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ВСТУП 

 

Необхідність вивчення курсу «Вбудовані мікроконтролерні системи 

автоматизації» ґрунтується на освітньо-професійній програмі вищої освіти 

галузі знань 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтеґровані технології» за 

освітньо-професійною програмою «Комп’ютеризовані системи управління та 

автоматика», яка визначає як мету навчання підготовку спеціалістів, здатних 

самостійно і творчо застосовувати принципи побудови та програмування 

систем керування на підгрунті програмованих керувальних пристроїв, таких як 

контролери та програмовані реле, що застосовуються в промисловості для 

автоматизації широкого спектру технологічних процесів.  

Навчальна дисципліна спрямована на поглиблення спеціальної підготовки 

фахівця з комп’ютерних систем; ознайомлення з конструктивними елементами 

вбудованих систем автоматизації, вивчення типових структур та принципів 

побудови систем керування на підгрунті вбудованих промислових керувальних 

пристроїв; синтезу керувальних алгоритмів та програмування системи 

керування. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

− конструктивні складові вбудованих систем автоматизації;  

− загальні функціональні можливості керувальних пристроїв вбудованих 

систем автоматизації;  

− загальні принципи побудови систем керування технологічними 

процесами на підгрунті пристроїв вбудованих систем автоматизації;  

− принципи та мови програмування вбудованих систем автоматизації;  

уміти: 

− синтезувати структуру системи керування на підгрунті вбудованих 

мікроконтролерних пристроїв;  

− проводити вибір обладнання та синтезувати принципову схему системи 

керування;  

− синтезувати керувальні алгоритми та програмувати систему керування 

на підгрунті вбудованих мікроконтролерних пристроїв. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Основи програмування в середовищі EASY-SOFT 

Мета: ознайомитись та отримати основні навички роботи з програмним 

середовищем EASY-SOFT. 

Короткі теоретичні відомості 

EASY-SOFT – це комп’ютерна програма, яка дозволяє розробляти схеми 

з’єднань програмованого реле EASY, зберігати, імітувати, документувати і 

легко переносити до підключеного, придатного до експлуатації пристрою EASY. 

До того ж можна спостерігати за індикацією стану працюючої схеми з’єднань у 

режимі on-line, а також за індикацією параметрів відповідного функціонального 

реле.  

Для ознайомлення, обробки та друку програм надаються на вибір такі види 

відображень:  

–  характерне для пристроїв відображення;  

–  спрощене, яке відповідає відображенню на дисплеї пристрою;  

–  за стандартами Міжнародної електротехнічної комісії (IEC) із символами 

контактів і котушок згідно з міжнародними нормами;  

–  за стандартами Національного інституту стандартизації США (ANSI) 

згідно з американськими стандартами.  

Під час уведення програми для перегляду схеми з’єднань є меню вибору, 

які полегшують логічні операції. Отже, отримують схему з’єднань способом 

простого вибору контактів і котушок, функціональних реле або 

функціональних блоків у вікні Панелі інструментів, завдяки яким є можливість 

перетягнути до вікна схеми з’єднань за допомогою функції «drag and drop». 

EASY-SOFT підтримує функції всіх моделей пристроїв і перевірку схеми 

з’єднань/пристрою. Перед використанням реле управління EASY-SOFT виконує, 

за необхідністю, порівняння easy-схем з’єднань з набором функцій обраного 
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пристрою. Отже, надається необхідна допомога у створенні схеми з’єднань і 

запобігаються помилки під час перенесення схеми з’єднань до пристрою.  

Можливе використання програмного забезпечення також і для введення в 

експлуатацію. Для цього використовують оффлайн-імітаційний режим з 

великою кількістю корисних засобів та онлайн-індикацію стану в поєднанні з 

підключеним і готовим до експлуатації пристроєм.  

Використання режиму імітації дозволяє проводити налагодження системи 

без пристрою і його остаточного монтажу. Є можливість покроково або цілком 

перевірити схему з’єднань, у чому допоможуть імітовані входи, виходи, 

контрольні точки, характеристики примусових установок та індикації. Далі 

перевірена схема з’єднань переноситься на пристрій, що з’єднується з ПК за 

допомогою ПК-кабелю.  

Запустивши індикацію станів після під’єднання пристрою до ПК, на екрані 

відображається поточний стан контактів і котушок схеми з’єднань з індикацією 

її стану. Натисканням маніпулятором на функціональне реле цієї схеми 

з’єднань можливо переглянути у зручній формі номінальні значення та 

параметри функціонального реле. 

Для створення за допомогою EASY-SOFT схеми з’єднань для пристрою 

EASY400/600 необхідно попередньо створити проект. 

Проект являє собою комбінацію з пристрою (наприклад EASY621-DC-TC) і 

належної до нього схеми з’єднань. Запуск нового проекту здійснюється через 

меню Файл/Новий. 

Інтерфейс EASY-SOFT розділено на три частини. На рис. 1.1 наведено 

інтерфейс режиму Проект, який складається з панелі інструментів (1), панелі 

властивостей (2), робочого столу (3). 

Перш ніж робити розводку схеми з’єднань, необхідно вибрати пристрій з 

панелі інструментів (1) і перенести на робочий стіл. Вибираємо EASY 412-AC-

RC. На панелі (2) є опція Інформація по пристрою з переліком усіх 

властивостей пристрою. Наприклад: кількість входів і виходів пристрою, 

кількість маркерів, елементи часу і рахунку, що допоможуть у виборі 
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потрібного пристрою для проекту. Видалити непотрібний пристрій можливо за 

допомогою пункту контекстного меню Видалити пристрій.  

 

Рисунок 1.1 – Інтерфейс режиму Проект 

 

Далі з режиму Проект переходимо до режиму Схема з’єднання. Інтерфейс 

цього режиму складається також із трьох частин (рис. 1.2): панелі інструментів 

(1), панелі властивостей (2), робочого столу (3), який у цьому випадку 

називають вікном схеми з’єднань. 

 

Рисунок 1.2 – Інтерфейс режиму Схема з’єднання 
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Для формування структури схеми з’єднань (рис. 1.3) будуть потрібними 

операнди (наприклад входи I, виходи Q, маркери М та ін.). Доступні операнди 

відображено на панелі (1) і можуть набувати логічних зв’язків у вікні схем 

з’єднань (3). Властивості операндів відображено у вікні (2). 

 

Рисунок 1.3 – Приклад схеми з’єднання 

 

Для тестування схеми з’єднань зі сформованою розводкою необхідно 

перейти до режиму Імітація.  

 

Рисунок 1.4 – Інтерфейс режиму Імітація 

 

Структура розділеного на три частини інтерфейсу EASY-SOFT 

зберігається і в режимі Імітація (рис. 1.4). Тут панель інструментів (1) має в 

собі імітатори для входів, а також різні діалогові вікна для налаштування панелі 

імітації. Панель (2) приймає на себе функцію індикатора, на якому можна 
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спостерігати стан схеми. Область схеми з’єднань (3) слугує тільки для показу в 

часі імітації рядків схеми з’єднання, які знаходяться під напругою. 

Під час переходу до режиму Зв’язок EASY-SOFT установлює пряме 

з’єднання з приладом. Складається вікно Комутація також з трьох частин (рис. 

1.5). 

 

Рисунок 1.5 – Інтерфейс режиму Комутація 

 

Для перенесення програми з комп’ютера до EASY-SOFT виконують таке. У 

робочому полі (1) у підпункті З’єднання вибирають Онлайн, потім у підпункті 

Програма обирають РС=>пристрій, після чого програма переноситься до 

пристрою.  

Запуск програми на виконання можна здійснювати як з комп’ютера 

кнопками Пуск і Стоп, так і самим пристроєм. 

Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитись з теоретичним матеріалом зі створення й редагування 

схеми з’єднань у середовищі EASY-SOFT. 
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2. За призначеним викладачем варіантом обрати завдання (табл. 1.1).  

3. Розробити схему з’єднань відповідно до завдання. 

 

Таблиця 1.1 – Завдання для виконання 

№ вар. Умова завдання 

1 

Побудувати схему, у якій з натисненням І1 один раз вмикається 

лампочка 1, з натисненням І1 двічі вмикається лампочка 2, з 

натисненням І1 тричі вмикається лампочка 3. З натисненням І2 усі 

лампочки вимикаються 

2 

Побудувати схему, у якій з натисненням І1 лампочка 1 миготить із 

частотою 1 Гц, з натисненням І2 вмикається лампочка 2 і миготить із 

частотою 2 Гц, з натисненням І3 вмикається лампочка 3 і миготить із 

частотою 3 Гц. З натисненням І4 усі лампочки вимикаються 

3 

Побудувати схему, у якій з натисненням І1 лампочка 1 миготить із 

частотою 0,5 Гц, з натисненням І2 вмикається лампочка 2 і миготить 

із частотою 1 Гц, з натисненням І3 вмикається лампочка 3 і миготить 

із частотою 1,5 Гц. З натисненням І4 всі лампочки вимикаються 

 

Зміст звіту 

1. Назва, тема і мета лабораторної роботи. 

2. Навести теоретичні відомості щодо роботи із програмним середовищем. 

3. Навести розроблену схему з’єднань. 

4. Висновки до роботи. 

Контрольні питання 

1. Для чого призначена комп’ютерна програма EASY-SOFT? 

2. На які основні частини розділено інтерфейс програми? 

3. У який спосіб запустити програму на виконання? 

4. Чи можливо програму складати не лише на ПК? 

5. Чи можливо програму редагувати в самому реле? 

Література: [1, с. 8–25; 2, с. 30–40; 7, с. 10–20]. 
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Лабораторна робота №2 

Тема. Керування освітленням на клітці триповерхового будинку 

Мета: засвоїти питання розробки програми керування освітленням на 

клітці триповерхового будинку. 

Короткі теоретичні відомості 

Сімейство електронних програмованих реле німецької фірми Moeller, які 

називають ще керувальними реле, надано у цей час серіями Easy500, Easy700, 

Easy800 і багатофункціональним дисплеєм MFD-Titan.  

Пристрої є малогабаритними керувальними приладами, що здатні 

розв’язувати комбінаційні й послідовні завдання. Напруга живлення пристроїв 

можлива на постійному струмі (12 В, 24 В) і на змінному струмі (24 В,  

115/240 В). Напруга вхідних сигналів збігається за виглядом і величиною з 

вибраною напругою живлення. Вихідні кола пристроїв на постійній напрузі 

можуть бути релейними або транзисторними, а пристрої на змінній напрузі – 

лише релейними.  

Усі внутрішні функції реле реалізуються в програмній формі. За аналогією 

з відомими пристроями за програмними функціями зберігаються назви: 

таймери, реле часу, лічильники, компаратори та ін.  

Програма складається у вигляді рисунка електричної схеми, що містить 

вхідні ланцюги, контакти і котушки відповідних реле і ліній, що сполучають їх. 

Усі внутрішні функції реле реалізуються в програмній формі.  

Уведення програми здійснюється від вбудованого пульта із клавіатурою та 

індикацією на рідкокристалічному (Р-К) дисплеї, від спеціального чипа (модуля 

або карти пам’яті), що зберігає програму, або від персонального комп’ютера (за 

допомогою програми EASY-SOFT).  

Уведена програма може бути захищена за допомогою пароля. Для 

зручності налаштування й експлуатації під час роботи реле ділянки схеми, за 

якими «проходить струм», підсвічуються на Р-К дисплеї.  

Пам’ять реле є енергонезалежною. Зі зникненням напруги та її 

відновленням конфігурація схеми й налаштування зберігаються.  
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EASY-NET (рознімання)

EASY-Link (рознімання)

CANopen

DeviceNet (рознімання)

Карта пам’яті

Інтерфейс для 

програмування (рознімання)

 

Рисунок 2.1 – Загальний вигляд реле 

 

Клеми для 

приєднання 

джерела живлення

Дискретні входи

І1-І6, І9, І10 4 аналогових входи

І7, І8, І11, І12

Дисплей Дискретні виходи Q1-Q8

Аналоговий вихід

QA1

Індикація стану 

реле

Кнопки 

прогрумування

 

Рисунок 2.2 – Призначення елементів програмованого реле 

 

Є варіанти виконання реле, у яких кнопки й дисплей відсутні. Їх 

програмування здійснюється за допомогою персонального комп’ютера. 
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Усі пристрої мають можливості розширення входів-виходів і обміну 

даними із промисловими інформаційними мережами As-interface, Profibus-DP, 

Canopen, Devicenet. 

Реле EASY800 і MFD-Titan, крім цього, можуть бути об’єднаними у власну 

інформаційну мережу EASY-NET, до якої можуть входити до восьми приладів з 

пристроями розширення, що перебувають на відстані до 1000 м. 

Загальний вигляд програмованого реле фірми Moeller наведено на рис. 2.1, 

а функціональне призначення виведень – на рис. 2.2. 

Постановка задачі: на трьох клітковинах будинку встановлено 

освітлювальні лампи: EL1, EL2, EL3 і кнопки вимикання і вмикання ламп: SB1, 

SB2, SB3 (номер ламп відповідає номеру поверху). Під час короткого 

натиснення на будь-яку із цих кнопок всі освітлювальні лампи вмикаються, а 

потім вимикаються. Наприклад, увімкнув лампи кнопкою SB1 на першому 

поверсі, можна піднятись на другий і вимкнути їх кнопкою SB2. Якщо після 

включення ламп будь-якою з кнопок не було їх вимкнення, то лампи мають 

бути вимкнутими протягом заданого часу автоматично. Окрім того, лампи у 

відповідний вечірній час можуть бути вимкненими й увімкненими кнопкою з 

фіксацією SB4, без їх автоматичного вимкнення. 

 

Рисунок 2.3 – Схема кола керування реле EASY 



14 
 

Схема підключення програмованого реле для прикладу має вигляд, 

наведений на рис. 2.3. 

Перелік операндів реле EASY: 

Входи: І1, І2, І3 – контроль стану кнопок SB1, SB2, SB3; І4 – контроль 

стану кнопки з фіксацією SB4. 

Виходи: Q1, Q2 – вимкнення й увімкнення освітлювальних ламп. 

Маркер М01 – визначає вимкнення й увімкнення ламп. 

Реле часу: Т01 – визначає витримку часу автоматичного вимкнення ламп; 

Т02 – формує проміжний одиничний імпульс для скидання проміжного реле 

М01. 

Тижневий таймер HW01 – визначає можливі дні й години увімкнення 

ламп. 

Програмна реалізація схеми з’єднань має вигляд, наведений на рис. 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Схема з’єднань 
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Під час натиснення будь-якої з кнопок SB1, SB2, SB3 перепадом логічного 

сигналу з «0» на «1» на будь-якому з виходів І1, І2, І3 перемикається імпульсне 

проміжне реле М01. Останнє спрацьовує через свій замикаючий контакт на 

котушку вимкнення й увімкнення відповідного вихідного контакту реле, і 

напруга мережі живлення надходить до ламп або знімається з них. У разі 

спрацювання замикаючого контакту Q01 запускається реле часу Т01, уставка 

якого визначає час, через який лампи буде вимкнуто автоматично, якщо їх не 

було вимкнуто вручну. Реле налаштовується з витримкою часу на замкнення 

контакту Т01Q1. Після цього замкнення запускається реле часу Т2, яке 

налаштовано на одиничний імпульс довжиною 0,5 с. Протягом цього часу буде 

замкнутим контакт Т02Q1, що визиває перемикання проміжного реле М01, 

вимкнення проміжного реле Q1 і вимкнення ламп. 

Для включення ламп кнопкою SB4 із входу І4 у задані вечірні години в 

схемі використано тижневий таймер HW01, у налаштуванні параметрів якого 

необхідно вказати бажані дні й часи включення. 

Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитись з теоретичним матеріалом щодо роботи і програмування 

реле EASY. 

2. У програмі EASY-SOFT у режимі Схема з’єднань зібрати схему, 

наведену на рис. 2.4. 

3. Установити витримку часу реле Т01 на замкнення контакту 30 с, а реле 

Т02 – на одиничний імпульс тривалістю в 0,5 с. 

4. Перейти до режиму Імітація. У панелі інструментів на вкладці Принцип 

роботи І/R установити контакти І1, І2, І3 як замикаючий без фіксації, а контакт 

І4 – з фіксацією. 

5. У Показах вибрати в меню виведення на індикацію виходів реле (Q). 

6. Відкрити вкладку Входи І і запустити виконання режиму Імітація. 

Натискаючи послідовно по зображеннях контактів І1, І2, І3 на вкладці Входи І, 

спостерігати в панелі властивостей послідовність зміни стану виходу Q1, яка 

відповідає увімкненню і вимкненню ламп. Не подаючи команду на вимкнення, 
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зробити паузу більше ніж на 30 с і спостерігати, як стан Q1 перейде в логічний 

«0» через 30 с, що відповідає автоматичному вимкненню ламп. 

7. Повернутись до режиму Схема з’єднань і налаштувати тижневий 

таймер на бажані години роботи. 

8. Знову перейти до режиму Імітація і спостерігати можливість 

спрацювання ламп з використанням виходу Q2 з натисненням на кнопку із 

зображенням контакту І4. 

9. Перейти до режиму Комутація, перенести програму до програмованого 

реле і спостерігати за зміною стану входів і виходів. 

Зміст звіту 

1. Назва, тема і мета лабораторної роботи. 

2. Навести теоретичні відомості щодо роботи із програмованим реле 

EASY. 

3. Навести схему кола керування реле EASY з поясненням застосованих 

операндів. 

4. Навести розроблену схему з’єднань. 

5. Висновки до роботи. 

Контрольні питання 

1. У чому полягає принцип роботи реле часу? 

2. У чому полягає принцип роботи тижневого таймеру? 

3. Поясніть принцип роботи схеми кола керування реле EASY. 

4. Поясніть принцип роботи програмної реалізації схеми з’єднань. 

Література: [1, с. 30–45; 2, с. 50–60; 5, с. 25–60; 7, с. 22–42]. 
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Лабораторна робота № 3 

Тема. Система керування послідовним пуском і зупинкою трьох 

конвеєрних стрічок зернового перевантажувача 

Мета: Розробка блок-схеми системи керування та програми керування 

трьома конвеєрними стрічками зернового перевантажувача згідно із заданими 

умовами. 

Короткі теоретичні відомості 

Зерновий перевантажувач складається з трьох конвеєрних стрічок  

(рис. 3.1). Необхідно забезпечити три режими його роботи: «Послідовний 

запуск», «Послідовна зупинка» і «Швидка зупинка». 

 

Рисунок 3.1 – Схема механізму зернового перевантажувача 

 

З послідовним запуском стрічки починають рух періодично з інтервалом у 

5 с. (цей час програмується один раз і не може бути зміненим). Стрічка 3 

починає рух першою. У разі послідовної зупинки стрічки зупиняються у 
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зворотній послідовності, розпочинаючи з першої. Це забезпечує наступний 

запуск стрічок без навантаження для запобігання режиму тяжкого запуску 

двигуна. Перед зупинкою першої та наступних стрічок забезпечується 

витримка часу 5 с. (необхідно зауважити можливість зміни цієї витримки часу). 

У разі швидкої зупинки всі стрічки зупиняються одночасно без затримки. 

Необхідно передбачити перевірку стану автоматичних вимикачів, 

установлених у колах обмоток статорів двигунів конвеєрних стрічок. У випадку 

спрацювання автоматичного вимикача система конвеєрів має бути зупиненою і 

має бути поданий сигнал аварійної лампочки. 

Склад силової частини 

Схема електропривода конвеєрних стрічок приведена на рис. 3.2. Кожна 

конвеєрна стрічка приводиться в рух окремим двигуном М1, М2, М3. Обмотки 

статорів двигунів підключаються до мережі й вимикаються від неї 

контакторами КМ1, КМ2, КМ3. Двигуни захищені від короткого замикання й 

перегріву автоматичними вимикачами QF1–QF3. 

 

Рисунок 3.2 – Схема електропривода конвеєрних стрічок 

 

На рис. 3.3 показано підключення до входів реле EASY таких контактів: S0 

– аварійна зупинка, S1 – кнопка «Пуск»; S2 – кнопка «Стоп»;  
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S1 – кнопка «Швидка зупинка»; QF1–QF3 – допоміжні контакти автоматичних 

вимикачів двигунів М1–М3; КМ1–КМ3 – контактори пуску двигунів М1–М3; 

Н1 – лампочка індикації; SF1 – автоматичний вимикач. 

Перелік операндів реле EASY. 

Входи: І1–І3 – контроль стану контакторів S1–S3; І4–І6 – контроль стану 

допоміжних контактів автоматичних вимикачів.  

Виходи: Q1–Q3 – пуск та зупинка двигуна відповідної стрічки конвеєра;  

Q4 – увімкнення лампочки індикації. 

Маркери: М1 – буферна пам’ять стану контактів QF1–QF3; М2 – пам’ять 

режиму запуску. 

Реле часу: Т01 – витримка часу перед запуском стрічки 2; Т02 – витримка 

часу перед запуском стрічки 1; Т03, Т04, Т05 – витримка часу перед зупинкою 

стрічок 1, 2 і 3 відповідно; Т06 – генератор імпульсів для світлової індикації. 

 

Рисунок 3.3 – Схема підключення кола управління реле EASY 

 

Схема з’єднань (рис. 3.4). 

Запуск конвеєрної стрічки можливий тільки у разі ввімкнених 

автоматичних вимикачів QF1–QF3, що підтверджується замкнутим станом 

контактів І04–І06 (рядок 1). У такому разі буде ввімкнений маркер М01 і 

замкнені його контакти (у рядках 2, 5 і 7). Натисненням на кнопку послідовного 
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запуску S1 замикається контакт І01 (рядок 2), у такому разі встановлюється в 

одиничний стан вхідне реле Q03 та маркер М03, контакт 3 замикається. 

Це забезпечує спрацювання контактора КМ3 і запуск двигуна третьої 

стрічки, а також запуск реле часу Т01 (рядок 4). Після витримки часу цього 

реле замикається його контакт (рядок 5) і встановлюється в одиничний стан 

котушка вхідного реле Q02, забезпечуючи запуск двигуна другої стрічки. 

Запускається також реле часу Т02 (рядок 6), замикання контакту який через 

витримку часу включає вихід Q1 і двигун першої стрічки (рядок 7). 

Натисненням кнопки послідовної зупинки S2 замикаються контакти 02I , 

скидаючи маркер М03 (рядок 29) і встановлюється в одиничний стан маркер 

М02 (рядок 8). Останній своїм контактом (рядок 9) запускає реле часу Т03, яке, 

відрахувавши витримку часу, замикає свій контакт (рядок 10) і вимикає вихід 

Q1 і двигун першої стрічки. Далі за аналогічним методом працюють реле Т04, 

Т05, вимикаючи послідовно виходи Q2, Q3 і двигуни другої та третьої стрічок 

(рядки 13–14, 18–19). 

Натиснення кнопки швидкої зупинки S3 деактивує котушки маркерів М02 

і М03 (рядки 26, 28, 29, 31) і забезпечує миттєве розімкнення контактів виходів 

(рядки 10, 12, 14, 17, 19, 21), у такому разі двигуни всіх стрічок вимикаються 

без затримки. 

Спрацювання одного з автоматичних вимикачів QF1–QF3 призводить до 

замикання одного з контактів 14 –16  (рядки 22–24) і запуску «мигаючого» реле 

Т06, керуючого виходом Q4 (рядок 25) і сигнальною лампочкою. 

Порядок виконання роботи 

1. У програмі EASY–SOFT у режимі Схема з’єднань зібрати схему, 

зображену на рис. 3.4. 

2. Налаштувати реле Т01–Т05 на режим «Затримка включення» з 

витримкою в 5 с., а для реле Т06 установити режим «Мигаючий» з періодом 1 с. 
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3. Перейти до режиму Імітація. У панелі інструментів Принцип  

роботи I/R установити контакти І1–І6 відповідно до схеми, наведеної на  

рис. 3.3.  

 

 

 



22 
 

 

Рисунок 3.4 – Схема з’єднань 

 

4. Натиснути кнопку Покази і вибрати в меню, що відкрилось, виведення 

на індикацію виходів реле (Q).  

5. Відкрити вкладку Входи І і включити виконання режиму Імітація. 

Натискаючи на зображення контактів І1–І6 у вкладці Входи І, спостерігати у 
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панелі властивостей увімкнення і вимкнення виходів Q1–Q4 і проаналізувати їх 

відповідність очікуваному режиму роботи конвеєрних стрічок. 

6. Перейти до режиму Комутація. Перенести програму з комп’ютера до 

програмованого реле. Перевести його в режим RUN і, натискаючи кнопки 

керування режимом роботи, спостерігати на дисплеї реле зміни стану входів і 

виходів. 

Зміст звіту 

1. Назва, тема і мета лабораторної роботи. 

2. Навести теоретичні відомості щодо особливостей керування 

технологічним об’єктом. 

3. Навести схему кола керування реле EASY з поясненням застосованих 

операндів. 

4. Навести розроблену схему з’єднань. 

5. Висновки до роботи. 

Контрольні питання 

1. Поясніть призначення маркеру. 

2. Поясніть схему електропривода конвеєрних стрічок. 

3. Поясніть принцип роботи схеми кола керування реле EASY. 

4. Поясніть принцип роботи програмної реалізації схеми з’єднань. 

Література: [1, с. 52–68; 2, с. 65–75; 7, с. 44–58]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Система циклічного програмного керування промисловим 

роботом 

Мета: Розробити програму для циклічного програмного керування 

промисловим роботом згідно з заданими умовами. 

Короткі теоретичні відомості 

Промисловий робот типу АМ–3 складається з маніпулятора з 

пневматичним приводом вузлів і системи програмного керування. Маніпулятор 

реалізований за модальним принципом і має такі модулі (рис. 4.1): повороту, 
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який забезпечує рух 1–1, 1–2 реверсивні повороти руки в рамках кута 0270 ; 

пересування руки (рухи 2–1, 2–2); підйому й опускання руки (рухи 3–1, 3–2); 

реверсивного обертання руки, відносно своєї осі (ротація захвату), що 

реалізується рухом 5–1, 5–2; затискання й опускання деталей (захват), що 

реалізується рухом 6–1, 6–2. 

 

Рисунок 4.1 – Загальний вид робота 

 

Приведення до руху всіх механізмів реалізується пневматичним приводом, 

який складається з таких блоків: підготовка повітря, розподілення стисненого 

повітря, виконуючих механізмів. У блоці розподілення використано 

пневматичні розподільники з керуванням від електромагнітів. Виконуючі 

механізми мають штоки і поршні, розташовані в циліндрах, у які через клапан 

подається стиснуте повітря. Переміщення штока проходить до упорів 

встановленим зовні циліндром, які можливо переставляти в положення, 

визначені потребами технологічного апарата. У кожного упора є кінцевий 

вимикач, який сповіщає своїм сигналом систему керування про закінчення 

руху. 
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До електропристроїв робота належать електромагнітні розподільники, 

сенсори кінцевих положень механізмів підйомів, горизонтального руху руки і 

повороту (два сенсори на механізм) і герконове реле для комутації кіл 

електромагнітів. 

Необхідно забезпечити керування переміщенням вузлів промислового 

робота типу АМ–3 за заданим циклом: поворот праворуч, витягнення руки, 

захвата вантажу, втягнення руки, поворот ліворуч, відпускання вантажу. Окрім 

того, необхідно забезпечити візуалізацію рухів вузлів робота на модулі дисплея 

MFD–Titan. 

Схема підключення 

На рис. 4.2 наведено підключення до входів MFD–Titan кнопки «Пуск» 

SВ1 і контактів кінцевих вимикачів SQ1–SQ4 відповідно руху праворуч, руху 

ліворуч, витягнення руки, втягнення руки. До входів реле для керування 

електромагнітами КV1–КV5 пневматичних розподільників відповідно руху 

праворуч, руху ліворуч, витягнення руки, втягнення руки, захват. 

 

Рисунок 4.2 – Схема керування реле 
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Перелік операндів MFD–Titan 

Входи: І1–І4 – контроль стану контактів вимикачів кінцевих положень;  

І5 – контроль стану кнопки «Пуск». 

Маркери: М1–М6 – необхідні для візуалізації маркери. 

Виходи: Q1–Q4, S1 – ввімкнення і вимкнення електромагнітів 

пневматичних розподільників. 

Реле часу: Т01 – створює витримку часу між рухами робота. 

Схема з’єднань 

Натисненням кнопки «Пуск» (рис. 4.3) замикається контакт І05, 

активується котушка Q01 (рядок 1), замикається вихідний контакт Q1, 

пов’язаний із рухом праворуч, й встановлюється в 1 маркер М01 (рядок 2) для 

виведення відповідного зображення на дисплей. Поворот руки праворуч 

проходить доти, поки не спрацює кінцевий вимикач SQ1 і замкнеться контакт 

І01 (рядок 3), регіструючи досягнення кінцевого положення. Після цього 

деактивується котушка, розмикається контакт Q1 (рядок 3), активується 

котушка (рядок 5) і замикається Q3, відповідаючи за рух руки вперед, 

установлюється маркер М02 для виведення на дисплей відповідного 

зображення (рядок 4). 

Після того, як рука витягнеться і спрацює кінцевий вимикач SQ3, 

замикається контакт І03 і розмикається контакт Q03, відповідаючи за рух 

уперед (рядок 6). Одночасно активується котушка і замикається контакт 1 

блоку розширення, відповідаючи за захват деталі (рядок 7), запускається 

таймер Т01, організовує 1 с. затримки, необхідної для того, щоб робот встиг 

захватити деталь (рядок 8) і встановлює маркер М03 для зміни зображення на 

дисплеї (рядок 9).  

Після витримки реле часу Т01 замикає свій контакт Т01Q1 і активізує 

котушку Q04 (рядок 11), замикається контакт Q4, пов’язаний із рухом 

втягнення руки, і встановлює маркер М04 (рядок 12). Реле Т01 скидається 

(рядок 10). Коли рух втягнення руки досягає крайньої точки, замикається 

вхідний контакт І04 і розмикає вихідний контакт Q4, що організовує цей рух 
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(рядок 13). Одночасно замикається вхідний контакт Q2 і починається рух 

ліворуч (рядок 14), установлюється маркер М05 (рядок 15). Коли робот 

доходить до крайнього положення, замикається контакт І02, деактивуються 

котушки Q02 (рядок 16), S01 і встановлюється маркер М06 (рядок 18). 

Порядок виконання роботи 

1. У програмі EASY–SOFT у режимі Проект перенести з панелі 

інструментів до робочої області CPU–модуль MFD-CP8-NT, модуль дисплея 

MFD-80-B і модуль входів і виходів MFD-RA17. 

2. У режимі Схема з’єднань набрати схему, наведену на рис. 4.3. 

Налаштувати реле Т01 на режим «Затримка включення» з витримкою 1 с. 

3. Перейти до режиму Імітація. У панелі інструментів Принцип  

роботи I/R установити контакти І1–І5 як замикаючий без фіксації. 

4. Натиснувши кнопку Покази в меню, що відкрилось, вибрати виведення 

на індикацію в одному циклі керування виводів реле Q, а в другому – виходів 

блока розширення S. Відкрити вкладку Входи І та увімкнути на виконання 

режим Імітація. 

5. Натиснувши на зображення контакту І5 у вкладці Входи І, спостерігати 

у панелі властивостей включення Q1. Потім, натиснувши на зображення 

контакту І1, спостерігати включення виходу Q3. Замикаючи контакт І3, 

спостерігати включення виходу S1 і через 1 с. – виходу Q4. Потім замкненням 

контакту І4 вимкнути Q4 і увімкнути Q2, замиканням І2 вимкнути Q2 і S1. 

6. Для реалізації візуалізації положення вузлів робота на дисплеї, 

необхідно попередньо створити рисунки, відповідні окремим моментам роботи 

системи, які помічені в програмі маркерами. Рисунки можуть бути створеними 

у будь-якому графічному редакторі й мати один з форматів: *.bmp, *.gif, *.jpg, 

*.ico, *.tif (рис. 4.4). 

 



28 
 

 

Рисунок 4.3 – Схема з’єднань 



29 
 

 

Рисунок 4.4 – Рисунки для візуалізації роботи робота 

 

7. У програмі EASY–SOFT перейти до режиму Візуалізація. Вибрати в 

панелі інструментів елемент Бітове зображення, перетягнути його до робочої 

частини. При цьому буде відчиненим вікно вибору файлу зображення, у якому 

потрібно вибрати необхідний файл створеного раніше рисунка. Після 

натиснення кнопки «Відкрити» рисунок потрапляє до робочої області, де його 

необхідно масштабувати до потрібного розміру. Вибрати у вікні властивостей 

вкладку Редактор маска, налаштувати бажані властивості рисунка у вкладках 

Зображення і Видимість згідно з табл. 4.1. 

8. Аналогічно перемістити до робочої області й налаштувати інші бітові 

зображення, надавши їм однакових розмірів, і розмістити в робочій області 

один над одним. 

9. Перейти до режиму Імітація. Натиснувши на кнопку Покази в меню 

виведення на індикацію дисплея, запустити процес імітації й ще раз послідовно 

виконати цикл роботи системи замкненням контактів відповідних входів, 

спостерігати на екрані зміну зображень положень маніпулятора. 

10. Перейти до режиму Комутація. Перенести програму з комп’ютера в 

MFD–Titan і встановити його на стенді з роботом АМ–3. Перевести до режиму 

RUN і, натиснувши кнопку «Пуск» (SВ1), спостерігати рух вузлів робота в 

заданій послідовності та їх відображення на дисплеї MFD–Titan. 
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Таблиця 4.1 – Параметри налаштування бітових зображень 

 

Номер 

рисунка

Булевий 

операнд

Номер 

булевого 

операнду

Бітова логіка Фон

1 1

12

23

34

5

6

7

4

5

6

М - маркер

М - маркер

М - маркер

М - маркер

М - маркер

М - маркер

М - маркер

Замикаючий

Розмикаючий

Розмикаючий

Розмикаючий

Розмикаючий

Розмикаючий

Розмикаючий

Погашений

Погашений

Погашений

Погашений

Погашений

Погашений

Погашений

 

 

Зміст звіту 

1. Назва, тема і мета лабораторної роботи. 

2. Навести теоретичні відомості щодо особливостей керування 

технологічним об’єктом. 

3. Навести схему кола керування реле EASY з поясненням застосованих 

операндів. 

4. Навести розроблену схему з’єднань. 

5. Висновки до роботи. 

Контрольні питання 

1. Поясніть роботу схеми з’єднань. 

2. Поясніть, у який спосіб можна здійснити візуалізацію процесу. 

3. Поясніть які типи файлів можливо використати для візуалізації. 

4. Поясніть принцип роботи програмної реалізації схеми з’єднань. 

Література: [1, с. 75–85; 2, с. 84–90; 7, с. 65–78]. 
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Лабораторна робота № 5 

 

Тема. Реалізація керування транспортною лінією на віртуальному 

модуляторі транспортера 

Мета: Розробити програму для реалізації керування транспортною лінією 

на віртуальному модуляторі транспортера. 

Короткі теоретичні відомості 

На рис. 5.1 надано схему навчального комплексу «Транспортна дільниця», 

до складу якого входять: два рольганги (RG1, RG2), поворотно-рухома 

платформа (PL), завантажувальні/розвантажувальні роботи (RB1, RB2), оптичні 

сенсори D1–D12, індуктивні сенсори In1–In8, система керування.  

Призначенням дільниці є транспортування різних об’єктів. Порядок 

роботи елементів дільниці визначається за станом сенсорів. Керування 

транспортною дільницею здійснюється за допомогою програмованих реле 

фірми Moeller. Система керування, побудована на базі цих реле, може 

функціонувати в автоматичному режимі, режимі ручного керування або 

керуватися дистанційно з використанням технології ОРС-сервер.  

Загальна кількість керувальних елементів – 2 реле та один модуль 

розширення входів/виходів. Два реле керують роботами, модуль розширення – 

двома рольгангами та поворотно-рухомою платформою. Усі реле з’єднано між 

собою в мережу і підключено до серверного комп’ютера. 

Роботи виконують функції завантаження/розвантаження. Один з роботів 

кладе деталь на початок першого рольгангу, другий забирає її в кінці другого 

рольгангу. Поворотно-рухома платформа транспортує деталь з першого 

рольгангу на другий. Платформа має три приводи: 

– перший привод переміщає платформу від першого рольгангу до другого 

і навпаки; 

– другий привод обертає платформу на певний кут, залежно від того, з 

яким конвеєром має відбутись стикування; 

– третій привод обертає рольганги платформи. 
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Рисунок 5.1 – Схема транспортної дільниці 

 

Оптичні сенсори сигналізують про положення деталі в певний момент 

часу. Сигнал про спрацювання кожного із сенсорів подається на шину, що 

підключена до реле. Отже, реле отримує інформацію про стан сенсорів, і за 

умови спрацювання формує керувальний вплив на виконуючі механізми.  

Деталь потрапляє на стіл, спрацьовує оптичний сенсор наявності деталі 

D1, сигнал про його спрацювання подається на програмоване реле, яке керує 

завантажувальним роботом RВ1. Робот захоплює деталь і переміщує її на 

рольганг RG1, після чого вертається в початкове положення (рис. 5.2). 

D2D3D5

D6

RB1

RG1

D4

In1

 

Рисунок 5.2 – Переміщення деталі роботом на рольганг 1 
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Оптичний сенсор фіксації деталі на рольгангові 1 D2 передає сигнал на 

модуль розширення. Після спрацювання сенсора відбувається запуск 

конвеєрної лінії RG1. На рольгангу вантаж переміщається по роликах, які 

обертаються в підшипниках, нерухомо закріплених на рамі. Ролики мають 

груповий привід від двигуна. На одному кінці кожного ролика кріпиться по дві 

зірочки, одна з яких призначена для зачеплення з попереднім роликом, інша – з 

наступним. Двигун з’єднаний із зірочкою першого ролика ланцюговою 

передачею. Друга зірочка першого ролика з’єднується з однією із зірочок 

другого ролика. У такий спосіб усі ролики з’єднані між собою й приводяться в 

обертання від одного двигуна, утворюючи груповий привід. Коли деталь 

перетинає сенсор проміжного положення D4, поворотно-рухома платформа PL 

починає свій рух в напрямку першого конвеєра.  

D3D5

D6

D4
In2

In1

 

Рисунок 5.3 – Стикування платформи з рольгангом 1 

 

Після стикування (рис. 5.3) (про успішність стикування свідчить сенсор 

In1) і спрацьовування сенсора перевантаження D5 вмикаються рольганги 

поворотно-рухомої платформи PL і деталь переїжджає на неї. Рольганги 

платформи обертаються до моменту отримання сигналу від сенсора D6. Сенсор 

D6 спрацював, рольганги зупинились, платформа починає свій рух до другого 

рольгангового конвеєра. Для того, щоб відбулось стикування, платформу 

необхідно повернути на 90
0
. Для цього в місці, де можливий розворот, 

установлено 2 індуктивних сенсори In2 та In7. Коли сигнал отримано від обох 
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сенсорів, це свідчить про те, що платформа в місці для розвороту. Платформа 

зупиняється, і відбувається запуск приводу на розворот. Кут розвороту 

визначається за допомогою чотирьох індуктивних сенсорів In3-In6. Після 

завершення повороту переміщення продовжується (рис. 5.4). 

D7

D8

RG2

D9

PL

D10

D11

In8 In7

In3-In6

D6
In2 In1

 

Рисунок 5.4 – Обертання платформи 

 

Після стикування з конвеєром 2 спрацьовує сенсор In8, слідом за яким 

рольганги платформи починають обертатись. Як тільки деталь переміщується 

на конвеєр, спрацьовує сенсор D8 і лінія починає працювати (рис. 5.5).  

D7

D8

D9

PL

D10

D11

In8

In3-In6

 

Рисунок 5.5 – Робота рольганга 2 
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Після того, як деталь покине PL і спрацює D9, платформа чекає чергового 

спрацьовування сенсора D3. Перемістившись до кінця конвеєрної лінії 2, деталь 

перетинає сенсор D11, рольганги зупиняються. Робот переміщує деталь на стіл. 

Порядок виконання роботи 

1. У меню Налаштування (рис. 5.6) можна змінити параметри вигляду 

дільниці.  

 

Рисунок 5.6 – Меню налаштувань 

 

2. На лінії розміщено 26 сенсорів (D1–D26), призначені для керування як 

конвеєрами, так і роботами. Функція роботи сенсора визначається у вікні 

Алгоритм (рис. 5.7).  

У ньому по горизонталі надано всі команди, які можуть виконуватись на 

лінії відповідними апаратами, а по вертикалі – усі сенсори лінії, які встановлено 

на цих апаратах і які будуть виконувати задані в алгоритмі команди. 

Алгоритм задається в робочому полі в клітинках на перетині номеру 

сенсора з командою, яку необхідно виконати.  
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Рисунок 5.7 – Вікно побудови алгоритму 

 

3. Реалізувати алгоритм роботи системи керування відповідно до режимів 

функціонування транспортної дільниці. 

4. Після побудови алгоритму запустити його на виконання. Спрацювання 

сенсорів можливо переглянути на циклограмі (рис. 5.8). 

5. За циклограмою оцінити правильність роботи системи керування 

транспортної дільниці й зробити відповідні висновки.  
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Рисунок 5.8 – Циклограма 

 

Зміст звіту 

1. Назва, тема і мета лабораторної роботи. 

2. Навести теоретичні відомості щодо особливостей керування 

технологічним об’єктом. 

3. Навести розроблений алгоритм роботи системи керування і його 

графічну візуалізацію. 

4. Висновки до роботи. 

Контрольні питання 

1. Поясніть призначення використаних сенсорів. 

2. Поясніть принцип роботи транспортної дільниці. 

3. Як можна прослідкувати за спрацюванням сенсорів? 

4. Поясніть принцип спрацювання сенсорів за циклограмою. 

Література: [1, с. 90–104; 3, с. 65–75; 4, с. 70–95]. 
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Лабораторна робота № 6 

Тема. Робота в конфігураторній мережі EASY NET 

Мета: отримати практичні навички роботи з мережею EASY NET. 

Короткі теоретичні відомості 

Під час використання пристроїв Easy800 чи MFD можна з’єднувати один з 

одним декілька базових пристроїв. Мережа заснована на принципах 

інформаційної мережі CAN (Controller Area Network), відповідно до стандарту 

ISO 11898. Через цю мережу на базі CAN можна з’єднати до восьми пристроїв. 

Загальна довжина мережі може бути до 1000 м. 

Для з’єднань у мережі NET застосовують 8-полюсні рознімання RJ45, 

EASY-NT-RJ45 і кабелі, перетини й опори яких вибираються залежно від 

довжини секції кабелю. Для з’єднання станцій, що знаходяться на невеликій 

відстані, застосовують кабелі заводського виготовлення типу EASY-NT 

довжиною 30, 80 і 150 см, оснащені стандартними розніманнями RJ45.  

Мережа NET виконується за лінійною топологією. Можливе використання 

двох методів для забезпечення адресації: 

– ланцюг у формі петлі, що проходить через усі пристрої; 

– ланцюг у формі Т-подібних з’єднань і коротких ліній зв’язку з реле.  

У першому випадку можливе виконання адресації станцій через станцію 1 

або через EASY-SOFT. Якщо така лінія переривається, то мережа є 

непрацездатною, починаючи від точки її розриву. У другому випадку, якщо 

коротка лінія від станції до Т-подібного з’єднання відключиться, усі інші 

станції в мережі залишаються працездатними. 

Усім пристроям у мережі присвоюється індивідуальна адреса за 

допомогою: 

– завантаження програми;  

– завантаження адрес з EASY-SOFT;  

– використання дисплею або використання пристрою, що має свою адресу. 

Станції в мережі NET можуть виконувати дві різні функції: 

– станції, що володіють інтелектом, тобто мають власну програму (станції 
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з 1 по 8); 

– станції без власної програми, що використовуються як дистанційні 

пристрої введення/виведення (станції з 2 по 8). Станція 1 обов’язково має 

програму (схему з’єднань).  

Мережа складається мінімум з двох базових пристроїв, перший з яких є 

головним, а другий – підлеглим. Максимальна конфігурація може складатись з 

одного головного і семи підлеглих пристроїв. 

Для прикладу розглянемо варіант з одним головним пристроєм і двома 

підлеглими. На першому підлеглому пристрої обробляється схема з’єднань. 

Другий підлеглий пристрій використовується як периферійний модуль 

введення/виведення, тобто без з’єднувальної схеми. Конфігурацію проекту 

зображено на рис. 6.1. 

 

Рисунок 6.1 – Конфігурація проекту мережі EASY NET 

 

Порядок виконання роботи 

1. Для створення проекту відкрийте новий файл і перетягніть прилад з 

позначенням EASY 822-DC-TC на робочий стіл. Після відповіді на запит 

номеру версії пристрій відображається на робочому столі без позначення NET. 

2. Перенести на робочий стіл другий пристрій EASY 822-DC-TC. Перш ніж 

прилад буде прийнято, необхідно вибрати номер версії пристрою і ввести 

номер учасника. Програма пропонує можливий NET-ID=2, який треба 

підтвердити. 

3. Головне поле Конфігуратор мережі NET має вигляд: 

– у головного пристрою (NET-ID=1): 
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Рисунок 6.2 – Конфігуратор мережі головного пристрою 

 

У груповому полі Конфігуратор мережі NET можна побачити, що 

значення NET-ID було встановлено на 1. Це налаштування неможливо змінити, 

оскільки наявність одного головного пристрою є обов’язковою. Далі через 

Відправити ІО можна встановити, чи будуть інші учасники отримувати 

повідомлення про всі зміни входів і виходів інших учасників; 

– у підлеглого пристрою (NET-ID=2): 

 

Рисунок 6.3 – Конфігуратор мережі підлеглого пристрою 

 

У підлеглого пристрою групове поле Конфігуратор мережі NET має 

інший вигляд. Тут разом із Відправити ІО можна встановити і відмінити вибір 

Віддалений RUN. Вибір Віддалений ІО залишається завжди неактивним і 

автоматично визначається самою програмою EASY-SOFT. 

Після того, як на робочий стіл перенесений другий пристрій, зверніть 

увагу на те, що поверх пристроїв відображаються дві нові опції налаштування, 

що впливають на NET. 

4. Для доведення проекту до кінця необхідний третій пристрій. Для цього 

повторити всі операції для другого пристрою. 
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5. Далі необхідно реалізувати таке завдання: 

– побудувати схему, яка під час натиснення Р1 приладу 2 10 разів вихід Q1 

приладу 3 має прийняти логічне значення «1»; 

– натисненням Р2 у приладі 2 вихід Q1 приладу 3 має прийняти логічне 

значення «0». 

Після цього процес рахунку має початись з початку. Пристрій 3 є 

приладом уведення/виведення, тобто відсутня особиста схема з’єднань.  

Для цього починають з програми на приладі 2 (рис. 6.4). 

 

Рисунок 6.4 – Програмний код для приладу 2 

 

Для налаштування передачі сигналу на інші прилади використовують 

Бітовий вихід SN через шину. 

Панелі властивостей обох виходів налаштовують відповідно до рис. 6.5. 

 

а)                                            б) 

Рисунок 6.5 – Панелі властивостей налаштувань:  

а) бітовий вихід SN1; б) бітовий вихід SN2 

 

У панелі списку SN увести номер операнду: 1 для SN1 і 2 для SN2. Заданий 

номер ділянки (NET-ID) у обох операндів потрібно встановити в 1, оскільки 

сигнали мають відправляти головному пристрою NET1. 
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Програму для головного пристрою NET-ID1 наведено на рис. 6.6. 

 

Рисунок 6.6 – Програма отримання бітових значень через шину 

 

Налаштувати RN операнди так (рис. 6.7). 

 

а)                                            б) 

Рисунок 6.7 – Панелі налаштувань RN операндів:  

а) бітовий вхід RN1; б) бітовий вхід RN2 

 

Модуль лічильника С1 параметрують так (рис. 6.8). 

 

Рисунок 6.8 – Панелі налаштування модуля С1 
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Для обнуління функціонального блоку у другому рядку потрібно вибрати 

функцію котушки RЕ (скидання). Коли функціональний блок досягне значення 

10 (значення «1») для заданого виходу 1 пристрою 3 (NET-ID3), програма має 

збільшитись на один рядок (рис. 6.9). 

 

Рисунок 6.9 – Повна схема з’єднань головного пристрою 

 

Для звернення не до локального виходу Q1 головного пристрою, а до 

виходу приладу уведення/виведення (NET-ID3) на вихід Q1 потрібно передати 

NET-ID3 (рис. 6.10). 

 

Рисунок 6.10 – Налаштування властивостей виходу Q1 приладу 3 

 

6. Після розробки програми її необхідно завантажити до приладу  

(рис. 6.11). 

Вищезгадана конфігурація EASY-NET складається з трьох пристроїв (1), 

двох з’єднувальних системних кабелів (2) і двох кінцевих опорів шини (3). 

Окрім того, необхідно з’єднати ПК із головним приладом. Для цього 

використати з’єднувальний кабель EASY800 PC-CAB. Перед переходом до 
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режиму Зв’язок перевірити вид обраного інтерфейсу і, за необхідності, обрати 

інший. 

 

Рисунок 6.11 – Конфігурація системи 

 

Зміст звіту 

1. Назва, тема і мета лабораторної роботи. 

2. Навести теоретичні відомості щодо конфігурування системи. 

3. Навести графічну візуалізацію програмного коду. 

4. Висновки до роботи. 

 

Контрольні питання 

1. Яке призначення програмного продукту EASY NET? 

2. Пояснити принципи налаштування приладів для роботи в EASY NET. 

3. Пояснити можливі конфігурації системи. 

4. Пояснити умови налаштування системи. 

Література: [1, с. 142–163;2, с. 114–136; 7, с. 87–98]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Під час захисту лабораторної роботи враховується якість оформлення 

(наявність теми, мети, висновків, рисунків, пояснень тощо), своєчасність здачі 

та володіння матеріалом. 

Для студентів денної та заочної форм навчання відповідно до навчального 

плану передбачене виконання лабораторних робіт. Їх знання оцінюються згідно 

з таблицею: 

Виконання 

лабораторної роботи 

Якість оформлення 

лабораторної роботи 

Якість 

захисту 

Кількість 

балів 

1,0 1,0 3,0 5,0 
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