

 струмова петля з чотириточковим з’єднанням (4DMU), при можливості 

вибору з двох діапазоні вимірювання: 0–20 мА (рис. 6.18), 4–20 мА (рис. 6.19); 

 струмова петля з двоточковим з’єднанням (2DMU) з діапазоном 

вимірювання 4–20 мА (рис. 6.20). 
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Рисунок 6.17 – Вибір типу (HART) і діапазону вимірювання (4–20 мА) 

 

 

Рисунок 6.18 – Вибір типу (4DMU) і діапазону вимірювання (0–20мА) 
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Рисунок 6.19 – Вибір типу (4DMU) і діапазону вимірювання (4–20мА) 

 

 

Рисунок 6.20 – Вибір типу (2DMU) і діапазону вимірювання (4–20мА) 
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11.  Після задання всіх необхідних параметрів зберегти  і здійснити 

компіляцію проекту. При відсутності помилок можна здійснити 

завантаження параметрів у контролер . 

12.  Запустити програмний продукт SimaticPDMLifeList. Після запуску 

з’являється вікно параметру запуску програми LifeList, де потрібно задати 

наступні парметри: 

 Communication (Тип з’єднання) – PROFIBUS; 

 Address (Адресація) – залишити незмінною (0–126). 

В групі параметрів Scan встановити параметрScanImmediatelyafterStart в 

активне положення. Запустити LifeList (OK) (рис. 6.21). 

 

Рисунок 6.21 – Параметри запуску LifeList 
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13.  В результаті проведених налаштувань спостерігаємо відображення 

основних параметрів підключених компонентів системи у вікні LifeList  

(рис. 6.22). 

 

Рисунок 6.22 – Вікно програми LifeList 

 

14.  У вікні HWConfig здійснити вибір первинних перетворювачів 

(HartFieldDevice      подвійний клік мишею). З’явиться вікно, де обрати Assign 

(рис. 6.23).  

 

Рисунок 6.23 – Вікно вибору пристрою 

 

15.  Після чого з каталога пристроїHART за вказаним шляхом вибрати 

відповідний сенсор (LR 200) (рис. 6.24). 
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Рисунок 6.24 – Вибір первинного перетворювача LR 200 

 

16.  Здійснити параметризацію та конфігурування вибраного первинного 

перетворювача HART (LR 200) за допомогою програми SimaticPDM, яка 

завантажується автоматично при відкритті HART пристрою (HARTDevice). 

17.  Вибрати режим запуску SimaticPDM (Maintananceengineer) для 

відображення більшої кількості параметрів підключеного пристрою. 

18.  Після завантаження SimaticPDM відбувається візуальне 

представлення бази даних параметрів датчика LR 200 (рис. 6.25). 

 

Рисунок 6.25 – Відображення параметрів датчика 
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19.  Переглянути адресу за замовчуванням встановленого датчика. Для 

цього вибрати наступні опції: File     Object Properties     Connection     Short 

Address (рис. 6.26). 

 

Рисунок 6.26 – Адреса встановленого датчика 

 

20.  Здійснити перевірку шляхом з’єднання із заданим первинним 

перетворювачем LR 200 шляхом: Панель інструментів       Updatediagnosticstatus 

(рис. 6.27). 

 

Рисунок 6.27 – Перевірка з’єднання  
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21.  За допомогою опції на панелі інструментів UploadPC/PGпровести 

завантаження стану параметрів з первинного перетворювача LR 200 в 

персональний комп’ютер (рис. 6.28). 

 

Рисунок 6.28 – Завантаження параметрів із датчика 

 

22.  На екрані монітора відображається рівень завантаження даних і 

параметрів з даного датчика (рис. 6.29). 
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Рисунок 6.29 – Процес завантаження даних з датчика 

23.  Як наслідок у робочому вікні відображаються завантажені дані. 

Змінивши деякі параметри первинного перетворювача провести зворотній 

процес – завантаження даних. Це реалізується шляхом: Панель інструментів  

Downoad to devices (рис. 6.30). 

 

Рисунок 6.30 – Завантаження параметрів у датчик 
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24.  В результаті виконаних операцій з’являється вікно, яке візуально 

демонструє рівень завантаження параметрів і даних у первинний перетворювач 

LR 200 (рис. 6.31). 

 

Рисунок 6.31 – Процес завантаження даних в датчик 

 

25.  За допомогою кнопки на панелі інструментів Displayprocess 

спостерігати виміряні величини (рис. 6.32). 

 

Рисунок 6.32 – Режим Display 
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26.  У вікніY (t) diagram відображається процес зміни вимірюваних 

величин відносно часу. Для цього потрібно вибрати на панелі інструментів 

опцію Y (t) diagram (рис. 6.33). 

 

Рисунок 6.33 – Режим Y (t) diagram 

 

Порядок виконання роботи 

1. Вибір первинного перетворювача та складання апаратної конфігурації. 

2. Конфігурація та налагодження інтерфейсів зв’язку. 

3. Конфігурування апаратно-програмних засобів в STEP 7. 

4. Перевірка правильності виконання роботи. 

Варіанти завдань 

Адреса модуля CPU задається згідно порядкового номера студента в 

списку групи. Стартові адреси входів і виходів модуля SM331 Al2  0/4 

20mAHART задаються за формулою: x=10*a+30*b, y=x+30, де x – адреси 

входів модуля, у – адреси виходів модуля, a – порядковий номер студента в 

групі, b – номер групи. 
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Контрольні питання 

1. Структура протоколу HART. 

2. Запуск і основи роботи в програмі LifeList. 

3. Методи і способи вимірювання рівня. 

4. Одиниці представлення рівня. 

5. Конструкція і технічні характеристики SitransLR 200. 

6. Конфігурування апаратних засобів в STEP 7. 

7. Налагодження інтерфейсу PROFIBUS-DP. 

Література: [1–7]. 

 

Лабораторна робота № 7 

Тема. Типи, функціональне призначення, технічні характеристики, 

конструкція, монтаж і параметрування первинних перетворювачів 

фізичних величин (тиск, температура) «SIMENS» 

Мета роботи: ознайомитися з пакетом SIMATICSTEP 7 та здійснити 

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

і первинного перетворювача тиску SITRANSP. 

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

первинний перетворювач SITRANSP. 

Короткі теоретичні відомості 

1. Пакет SIMATICManager 

Робота з пакетом SIMATIC починається із запуску системи 

SIMATICManager за допомогою виведеного на «Робочий стіл» ярлика, або 

через кнопку на панелі завдань Пуск / Програми/SIMATICManager. В 

результаті відкривається вікно (рис. 7.1). що містить: 

 назва вікна – SIMATICManager; 

 панель меню File, Edit, Insert, PLC, Options, View, Window, Help; 

 панель інструментів; 

 набірне поле командного вікна. 
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Рисунок 7.1 – Командне вікно системи SIMATICManager 

 

2. 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 допомогою аналогового сигналу, 

як правило за рахунок зміни струму в колі); 

2) цифрові (передають інформацію за допомогою цифрового 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 

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

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

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

кашоподібних речовин і тиск вібруючих середовищ. В якості захисту від 

скачків тиску чи імпульсних вібрацій використовується редуктор сачків тиску. 

Середній діапазон температур дорівнює від 0   до 100  . Основною одиницею 

виміру тиску в міжнародній системі СІ є Па. 

Манометри можуть бути: пружинні, механічні з капсулою. Одним із 

методів вимірювання тиску є застосування диференціальних перетворювачів 

вимірювання тиску. Прикладом такої вимірювальної системи є датчик 

SITRANSP. 
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В датчику SITRANSP принцип виміру полягає в лінійній зміні струму (в 

діапазоні від 4 мА до 20 мА) від тиску. 

3. Одиниці представлення тиску 

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

одиниця вимірювання тиску в системі СІ: Па = 1 Н/м
2
. 

 P = P / S – формула визначення тиску; 

 Р – тиск, (Па); 

 Н – сила, (Н); 

 S – площа, (м
2
). 

Тиск може вимірюватись також і в інших одиницях, зокрема: 

 Bar (бар), 1 бар 100000 Па; 

 Pa (Паскаль); 

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

 mmHg (міліметри ртутного стовбця). 

4. Конструкція і технічні характеристики SitransP 

В даному проектуванні застосовується диференційний перетворювач 

тиску SitransP. Цей прибор вимірює диференціальний тиск, абсолютний тиск 

агресивних і неагресивних газів. Для дуже в’язких речовин використовуються 

різні вимірювальні перетворювачі, що входять в комплект. 

Диференційне вимірювання і розхід. 

Дана конструкція призначена для вимірювання: 

 диференційного тиску; 

 невеликого додатного чи від’ємного надлишкового тиску; 

 розходу       ( разом з дросельним прибором); 

 неагресивного і агресивного газу, пари, і рідини. 

Інтервали таких вимірювань лежать в межах 11мбар – 30 бар. Детальна 

будова диференціального датчика тиску показана на рис. 7.2 і на рис. 7.3. 
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Рисунок 7.2 – Детальна будова SitransP (фронтальний вигляд) 

 

Пристрій складається з різноманітних компонентів. Описані нижче 

компоненти ідентичні для всіх пристроїв. Збоку на корпусі знаходиться типова 

табличка (1) з заказним номером. Через вказаний номер і дані, вказані по 

заказу, можна визначити опційні деталі конструкції і можливі діапазони 

вимірювання (фізичні властивості вбудованого сенсорного елемента). Навпроти 

знаходиться табличка з допусками. 

Корпус складається із алюмінієвого сплаву під тиском і точного сплаву із 

нержавіючої сталі. На передній і задній стороні корпуса знаходиться  по одній 

відкручу вальній кришці (4). Вимірюваний перетворювач тиску може бути 

вмонтований аналоговим індикатором (5). На задній стороні корпуса 

знаходиться підключення заземлюючого кабеля. 

1. Типова таблиця 

2. Прохід з кабельним 

різьбовим з’єднанням. 

3. Пластиковий кожух, 

доступ до клавіш 

управління. 

4. Відкручувальна 

кришка 

5. Цифровий індикатор. 

6. Таблиця виміру 

7. Стопорний гвинт 

8. Підключення до 

процесу 
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Після відкривання задньої кришки відкривається доступ до електричних 

з’єднань для живлення і екрану. В нижній частині корпуса знаходиться 

вимірювальна комірка з підключенням до процесу. 

 

Рисунок 7.3 – Детальна будова SitransP (вигляд збоку) 

 

 

Рисунок 7.4 – Детальна будова SitransP. Габаритні креслення 
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5. Конфігурування апаратних засобів у 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. У другий 

слот встановлюється центральний процесор (контролер), потім в слот три 

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

виходу (цифрові або аналогові)  (рис. 7.5). 

 

Рисунок 7.5 – Апаратна частина автоматизованої системи 

 

Рисунок 7.6 – Адресація модулів 
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Рисунок 7.7 – Адресація модулів 

 

6. Концепція пам’яті 

Області пам’яті та 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 загрузочній пам’яті. Крім того, на ММС можуть зберігатися 

конфігураційні дані всього проекту. 

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

містить: 

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

 образи процесу на входах і виходах; 

 локальні дані. 

ОЗУ (робоча пам’ять) 
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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 

потрібною обслуговуванню системною пам’яттю, тобто її експлуатація не 

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

при викпюченні пам’яті і при новому запуску. 

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

загрузці вона зберігається на ММС, де вона захищена від стирання при 

виключенні живлення і скидання пам’яті CPU. 

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

пам’яті плату мікропамяті SIMATIC (MicroMemoryCard - ММС). ММС можна 

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

ММС зберігаються наступні дані: 

 програма користувача (всі блоки); 

 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. 

Функції пам’яті. Загальні відомості про функції пам’яті. 

За допомогою функцій пам’яті створюються, змінюються або видаляю-

ться 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 мікропам’яті (ММС). 

За допомогою функції SaveprojecttoMemoryCard (зберегти проект на платі 

памяті) і FetchprojectfromMemoryCard (стерти проект із плати пам’яті) можна 

зберегти всі дані проекту на платі мікропам’яті SIMATIC для наступного 
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відновлення. Для цього ппата мікропамяті SIMATIC може находитися в CPU 

або в пристрою для програмування ММС в PG або PC. 

 

Рисунок 7.8 – Конфігурація апаратних засобів 

 

Дані проекту перед збереженням на платі мікропам’яті SIMATIC 

стискаються, а при викиданні відновлюються. 

7. Налагодження інтерфейсу PROFIBUS-DP 

В даному проектуванні використовується використовується тип 

інтерфейсу PROFIBUS-DP. Передача даних здійснюється зі швидкістю до 12 

Мбіт/с, а стандартний режим передачі даних по цьому інтерфейсу 1.5 Мбіт/с. 

На рис. 7.9 зображена настройка швидкості шини PROFIBUS-DP.  

Час циклу DP в мережі PROFIBUS-DP.  
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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 314C-2DP. 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. 

 

Рисунок 7.9 – Настройка швидкості шини PROFIBUS-DP 
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8. Конфігурація налагодження інтерфейсів зв’язку 

Вибираємо інтерфейс PROFIBUS (рис. 7.10). 

 

Рисунок 7.10. – Вікно вибору інтерфейсу 

 

Після вибору натискаємо Diagnostic, в цьому ж вікні тестуємо, 

натискаючи на кнопку Test, після чого натискаємо кнопку Read (рис. 7.11). 

 

Рисунок 7.11 – Вікно діагностики 
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9. Конфігурація апаратних засобів 

Конфігурація апаратних засобів проводиться після діагностики  

(рис. 7.12). 

 

Рисунок 7.12 – конфігурація обладнання в HW-config 

 

Провівши діагностику та конфігурацію апаратних засобів, проводимо 

компілювання обладнання (рис. 7.13). 

 

Рисунок 7.13 – Компілювання конфігурації обладнання 
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Наступним кроком буде вибір модуля і завантаження в нього 

конфігурації. 

 

Рисунок 7.14 – Вибір модуля 

 

 

Рисунок 7.15 – Завантаження конфігурації 
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10. 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 стартову адресу, яка залежить від типу модуля, слота та 

стійки. Цей стартовий модуля відповідає його першому байту (0-вому). 
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Рисунок 7.16 – Програма мовою FBD 

 

Провівши адресацію модулів, після зображення та завантаження даних в 

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

 

Рисунок 7.17 – Програма в робочому режимі 
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Порядок виконання роботи 

1. Вибір первинного перетворювача 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. 

4. Методи і способи вимірювання тиску. 

5. Одиниці представлення тиску. 

6. Конструкція та технічні характеристики Sitrans Р. 

7. Конфігурування апаратних засобів в STEP 7. 

8. Концепція пам’яті. 

9. НаЛагодження інтерфейсу PROFIBUS-DP. 

10. Особливості програмування на мові FBD. 

Література: [1–9]. 
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Лабораторна робота № 8 

Тема. Типи, функціональне призначення, технічні характеристики, 

конструкція, монтаж і параметрування первинних перетворювачів 

фізичних величин (рівень, витрати) «Siemens» 

Мета роботи: ознайомитися з протоколом HART та здійснити 

проектування системи збору, обробки і передачі даних на базі первинного 

перетворювача рівня SitransProbeLU 6M. 

Обладнання: робоча станція SIMATICS7-300, процесор SPUS7-300, 

первинний перетворювач SitransProbeLU 6M. 

Короткі теоретичні відомості 

1. Загальні відомості про системи передачі даних 

Термін «інтелектуальні» для первинних пристроїв був введений для тих 

первинних пристроїв, всередині яких міститься мікропроцесор. Зазвичай це 

додає нові функціональні можливості, яких не було в аналогічних пристроях 

буз мікропроцесора. Наприклад, інтелектуальний датчик може давати більш 

точні показання завдяки застосування числових обчислень для компенсації не 

лінійності чутливого елемента або температурної залежності. Інтелектуальний 

датчик має можливість працювати з великим різновидом різних типів чутливих 

елементів, а також складати одне або кілька вимірювань в одне нове 

вимірювання (наприклад, об’ємна витрата і температуру-у вагову витрату). І 

нарешті, інтелектуальний датчик дозволяє проводити налаштування на інший 

діапазон вимірювань або напівавтоматичне калібрування, а також здійснювати 

функції внутрішньої самодіагностики, що спрощує технічне обслуговування. 

Поряд з удосконаленням роботи пристроїв, додаткові функціональні 

можливості можуть скоротити обсяг обробки сигналів системою управління і 

призводять до того, що набір рідних пристроїв замінюють приладами однієї моделі, 

шо дає перевагу при виготовленні та інвестиціях 

Для того, щоб запрацювали всі ці додаткові функції*, інтелектуальному 

пристрою зазвичай потрібно ручний комунікатор (панель установки) для 

налагодження і керування приладом (Інший спосіб - вбудовувати псе це в прилад, що 
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зазвичай набагато дорожче і, крім того, недоречно для встановлюваних на об’єкті 

пристроях. Однак, це може підійти для більш складних приладів, що монтуються в 

стійці, таких як затратоміри. у цьому випадку місцеве влаштування застосовується в 

додатку до віддаленого конфігурування). 

Прилад і комунікатор до нього можуть бути віднесені на велику відстань один 

від одного завдяки добре налаштованому послідовному зв’язку Цей зв’язок виникає по 

тим же двом проводам, які вже використовуються для з’єднання первинного припаду з 

системою управління я центральній кімнаті управління. Інтелектуальні первинні 

пристрої з HART протоколом дозволяють аналоговим і цифровим сигналам 

співіснувати в одній ітій же парі проводів, не псуючи аналоговий сигнал. 

Ці пристрої забезпечують переваги цифрового зв’язку ів той же час зберігають 

сумісність та надійність аналогових вхідних сигналів, які потрібні для існуючих 

систем. 

Крім того, що цифровий зв’язок (рис. 8.1) використовується для установки та 

управління первинними пристроями виявилося можливим за допомогою нього 

зчитувати вимірюваний параметр. Без будь-яких змін ці пристрої готові для 

використання в цифрових системах. 

 

Рисунок 8 1 – Цифровий зв’язок 
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Використання цифрового зв’язку для зчитування вимірюваного параметра 

дозволяє одному приладу обробляти більше одного вимірювання Наприклад, 

витратомір дозволяє вам в одному повідомленні зчитувати ваговий розхід, 

температуру і щільність рідини процесу, а також сумарний ваговий розхід. Крім того, 

ви можете слідкувати за станом первинного приладу кожен раз. коли відбувається 

вимірювання, підвищуючи достовірність та безпеку автоматичного керування. 

Зчитування вимірюваного параметра в цифровій формі зберігав точність за 

рахунок усунення процесу цифро-аналоговогоіаналого-цифрового перетворення 

сигналу 4–20 мА. Однак час. який затрачається на передачу повідомлення додає зайву 

затримку (мертвий час) до вимірювання, яка може негативно вплинути на керування в 

швидкодіючиму контурі. Перевагою HART протоколу є те, що в таких ситуаціях для 

цілей управління можна використовувати аналоговий сигнал. 

Щоб ефективно застосовувати додаткові можливості цифрового зв’язку для 

широкого діапазону різних первинних пристроїв, потрібен комунікаційний стандарт. 

Цей стандарт повинен містити характеристики фізичної’ форми передачі, процедури 

транзакціі. структуру повідомлення, формат даних, а також набір команд для 

виконання необхідних функцій. 

HART протокол спочатку був розроблений компанією Rosemount Іnс Для 

поширення цифрового зв’язку компаніяRosemount Іnс. зробила HART 

протоколвідкритим для будь-якого охочого його використовувати. В даний час цей 

протокол підтримується незалежним некомерційним Фондом HART комунікацій. 

За номінальну суму можна отримати повну специфікацію протоколу, а якщо 

попотрібно - і технічну підтримку. 

HART протокол використовує стандарт BELL 202 кодування сигналу методом 

частотного зсуву (FSK) для обміну даними на швидкості 1200 Бод (рис 8.2); сигнал 

накладається на аналоговий вимірювальний сигнал 4-20 мА, на нижньому рівні. 
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Рисунок 8.2 – Оскільки середнє значення частотного сигналу рівне нулю, 

то цифровий зв’язок не впливає на струмовий сигнал 

 

Кожне повідомлення містить адреси джерела і призначення, а також має 

контрольну суму для виявлення будь-якого спотворення повідомлення (рис. 8.3). 

 

Рисунок 8.3 – Формат фрейму даних зв’язку 

 

HART-протокол, побудований за принципом головний–підлеглий. Це означає, 

цю первинний пристрій тільки відповідає на запити. Але може виявитися двоє 

головних, наприклад, система управління і ручний комунікатор. До однієї лінії 

моноканала можна під’єднати до 15 підлеглих пристроїв. Стан первинного пристрою 

передається по мірі того, як кожну секунду виконуються дві-три транзакції 

відповідного повідомлення. 

2. Діагностичні функції програмного забезпечення SIMATICPDM 

Будь-які діагностики класифікуються за: 

•  статусом зв’язку: 

 добре/помилка; 

 пристрій – передав помилку; 
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•  статусом процесу: 

 статус пристрою (unchecked, deactivated). 

 процес обмеження(tolerant, warning, alarm); 

•  статусом технічного стану пристрою: 

 технічний стан задовільний; 

 технічний стан допустимий;  

 технічний стан незадовільний; 

•  статусом конфігурації: 

 помилка / попередження: 

 змінено; 

•  використовуваним режимом 

 перевірка локальної функції / ручний; 

 симуляція; 

 в не робочому стані. 

Таблиця 8.1 – Графічне представлення діагностичних позначень 
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Cтатус PDM-функцій 

Система функціонує під укеруванням: 

 статусу функцій завантаження; 

 статусу набору операцій; 

 статусу функцій експорту та імпорту. 

LifeList – це програмний продукт який призначений для визначення 

підключених до системи пристроїв, а також для визначення їхнього технічного рівня 

експлуатації. Перед запуском програми LifeList з’являється діалогова вікно (рис. 8.4), 

де необхідно задати параметри з’днання (вибрати тип з’єднання і порі комп’ютера. 

через який буде відбувались з’єднання з пристроєм). Далі викривається вікно 

програми LifeList (рис 8.5). 

 

Рисунок 8.4 – Діалогове вино перед початком запуску програми 
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Рисунок 8.5 – Вікно програми LifeList 

 

Порядок виконання роботи 

1. Запустити SimaticManagerПуск>Програми>Simatic>SimaticManager 

2. Післязапуску програми SimaticManagerстворити новий проект: 

File>New>Вибратимісце на жорсткому диску де буде зберігатись проект 

(рис 8.6). 

 

 

Рисунок 8.6 – Вікно програми Simatic Manager 

 

1. Вибрати режим відображення процесу:View> Process DeviceNetwork View 

(рис. 8.7). 

 

Рисунок 8.7 – Вибір режиму відображення пробел  
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4. Після попередньоїдіїу вікні програми з’явиться елемент Net (рис. 8.8). 

 

 

Рисунок 8.8 – Режим відображення Process Device Network View 

 

5. Визвати контекстне меню елемента Net (рис. 8.9) для додавання в нього 

нового елемента: ПКМ>Insert New Object>HART Modem. 

 

Рисунок 8.9 – Додавання в систему нового елемента HARTmodem 

 

6. У вікні програми після виконання попередньої команди з’явиться новий 

елемент HARTmodem (рис. 8.10).  
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Рисунок 8.10 – Відображення доданого елемента HART modern у вікни 

програми Simatic Manager 

 

7. Далі в свою чергу шляхом: ПКМ (на значкуHART Modem)>Insert New 

Object>HART Device, добавити нові елементи (пристрої), які будуть підключені до 

HART модему (рис. 8.11) 

 

Рисунок 8.11 – Підключення до елементаHART Modem нового HART об’єкта 

(пристрою) 

 

8. Після виконання попередньої команди з’явиться вікно InsertSIMATIC РDМ 

HARTdeviceobject(s) (рис. 8.12). 
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Рисунок 8.12 – Вікно InsertSIMATICPDMHART device object(s) 

 

9. У вікніInsert SIMATIC PDM HART deviceobject(s) вибрати модель пристрою, 

шляхом нажавши кнопкуAssign,що призведе до появинового (рис. 8.13), де необхідно 

вибрати модель пристрою. 

 

Рисунок 8.13 – Вибір моделі пристрою із електронного каталогу програми 

SIMATIC РDМ 
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10. Після цього отримаємо вікно (рис.8.14). 

 

Рисунок 8.14 – Вікно програми після вибору моделі пристрою 

 

11. Відкрити програму SIMATIC РDМшляхом відкривання (подвійний клік 

мишею) доданого елементу (пристрою). Під час відкриття програми необхідно 

вибрати режим, в якому будемо працювати. В даному випадку вибирати режим 

Specialist (рис. 8.15). 

 

Рисунок 8.15 – Вибір режиму роботи в SIMATIC РDМ 

 

12. У вікні програми SIMATIC РDМ відображається база даних параметрів 

первинного перетворювача HART (рис. 8.16). 
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Рисунок 8.16 – Вікно програми SIMATIC РDМ 

 

13. Задати адресу пристрою, шляхом: File>Object Properties (рис. 8.17) > 

ВкладкаConnections>ПолеShortAdress(рис 8.18). Допустимі значення адрес:  

1 або 2. 

 
Рисунок 8.17 – Вибір меню ObjectProperties 
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Рисунок 8.18 – Задання адреси пристрою на вкладці Connectionss в полі  

Short Adress 

 

14. Використовуючи кнопку UpdateDiagnosticStatus ,  яка знаходиться на 

панелі інструментів. визначити стан пристрою, з’єднаного з персональним 

комп’ютером (рис. 8.19). 

 

Рисунок 8.19 – Вікно програми після виконання команди UpdateDiagnosticStatus
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Рисунок 8.20 – Процес завантаження у пристрій змінених параметрів 

 

15. Змінити декілька параметрів пристрою і завантажимо ці параметри у 

пристрій, використовуючи при цьому кнопку на панелі Інструментів Download to 

Device        / Отримати відображення процесу завантаження (рис 8.20). 

16. Виконати зворотну операцію, тобто завантажити дані з пристрою у 

персональний комп’ютер. Виконати цю дію можна за допомогою кнопки 

UploadtoPG/PC . яка знаходиться на панелі інструментів. При цьому отримати 

відображення процес завантаження (рис. 8.21). 

 

Рисунок 8.21 – Процес завантаження даних з пристрою у ПК 
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17. Після попередньої операції статус всіх параметрів пристрою зміниться на 

Loaded (рис. 8.22). 

 

Рисунок 8.22 – Зміна статусу параметрів пристрою 

 

18. Провести візуалізацію процесу вимірювання пристроєм в реальному часі з 

відображенням на ПК, нажавши кнопку на панелі Інструментів 

Displayprocess/Measuredvalue . Після чого з’явиться вікно з відображенням усіх 

можливих режимів вимірювання приладом (рис. 8 23). 

 

Рисунок 8.23 – Відображення вимірювань пристроєм у реальному часі на ПК 
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19. Вибрати режим Ytdiagram, який відображає зміну вимірюваних значень у 

часі (рис. 8.24) Для цього необхідно вибрати пункт Ytdiagramз меню View. 

 

Рисунок 8.24 – Режим Yt diagram 

 

20. Ввімкнути режим Profle шляхом: View>Profile (рис 8.25) Даний режим 

відображає рівень подавлення ехо в залежності від дистанції вимірювання. 

 

Рисунок 8.25 – РежимProfile 
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Порядок виконання роботи 

1. Вибір первинного перетворювача та складання апаратної конфігурації 

2. Конфігурація та налагодження Інтерфейсів зв’язку 

3. Конфігурування апаратно - програмних засобів в Step 7.  

4. Перевірка правильності виконання роботи 

Варіанти завдань 

Адреса модуля CPU задається згідно порядкового номера студента в списку 

групи. Стартові адреси входів і виходів модуляSM331 А12х0/4 20mA HART задаються 

за формулою: х=10*а+30*b, у=х+30. де х- адреси входів модуля, у-адреси виходів 

модуля, а- порядковий номер студента в групі. b- номер групи. 

Контрольні питання 

1.  Структура протоколу HART. 

2.  Запуск І основи роботи в LifeList. 

3.  Методи і способи вимірювання 

4 . Одиниці представлення рівня 

5 . Конструкція і технічні характеристики Sitrans PROBE LU 6М 

6.  Конфігурування апаратних засобів в STEP 7 

7.  Налагодження інтерфейсуPROFIBUS-DP. 

Література: [1–9]. 
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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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