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ВСТУП 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни – задоволення потреб особи в 

професійному освоєнні вбудованих засобів налагодження та діагностування 

автоматизованих систем керування технологічними процесами побудованих на 

основі програмованих контролерів і ознайомлення з методикою й алгоритмом 

їх застосування. 

Завдання: вивчення питань, пов’язаних з відлагодженням і діагностикою 

систем, виявлення та усунення помилок в апаратному та програмному 

забезпеченні. 

Згідно з робочою програмою, загальний обсяг навчального часу 

розподілений між аудиторними заняттями та самостійною роботою. Самостійна 

робота є невід’ємною частиною навчального процесу, без якої неможливе 

якісне засвоєння начальної дисципліни. 

Самостійна робота здійснюється шляхом індивідуального опрацювання 

кожним студентом під керівництвом викладача певних видів завдань робочої 

програми з використанням навчальної та спеціальної літератури. Самостійна 

робота включає опрацювання питань, указаних у методичних вказівках. 

Протягом семестру кожен студент повинен систематично опрацьовувати 

питання, розглянуті на лекціях. Під час опрацювання лекційного матеріалу 

студенти, окрім особистих конспектів, користуються літературою та 

методичними матеріалами, рекомендованими робочою програмою. 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу доцільно виконувати в 

такій послідовності: 

– ознайомитися з робочою програмою конкретної теми; 

– ознайомитися з методичними вказівками до теми; 

– вивчити матеріал теми за особистим конспектом лекцій, рекомендова-

ним підручником, іншими посібниками, керуючись методичними вказівками до 

даної теми. 
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Для контролю рівня засвоєння матеріалу слід відповісти на питання для 

самоперевірки, розміщені в кінці кожної теми. 

Після вивчення начальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- діагностичні моделі ПЛК функціонально-структурного і логічного 

рівнів з урахуванням особливостей функціонування ПЛК; 

- можливості сучасних електронних технологій і вимог міжнародних 

стандартів проектування; 

- методи синтезу вбудованих на кристал або друковану плату програмно 

апаратних засобів тестового та функціонального діагностування; 

уміти: 

- аналізувати сучасний стан і тенденції розвитку типових структур ПЛК; 

- особливості функціонування ПЛК як керуючих пристроїв 

промислового призначення; 

- застосовувати методи синтезу легко тестованих і самоперевірних 

модулів генераторів детермінованих, псевдовипадкових і псевдовичерпних 

тестів; 

- застосовувати методи синдромно-сигнатурних аналізаторів на зсувних 

регістрах з лінійними і нелінійними зворотними зв’язками; 

- застосовувати методи синтезу для реалізації вбудованих засобів 

діагностування модулів ПЛК. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 
Т е м а 

Денна форма навчання 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

СРС 

1 2 3 4 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Загальні теоретичні питання діагностики системи 

1 Вступ 1 6 

2 Основні поняття діагностики системи 1 6 

3 Технічна діагностика 1 6 

4 Відображення діагностики обладнання 

(Hardware Diagnostics). 

2 6 

5 Робота зі змінними 2 8 

6 Засоби обробки помилок 1 8 

7 Засоби відстеження ходу виконання 

програми 

1 8 

8 Тестове і функціональне діагностування 1 8 

Змістовий модуль 2 Тестування та налагодження контролерів. Безпека 

9 Діагностична інформація 1 8 

10 Діагностика та тестування 1 8 

11 Усунення помилок 1 8 

12 ПЛК DirectLOGIC 1 8 

13 Компактне тестування 2 8 

14 Технічне обслуговування і виявлення 

несправностей  

2 8 

15 Безпека 2 8 

 Усього забезпечення аудиторних занять  20 112 

 
Забезпечення індивідуальних завдань 

(КР, РГ, к/р) 
− – 

 
Забезпечення семестрового контролю: 

іспит 
− 11 

 Усього годин за модулем 1 20 123 

 

Примітка. Модуль 1 – семестр 9. 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Загальні теоретичні питання діагностики 

системи 

Тема 1 Вступ 

1.1 Вступ до начальної дисципліни. 

1.2 Структура і зміст начальної дисципліни.  

1.3 Термінологія, що використовується в навчальному курсі. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрити поняття діагностики системи. 

2. Що таке надійність системи? 

3. Розкрийте значення ПЛК. 

4. Які інтерфейси можливо використовувати для передачі інформації на 

мікроконтролер? 

Література: [1, с. 20–34; 8, с. 50–76]. 

 

Тема 2 Основні поняття діагностики системи 

2.1 Функції контролю.  

2.2 Категорії помилок. 

2.3 Синхронні та асинхронні помилки. 

2.4 Вбудовані діагностичні засоби системи.  

2.5 Аналіз інструментів налагодження програм і пошуку помилок різних 

видів. 

Питання для самоперевірки 

1. Якими показниками безвідмовності можна охарактеризувати об’єкт 

діагностування? 

2. Що таке напівмарківський випадковий процес? 
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3. Як задають умови працездатності для автоматичних систем керування? 

4. Що таке характеристичне рівняння системи керування? 

Література: [2, с. 60–78; 8, с. 72–96]. 

 

Тема 3 Технічна діагностика 

3.1 Основні визначення і завдання технічної діагностики.  

3.2 Методи тестового і функціонального діагностування.  

3.3 Критерії та методи розробки алгоритмів діагностування. 

3.4 Організація процесів контролю і діагностування. 

Питання для самоперевірки 

1. Який фізичний зміст діаграми проходження сигналів? 

2. У яких випадках вимагається проводити частотний аналіз впливу 

чутливості функцій передач Тij для формування сукупності діагностичних 

параметрів? 

3. З яких міркувань задають діапазон частот для аналізу впливу 

чутливості функцій передач Тij до зміни параметрів ОД? 

4. Яким чином здійснюється формування сукупності діагностичних 

параметрів за відомими чутливостями функцій передач до зміни параметрів 

ОД? 

5. Які контури проходження сигналів на ДПС уважають несумісними? 

6. Надайте визначення діагностичної моделі. 

Література: [2, c. 67–54; 8, с. 85–102]. 

 

Тема 4 Відображення діагностики обладнання (Hardware Diagnostics) 

4.1. Функція Hardware Diagnostics.  

4.2 Спостереження і модифікування змінних.   

4.3 Основна послідовність дій під час спостереження та зміни змінних. 

4.4 Умови тригера (пуску).  

4.5 Збір та аналіз вихідних даних.  
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Питання для самоперевірки 

1. Що таке ОД і які є різновиди діагностичних моделей? 

2. Якими бувають об’єкти технічного діагностування? 

3. Що таке елементарна перевірка ОД і чим вона характеризується? 

4. Як будують таблицю станів ОД і якими властивостями вона повинна 

володіти для реальних задач діагностування? 

5. Що таке логічна модель ОД і як вона будується? 

6. Що таке матриця відмов і як її одержують? 

7. Як одержати матрицю кодів перевірок? 

Література: [7, c. 89–123; 8, с. 34–84]. 

 

Тема 5 Робота зі змінними 

5.1 Примусова установка змінних.  

5.2 Контроль і зміна змінних.  

5.3 Зміна виходів у стані «Stop».  

5.4 Основна послідовність дій для спостереження статусу програми. 

5.5 Керування змінними в режимі статусу програми.  

5.6 Точки зупину. Пошук логічних помилок.  

5.7 Перехресні посилання. Структура програми. Порівняння блоків. 

Блоки помилок. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке безумовний алгоритм контролю? 

2. Як розраховуються інформативність перевірки? 

3. Які припущення приймають при розрахунку кожної з перевірок? 

4. Що таке ентропія? 

5. Що таке повнота контролю? 

6. Розшифруйте код перевірки 0011101? 

Література: [4, c. 47–83; 6, с. 34–67]. 
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Тема 6 Засоби обробки помилок 

6.1 Програмні засоби обробки помилок.  

6.2 Використання організаційного блока помилки ОВ81.  

6.3 Локальні дані організаційного блока помилки ОВ81.  

6.4 Типова програма для організаційного блока помилки ОВ81. 

Питання для самоперевірки 

1. На які дві групи розбивають показники методів діагностування? 

2. Розкрийте зміст алгоритму вибору методу діагностування. 

3. Яким чином присвоюються значення показникам методів 

діагностування? 

4. Перекомпонування програми за допомогою SIMATIC Manager. 

Література: [5, c. 35–54; 6, с. 77–109]. 

 

Тема 7 Засоби відстеження ходу виконання програми 

7.1 Інструкції керування ходом виконання програми.  

7.2 Основні елементи програм. Jumps. LOOP. 

7.3 Subroutines.  

7.4 Інструкції для роботи з прериваннями.  

7.5 Преривання дискретних входів.  

7.6 Преривання введення/виведення.  

Питання для самоперевірки 

1. Структура протоколу HART. 

2. Запуск і основи роботи в LifeList. 

3. Конструкція і технічні характеристики Sitrans PROBE LU 6M. 

4. Конфігурування апаратних засобів в STEP 7. 

5. Налагодження інтерфейсу PROFIBUS-DP. 

Література: [3, c. 48–68; 7, с. 87–113]. 
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Тема 8 Тестове і функціональне діагностування 

8.1 Методи тестового і функціонального діагностування.  

8.2 Способи ініціалізації контрольованих параметрів. 

8.3 Функціональне діагностування.   

8.4 Тестове діагностування.  

8.5 Послідовність проведення елементарних перевірок і формує алгоритм 

діагностування. 

Питання для самоперевірки 

1. Які складові включає в себе поняття ефективність системи 

діагностування? 

2. Назвіть основні правила побудови функціонально-логічної моделі. 

3. Назвіть показники безвідмовності об’єктів. 

4. На які види розрізняють технічні стани об’єктів? 

5. Які діагностичні моделі ви знаєте? 

Література: [8, c. 126–184]. 

 

Змістовий модуль 2 Тестування та налагодження контролерів. 

Безпека 

Тема 9 Діагностична інформація 

9.1 Зображення діагностичної інформації.  

9.2 Опис математичної моделі зображення діагностичної інформації у 

формі таблиці функцій несправностей і спосіб побудови таких таблиць для 

цифрових пристроїв.  

9.3 Опис Т-таблиці функцій несправностей. 

Питання для самоперевірки 

1. Налагодження та її реалізація. 

2. Тестування – визначення і використання. 

3. У яких випадках необхідна первинна конфігурація? 

4. Переваги первинної конфігурації з XDB-файлом. 

5. XDB-файл. 



 12 

Література: [1, c. 67–92; 5, с. 40–65]. 

 

Тема 10 Діагностика та тестування 

10.1 Типи помилок.  

10.2 Функції тестування програмного забезпечення. 

10.3 Тестування статусу програми.  

10.4 Використання функцій програмного забезпечення: Forcing variables.  

10.5 Форсування входів і виходів, керування виходами в режимі SТОР.  

10.6 Діагностика з LED показом.  

10.7 Діагностика в режимі RUN.  

10.8 Програмовані й непрограмовані діагностичні повідомлення.  

Питання для самоперевірки 

1. Які конфігурації виконують для роботи в PG-режимі? 

2. Яким чином програмі користувача призначаються необхідні елементи і 

параметри з’єднань? 

3. Функції діагностики. 

4. Як оцінюються результати виконання програми? 

Література: [2, c. 75–98; 3, с. 15–43]. 

 

Тема 11 Усунення помилок 

11.1 Усунення помилок апаратних засобів.  

11.2 Усунення помилок програмного забезпечення. 

11.3 Випробування апаратних засобів і програмного забезпечення 

протягом введення в дію. 

Питання для самоперевірки 

1. Пошук логічних помилок. 

2. Що таке перехресні посилання? 

3. Навести організаційні блоки залежно від типу помилок. 

4. Програмні засоби обробки помилок. 

Література: [3, c. 36–65; 4, с. 167–192].
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Тема 12 ПЛК DirectLOGIC 

12.1 Налагодження і контроль роботи програми ПЛК DirectLOGIC.  

12.2 Контроль стану змінних у вікні редактора програм.  

12.3 Контроль стану програми з вікон перегляду даних. 

12.4 Використання редактора пам’яті.  

12.5 Налагодження за допомогою тестового режиму Test Mode.  

12.6 Монітор перехоплення даних – Trap Monitor. Контроль стека. 

Питання для самоперевірки 

1. Яким чином проводиться налагодження S7-з’єднання в існуючому   

ПК-застосуванні? 

2. Що розуміють під «первинною конфігурацією»? 

3. Яким чином реалізується часткове завантаження? 

4. Як виконати налагодження всіх локальних параметрів? 

Література: [1, c. 45–87; 7, с. 94–132]. 

 

Тема 13 Компактне тестування 

13.1. Методи компактного тестування.  

13.2. Найпоширеніші методи компактного тестування:  

з використанням різних функцій. 

13.3. Синдромне тестування із застосуванням сигнатурного аналізу. 

Питання для самоперевірки 

1. Функції діагностики програми «Configuration Console». 

2. Які дії виконуються, якщо працездатне з’єднання з модулем зникає? 

3. У яких випадках необхідно збільшувати контрольний час з’єднання? 

4. Параметрів мережі PROFIBUS. 

Література: [1, c. 67–95; 7, с. 85–124]. 
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Тема 14 Технічне обслуговування і виявлення несправностей 

14.1 Вступ. Статистичне зображення надійності.  

14.2 Практика технічного обслуговування.  

14.3 Діагностика несправностей.  

14.4 Допоміжні засоби для виявлення несправностей – EDDI і FIM.  

Питання для самоперевірки 

1. Які є види сигнальних модулів для виведення сигналів? 

2. Які є види сигнальних модулів для виведення сигналів? 

3. Що таке параметрування? 

4. Які види первинних перетворювачів ви знаєте? 

Література: [2, c. 59–76, 7, с. 245–542]. 

 

Тема 15 Безпека 

15.1. Вступ. Статистичне зображення надійності.  

15.2 Оцінювання ризику. ПЛК, комп’ютери і безпека.  

15.3 Аварійні зупинки.  

15.4 Законодавство у сфері забезпечення безпеки. 

Питання для самоперевірки 

1. Які спеціальні засоби для перевірки правильності та надійності 

програмного забезпечення використовують ПЛК? 

2. Надайте визначення поняття і резервування для ПЛК. 

3. Які додаткові засоби захисту операцій зчитування і записи мають ПЛК 

за каналом зв’язку? 

4. Визначення поняття «зовнішнє переривання»? 

5. Які вимоги висувають до промислових мереж? 

Література: [3, c. 105–163; 5, с. 22–74]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1 

1. Діагностика. Її функції та засоби для систем автоматизації. 

2. Способи розрахунку надійності. 

3. Методи підвищення надійності АСУ ТП. 

4. Апаратні та програмні імітатори. 

5. Убудовані діагностичні засоби системи. 

6. Виявлення системних помилок (системна діагностика). 

7. Відображення діагностики устаткування (Hardware Diagnostics)/ 

8. Убудовані діагностичні функції операційної системи ПЛК. 

 

Змістовний модуль 2 

9. Основні недоліки систем керування на базі PC. 

10. Вхідні з’єднання і захист вхідних ланцюгів ПЛК від зовнішніх 

ушкоджень. 

11. Логічна помилка програмування (помилка подвійного формування 

операнда). 

12. Програмна помилка і помилка параметризації. 

13. Налагодження алгоритмів роботи системи рівень системної шини. 

14. Функції виконувані імітатором рівень модулів УСО.  

15. Програмно-апаратний імітатор. 

16. Система інструментів налагодження програм і пошуку помилок 

різних видів. 

17. Діагностика з використанням стеків I, В, L. 

18. Діагностичний буфер. Помилки, які розпізнаються CPU S7 і на які 

може реагувати Користувач.  
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