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ВСТУП 

 

Прискорення науково-технічного прогресу та інтенсифікація виробництва 

неможливі без застосування засобів автоматизації. Характерною особливістю 

сучасного етапу автоматизації є те, що вона спирається на революцію в 

обчислювальній техніці, на найширше використання мікропроцесорних 

контролерів, а також на швидкий розвиток робототехніки, гнучких виробничих 

систем, інтегрованих систем проектування і управління, SCADA-систем. 

Застосування сучасних засобів і систем автоматизації дозволяє 

розв’язувати такі завдання: 

– продуктивно здійснювати процес, автоматично враховуючи безперервні 

зміни технологічних параметрів, властивостей початкових матеріалів, змін у 

навколишньому середовищі, помилки операторів; 

– управляти процесом, постійно враховуючи динаміку виробничого плану 

для номенклатури продукції, що випускається, шляхом оперативної перебудови 

режимів технологічного устаткування; 

– автоматично керувати процесами в умовах шкідливих або небезпечних 

для людини. 

Широке застосування систем автоматизації призвело, з одного боку, до 

істотного скорочення кількості працівників, зайнятих у виробництві, а з іншого 

боку підвищило роль персоналу, зайнятого обслуговуванням, і супроводом 

систем автоматизації. 

Розв’язання цієї проблеми передбачає цілий комплекс питань із 

супроводу, діагностування і технічного обслуговування систем автоматизації 

технологічних процесів. 
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У результаті вивчення 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 печатну 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 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

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

написаний студентом власноруч, розбірливим почерком, чисто та охайно, 

однаковим чорнилом (синіми чи фіолетовими), чи пастою на аркушах білого 

папера форматом А4 (210×297 мм), чи друкарським способом (за допомогою 

комп’ютерної техніки) шрифтом ґарнітурою Tіmes New Roman, розміром  

14 пунктів на одному боці аркуша. Рисунки і таблиці великого розміру 

допускається виконувати на аркушах А3 (297×420 мм). На одній сторінці 

допускається не більш ніж три виправлення, зроблені охайно і розбірливо 

(припускається застосування коректора). 

2. Звіт має включати титульну сторінку та звіти про виконання кожної 

лабораторної роботи. 

3. Звіт про кожну лабораторну роботу має включати: 

 назву лабораторної роботи; 

 тему; 

 мету; 

 порядок виконання роботи  короткий опис виконання кожного пункту 

роботи (необов’язкова складова звіту); 

 відповіді на контрольні питання. 

4. Титульну сторінку звіту виконують за формою Додатка А. Для 

оформлення титульної сторінки використовується шрифт ґарнітурою Tіmes 

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

бути надрукований великими літерами. 

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

структурної одиниці починають з абзацу. 

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

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

Якщо заголовок складається з декількох речень, їх розділяють крапкою. 

Перенесення слів у заголовках не допускається. 
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7. Відстань між попереднім текстом і заголовком має бути два інтервали, 

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

міжрядковий проміжок звичайного тексту. Після заголовка на сторінці має бути 

хоча б один рядок тексту. 

8. Сторінки рахують з титульної (включаючи її), а проставляється перший 

номер на сторінці «Лабораторна робота № 1». 

9. Сторінки звіту варто нумерувати арабськими цифрами (шрифт 

ґарнітурою Tіmes New Roman, розміром 14 пунктів), дотримуючись наскрізної 

нумерації по всьому тексту звіту. 

10. Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) 

слід розташовувати у звіті безпосередньо після тексту, у якому згадуються 

вперше, чи на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути подані 

посилання у звіті. 

11. Рисунки нумеруються в межах кожної частини звіту двома цифрами, 

 номером частини і порядковим номером рисунка,  розділеними крапкою. На 

всі рисунки мають бути посилання в тексті. Кожний рисунок повинен мати 

найменування. Після найменування рисунка крапку не ставлять. 

12. Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць. 

Таблиці варто нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією 

в межах розділу, за винятком таблиць, що наведені в додатках. Номер таблиці 

складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених 

крапкою. Таблиця повинна мати назву, що друкують малими літерами (крім 

першої великої) і поміщають над таблицею. Назва має бути короткою і 

відображати зміст таблиці. Якщо рядки і графи таблиці виходять за її формат, 

таблицю поділяють на частини, поміщаючи одну частину під одною, чи поруч, 

чи переносять частину таблиці на наступну сторінку. При цьому в кожній 

частині таблиці повторюють її назву і боковик. Слово «Таблиця ___» указують 

один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами таблиці 

пишуть: «Продовження таблиці __» з наведенням номера таблиці. 
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Запуск ПК-станції у «сконфігурованому режимі» 

Мета роботи: навчитися запускати налагодження ПК-станції з 

комунікаційними модулями. 

Короткі теоретичні відомості 

Вимога: установлено програмне забезпечення SIMATIC NET PC і 

апаратні модулі. 

Перш ніж приступити до виконання визначених нижче дій, слід провести 

інсталяцію ПО SIMATIC NET і встановити у використовувану ПК-станцію 

апаратні модулі. 

Інсталяція програмного забезпечення SIMATIC NET PC. Установіть 

програмні продукти з диска SIMATIC NET PC, виконуючи вказівки, наведені в 

інструкції з інсталяції, що супроводжує кожен модуль SIMATIC NET PC. 

Установка апаратних модулів (модулів ПК). Установіть у 

використовуваний комп’ютер апаратні модулі, керуючись вказівками в 

інструкції з інсталяції, що супроводжує кожен модуль. 

Дії, що виконуються в процесі первинної конфігурації 

Для первинної конфігурації використовується інструмент Station 

Configuration Editor (Редактор конфігурації станції). Для первинного запуску 

модуля його необхідно сконфігурувати. Первинна конфігурація потрібна для 

усіх модулів, установлених уперше. Після первинної конфігурації модулів ПК-

станція готується до прийому проектних даних. Цю дію можна порівняти з 

установкою компонента у стійку станції S7-400. 

Після запуску ПК-станції її модулі спочатку знаходяться в PG-режиме. 

Додавання комунікаційного модуля в редактор конфігурації станції 

автоматично перемикає модуль у «конфігурований режим», і модулю 

призначається номер віртуального «слота» (index). Щоб ПК-станція була 

доступна у мережі, під час первинної конфігурації можна вказати адресу станції 

і параметри шини. 
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Приклад первинної конфігурації з XDB-файлом 

У цьому випадку в ПК-станцію можна безпосередньо імпортувати XDB-

файл із проектними даними. Перевагою такого підходу є те, що проектні дані і 

конфігурація ПК будуть узгоджені, а витрати будуть мінімальними. Параметри 

адреси беруться з проекту. 

Виконайте такі дії: 

1. У меню Start (Пуск) запустити програму Station Configuration Editor 

(Редактор конфігурації станції). (Start ► Station Configuration Editor) (Пуск ► 

Редактор конфігурації станції) чи двічі клацніть по піктограмі на Панелі 

повідомлень Windows (Windows Systray). Буде відображений порожній 

конфігураційний список. 

 

Рисунок 1.1 – Вікно відображення усіх модулів і додатків 

 

2. Виконаєте імпорт XDB-файла, використовуючи кнопку «Import 

Station», (Імпорт станції). У результаті усі модулі і додатки, указані в проекті, 

будуть уведені і відображені у вікні (рисунок 1.1). Під час процедури імпорту в 

ПК-станцію вводяться усі проектні дані, тобто, ім’я станції, модулі, додатки, 
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комунікаційні з’єднання і символи. Імпорт можливий тільки у тому випадку, 

якщо конфігурація, що імпортується, збігається з наявною локальною 

конфігурацією. 

3. Якщо вимагається заборонити наступне завантаження проектних даних 

в online-режимі, виберіть опцію «Work offline». За замовчуванням завантаження 

проектних даних в online-режимі дозволене. 

Результат: 

ПК-станція готова до продуктивного обміну даними: 

 задані адреси модулів; 

 комунікаційні з’єднання, конфігуровані в проекті, установлені; 

 до змінних можна звертатися з використанням символів, 

конфігурованих у проекті. 

Приклад первинної конфігурації без XDB-файла 

У цьому випадку модулі вказуються під час первинної конфігурації в 

Редакторі конфігурації станції (Station Configuration Editor). Проектні дані 

можна буде передати в ПК-станцію пізніше, виконавши їх завантаження або 

імпортувавши XDB-файл. Проектні дані можна також створити локально на 

ПК-станції, після чого імпортувати їх в систему проектування (NCM PC). 

Завдяки цьому можна дуже просто створити конфігурацію в системі 

проектування, що збігатиметься з конфігурацією в реальній ПК-станції. 

Виконайте такі дії: 

1. У меню Start (Пуск) запустіть програму Station Configuration Editor 

(Редактор конфигурирования станции). (Start ► Station Configuration Editor) 

(Пуск ► Редактор конфигурирования станции) чи двічі натисніть на піктограмі 

на Панели уведомлений Windows (Windows Systray). Буде відображений пустий 

конфігураційний список. 

2. Клацніть кнопкою «Station Name» (Ім’я станції) і присвойте станції 

ім’я. 

3. На цьому кроці вводяться компоненти (рисунок 1.2). Клацніть кнопкою 
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«Add» (Додати), виберіть модуль, який буде переведений у «конфігурований 

режим». Відображуються і можуть бути вибрані всі модулі, встановлені в 

локальній станції і ще неконфігуровані. Застереження: якщо встановлено 

декілька модулів Softnet PROFIBUS, до проекту можна включити тільки один з 

них. 

 

Рисунок 1.2 

 

4. У діалоговому вікні властивостей, що відкрилося, уведіть адресу 

модуля. У деяких випадках також можна задати інші параметри модуля, 

наприклад, параметри шини (обов’язкові для PROFIBUS). 

5. Повторіть названі дії для усіх інших модулів, що є на локальній станції 

і які слід використовувати в «Конфігурованому режимі». 

6. Клацнувши кнопкою «Add» (Додати), додайте додаток, який повинен 

працювати на станції. 

7. Повторіть усі дії для всіх інших застосувань, які слід використовувати 

в «Конфігурованому режимі». 
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Результат: 

ПК-станція укомплектована модулями і додатками і готова до прийому 

проектних даних (вибраний режим online). 

Дії, що виконуються для створення проектних даних 

Для створення проектних даних використовується інструмент SIMATIC 

NCM PC або SIMATIC STEP 7.  

Щоб підключений до мережі пристрій міг брати участь у комунікаціях, 

йому необхідно надати дані про компоненти і комунікаційні з’єднання. Перш 

ніж пристрої зможуть приступити до продуктивної роботи, необхідно створити 

і завантажити в ці пристрої проектні дані. До такого проекту входять не лише 

ПЛК, наприклад, станції SIMATIC S7, але також і ПК-станції, що дозволяє 

описати всі комунікаційні взаємозв’язки між усіма пристроями мережі. Завдяки 

цьому можлива перевірка на відповідність і синхронізація окремих елементів. 

Окрім конфігурації ПЛК і ПК-станцій і їх властивостей в інформаційній 

мережі, у межах проекту також виконується опис комунікаційних з’єднань і 

створення символів для змінних процесу в OPC-сервері. 

Результат: 

Після того, як проектні дані завантажені або імпортовані в ПК-станцію, 

додатки можуть брати участь в обміні даними через організовані комунікаційні 

мережі і станції, доступними по мережі. 

Початкова ситуація: 

Слід розрізняти дві можливі ситуації: 

1. Випадок a) є XDB-файл для первинної конфігурації. Щоб на 

наступному кроці можна було виконати первинну конфігурацію, необхідно 

спочатку створити проектні дані для ПК-станції за допомогою NCM PC/STEP 7, 

після чого сформувати із цих даних XDB-файл. 

2. Випадок б) первинна конфігурація на ПК-станції вже була виконана. 

Проектні дані завантажуються або імпортуються у вигляді XDB-файла після 

первинної конфігурації. 
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Виконайте такі дії: 

1. У меню Start (Пуск) запустити програму SIMATIC NCM PC (Start 

(Пуск)► SIMATIC ► SIMATIC NCM PC). 

У разі локального online-режима («online local») також можна 

використовувати Майстер конфігурації ПК-станції (PC Station Wizard). Якщо 

вимагається створити базу даних проекту на ПК-станції, що конфігурується 

(локальний online-режим), і первинна конфігурація вже була виконана, замість 

запуску SIMATIC NCM PC можна запустити Майстер конфігурації ПК-станції 

(PC Station Wizard). Це дає можливість імпорту конфігураційних даних, 

створених раніше в Редакторі конфігурації станції, до нового або наявного 

проекту STEP 7. Оскільки передбачається, що станція запускається уперше, 

можна вибрати одну з можливостей, що надаються Майстром конфігурації ПК-

станції: 

 редагування збереженої конфігурації проекту. Відкрийте існуючий 

проект і порівняйте локальну конфігурацію з інформацією, що міститься в 

проекті. У результаті поточна ПК-станція буде додана до проекту, у якому вже 

існують проектні дані, наприклад, дані для S7-станції; 

 створення нової конфігурації проекту Створіть новий проект і 

завантажте локальну конфігурацію до проекту. 

Підказка: 

Цю опцію також можна вибрати, коли вимагається резервне збереження 

проектних даних в архів. Цей архівний файл можна використовувати в системі 

проектування в STEP 7. 

2. Створіть ПК-станцію в наявному або новому проекті. Примітка: цей 

крок не виконується, коли дані вводяться за допомогою Майстра конфігурації 

станції, або коли використовується конфігурація з архіву. 

3. Перейдіть у NCM PC Config / HW Config (див. рисунок 1.3) і введіть 

необхідні модулі і додатки (цей крок пропускається, якщо дані вводяться за 

допомогою Майстра конфігурації ПК-станції). 
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У проекті також мають бути вказані програмні застосування, які 

використовують комунікаційні служби (сервіси) безпосередньо. Одним зі 

способів безпосереднього використання є виклик спеціальних бібліотек 

функцій для протоколів. OPC-сервер використовує комунікаційні служби 

безпосередньо і має бути включений до проекту.  

Для OPC-клієнтів вимагається тільки непрямий доступ через OPC-сервер, 

тому їх не вимагається включати до проекту. 

 

Рисунок 1.3 

 

4. У проекті також мають бути вказані програмні застосування, які 

використовують комунікаційні служби (сервіси) безпосередньо (рисунок 1.4). 

Одним зі способів безпосереднього використання є виклик спеціальних 

бібліотек функцій для протоколів. OPC-сервер використовує комунікаційні 

служби безпосередньо і має бути включений до проекту. Для OPC-клієнтів 

вимагається тільки непрямий доступ через OPC-сервер, тому їх не вимагається 

включати до проекту. 
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Рисунок 1.4 

 

5. Збережіть конфігурацію (цей крок не виконується, якщо дані вводяться 

за допомогою Майстра конфігурації ПК-станції). 

6. Перейдіть у NetPro (рисунок 1.5), щоб підключити станцію в мережу і 

створити з’єднання в проекті. 

 

Рисунок 1.5 

 

7. Експорт XDB-файла для offline-режиму. У процесі збереження і 

компіляції проекту дані проекту ПК-станції зберігаються в XDB-файл. Дані про 

місце зберігання XDB-файла можна знайти в закладці «Configuration» 

(Конфігурація) (рисунок 1.6) у діалоговому вікні Properties – PC Station 

(Властивості – ПК-станція). 
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Рисунок 1.6 

 

8. Якщо ПК-станція доступна в режимі online (локально або дистанційно), 

проектні дані можна завантажити безпосередньо в ПК-станцію. Примітка: щоб 

виконати локальне завантаження проектних даних, для точки доступу 

S7ONLINE для ПК-станції необхідно вибрати PC-internal. 

У межах описаного кроку «створення проекту» були пояснені наступні 

дії: 

1. Створення проекту STEP 7 або використання наявного проекту STEP 7. 

2. Створення ПК-станції в проекті STEP 7 (NetPro / HW Config). 

3. Вставка і підключення в мережу ПК-модулей ПК-станції (HW 

Config/NetPro). 

4. Створення додатків (на прикладі OPC-сервера). 

5. Створення проектних даних для з’єднань між додатками. 

6. Збереження проектних даних в базу даних XDB. 

Після цього в offline-режиме є база даних XDB, яку можна 

використовувати для імпортування проектних даних у ПК-станцію. 



17 

Порядок виконання роботи 

1. Виконати приклади первинної конфігурації з XDB-файлом. 

2. Виконати приклади первинної конфігурації без XDB-файла. 

3. Виконати створення проектних даних. 

4. Оформити звіт. 

Зміст звіту 

1. Найменування та мета лабораторної роботи. 

2.  Постановка завдання. 

3. Опис виконання дій, що виконуються для створення проектних даних. 

4. Опис знайдених помилок. 

5. Висновки. 

Контрольні питання 

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. 

Література: [1, 7, 8]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Запуск ПК-станції в «PG-режимі» 

Мета роботи: ознайомитися з конфігуруванням ПК-модуля для роботи в 

PG-режимі. 

Короткі теоретичні відомості 

Вимога: установлено ПЗ SIMATIC NET PC і апаратні модулі. 

Перш ніж приступити до виконання визначених нижче дій, необхідно 

встановити програмне забезпечення SIMATIC NET і апаратні модулі в ПК-

станцію.  

Установіть програмні продукти з диска SIMATIC NET PC Software CD за 

вказівками, що містяться в інструкції з установки, яка супроводжує кожен 

модуль SIMATIC NET PC. 
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Установіть у комп’ютер апаратні модулі відповідно до інструкції з 

установки, що супроводжує кожен модуль. 

Конфігурація, що виконується для PG-режима – Програматор 

(PG/ПК) 

Конфігурація модуля проводиться за допомогою інструменту «Set PG/PC 

Interface» (Настройка PG/ПК-інтерфейсу). Виконайте такі дії:  

1. Програму конфігурації можна запустити з панелі завдань Windows: 

Start ► SIMATIC ►SIMATIC NET ► Settings ► Set PG/PC Interface (Пуск ► 

SIMATIC ►SIMATIC NET ►Настройка ► Настройка PG/ПК-інтерфейсу) 

Програму також можна запустити з Панелі управління (Control Panel) Start ► 

Settings ► Control Panel ► Set PG/PC Interface (Пуск ► Настройка ► Панель 

управління ► Настройка PG/ПК-інтерфейсу). 

2. Призначте модулю точку доступу для використовуваного застосування. 

2.1. Щоб модуль можна було використовувати для STEP 7, виконайте в 

програмі конфігурації «Set PG/PC Interface» (рисунок 2.1) названі нижче дії: в 

списку «Access Point of the Application» (Точка доступу додатка) виберіть точку 

доступу «S 7ONLINE». Поточне призначення відобразиться знизу списку 

«Interface ParameterAssignment Used» (Використовуване призначення 

параметрів інтерфейсу). 

 

Рисунок 2.1 
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2.2. Виберіть необхідний інтерфейс зі списку «Interface Parameter 

Assignment Used» (Використовуване призначення параметрів інтерфейсу). Для 

деяких модулів пропонуються варіанти, наприклад, для CP 1613 можна вибрати 

один з варіантів: 

– «CP 1613(RFC1006)», якщо використовується протокол TCP; 

– «CP 1613(ISO)», якщо використовується протокол ISO, а для CP5612 

або CP5614 можна вибрати такі варіанти; 

– «CP 5613_5614(PROFIBUS)», у звичайному випадку; 

– «CP 5613_5614(MPI)»  у мережі MPI. 

Детальний опис настройки точок доступу дивіться у відповідній 

документації. 

3. Конфігуруйте необхідні параметри зв'язку. Вибравши 

використовуваний модуль, можна клацнути кнопкою «Properties» (Властивості) 

і настроїти параметри зв’язку. У звичайному випадку параметри зв’язку 

змінювати не вимагається. Детальніший опис параметрів дивіться в 

інтерактивній довідці, яку можна викликати, клацнувши кнопкою «Help» 

(Довідка) у діалоговому вікні Settings (Настройка). 

4. Після закриття вікна Properties (Властивості) знову відображується 

початкове діалогове вікно програми конфігурації зв’язку «Set PG/PC Interface». 

5. Закрийте програму конфігурації, клацнувши кнопкою «OK». Після 

цього модуль підготовлений для роботи в PG-режимі. 

Настройка параметрів зв’язку  додаткова інформація 

Перш ніж приступити до роботи, необхідно настроїти такі параметри 

зв’язку: 

 для модулів PROFIBUS (наприклад, CP 5613, CP 5511, CP 5611, CP 

5512); 

 Programming device / PC is the only master on the bus (Програматор/ПК – 

єдиний провідний пристрій у шині); 

 Address (Адреса); 
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 Transmission rate (Швидкість передачі); 

 Profile (залежить від додатка: DP для DP -протокола, інакше – 

«Standard» (для швидкої роботи) або «Universal» (для безпечної роботи)); 

 для CP 1613 TCP: IP-адреса, маска підмережі і адреса шлюзу в закладці 

«Ethernet (MAC) and IP Addresses» (Адреса Ethernet (MAC) і IP-адреса); 

 для SOFTNET TCP (наприклад, CP 1512, CP 1612): мають бути 

cконфігуровані IP-адреса, маска підмережі і адреса шлюзу. Конфігурацію 

можна виконати безпосередньо в теці «Network» (Мережа) на Панелі 

управління Windows, або в цій програмі, клацнувши кнопкою «Network 

Properties» (Параметри мережі) у закладці «TCP/IP Network» (Мережа TCP/IP). 

Для CP1613 ISO і SoftNet ISO, у загальному випадку, настроювати 

параметри зв’язку не вимагається. 

Зверніть увагу на те, що клацанням по кнопці «Diagnostics» (Діагностика) 

у початковому діалоговому вікні «Set PG/PC Interface» можна викликати 

функції діагностики. 

Конфігурація, що виконується для роботи в PG-режимі – ЧМІ-

станція 

Конфігурація модуля здійснюється за допомогою інструменту «Set PG/PC 

Interface» (Настроїти PG/ПК-інтерфейс). Первинні дії аналогічні конфігурації 

ПК-станції для роботи в PG-режимі як програматор (PG/ПК). 

Комунікаційний модуль залишається в «PG-режимі». Після цього він 

конфігурується так, щоб додатки могли брати участь у комунікаціях через 

комунікаційні інтерфейси без подальшої конфігурації з’єднань у проекті. 

Додатки звертаються до комунікаційного модуля, використовуючи точки 

доступу. Якщо мають бути введені нові точки доступу, це можна виконати за 

допомогою інструменту «Set PG/PC Interface» (Настройка PG/ПК-інтерфейсу) 

або «Configuration Console» (Консоль конфігурації). Після цього 

використовується програма OPC Scout, за допомогою якої програмі 

користувача призначаються необхідні елементи і параметри з’єднань. 
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Конфігурація ЧМІ-станції 

Конфігурація починається аналогічно конфігурації для відладки ПК-

станції в PG-режимі. 

1. Програму конфігурації можна запустити з Панелі завдань Windows: 

Start ► SIMATIC ►SIMATIC NET ► Settings ► Set PG/PC Interface (Пуск ► 

SIMATIC ► SIMATIC NET ►Настройка ► Настройка PG/ПК-інтерфейсу. 

2. Призначте модулю точку доступу для використовуваного застосування. 

Примітка: у загальному випадку тут також можна вибрати точку доступу «S 

7ONLINE». 

3. Настройте необхідні параметри зв’язку. Детальний опис параметрів, що 

настроюються для модулів різного типу, можна знайти в «Конфігурації для 

роботи в PG-режимі ‒ Програматор (PG/ПК)». 

4. Після закриття вікна Properties (Властивості) знову відображується 

початкове діалогове вікно програми конфігурації зв'язку «Set PG/PC Interface». 

5. Закрийте програму конфігурації, клацнувши кнопкою «OK». 

Для здійснення описаних вище комунікацій без використання проектних 

даних мають бути відомі усі дані про партнерський пристрій, необхідні для 

здійснення комунікацій. Окрім описаної вище точки доступу мають бути відомі 

ім'я з’єднання і адреса станції. Необхідні параметри детально описані в 

інструкції з OPC/1/. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Постановка завдання. 

3. Порядок виконання конфігурації ЧМІ-станції. 

4. Опис знайдених помилок (якщо вони були знайдені) та шляхи їх 

виправлення. 

5. Висновки. 
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Контрольні питання 

1. Які конфігурації виконуються 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: [1, 2, 5, 8]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Застосування неописаного з’єднання з ПК-додатком і 

діагностик несправностей 

Мета роботи: навчитися розробляти управляючий граф програми, 

будувати шляхи за графом і аналізувати їх. 

Короткі теоретичні відомості 

У цій лабораторній роботі буде розглянута конфігурація і налагодження 

S7-з’єднання в ПК-застосуванні за допомогою програмного забезпечення 

SIMATIC NET CD 11/2003. У наведеному прикладі до типових комунікаційних 

партнерів, включених в мережу Industrial Ethernet, можливий доступ через OPC-

сервер. 

Зв’язок установлюється між двома пристроями або модулями. Нижче 

детально пояснюються комунікації зі станцією S7-400 через неописане S7-

з’єднання з використанням протоколу S7. 

Для створення конфігурації і даних проекту ПК-станції слугують такі 

функції: 

1. Створення і конфігурація компонентів ПК-станції. 

2. Настройка комунікаційних параметрів OPC-сервера SIMATIC NET у 

проекті. 

3. Конфігурація з’єднань у проекті. 

4. Упровадження символів з проекту SIMATIC S7. 

5. Конфігурація режиму DP у проекті. 
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6. Настройка параметрів мережі для зв’язку через PROFIBUS і Ethernet. 

7. Завантаження даних проекту в ПК-станції. 

8. Зберігання конфігураційних і проектних даних в XDB-файлі. 

9. Моніторинг зв’язку із приєднаними станціями S7 за допомогою NCM 

Diagnostics. 

Конфігурація ПК-станції 

Після запуску ПК-станції, після установки програмного забезпечення і 

установки в ПК-станцію комунікаційного модуля останній працює в G -режимі. 

Додавання комунікаційного модуля в Редакторові конфігурації станції (Station 

Configuration Editor) автоматично перемикає модуль у режим «configured mode» 

(конфігурований режим). 

Залежно від ситуації можуть бути такі варіанти: проект створюється до 

первинної конфігурації, є XDB-файл; первинна конфігурація не залежить від 

проекту. 

У нашому випадку вважаємо, що проектні дані у формі XDB-файла 

відсутні. Тому в Редакторові конфігурації станції (Station Configuration Editor) 

визначається первинна конфігурація. Первинна конфігурація, визначена в 

Редакторові конфігурації станції (Station Configuration Editor), надалі може бути 

передана на центральну інженерну станцію. 

Послідовність дій для виконання «Первинної конфігурації» 

1. Запустіть Редактор конфігурації станції (Station Configuration Editor), 

вибравши в меню запуску програм команду Start ► Station Configuration Editor 

(рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 

 

2. Виберіть перший рядок і клацніть кнопкою «Add» (Додати), щоб 

додати додаток. 

3. Виберіть додаток у полі «Type:» (Тип:) і номер «настановного місця» 

(віртуальний «слот») у полі «Index:» (рисунок 3.2). Ім’я додатка – це ім’я VFD-

пристрою у вашому C-додатку. Якщо є декілька VFD-пристроїв, необхідно 

додати декілька застосувань і призначити їм відповідні VFD-імена. Якщо 

вибраний «слот» (Index) конфліктує з номером «слота», конфігурованим у 

STEP 7 HW Config, таку конфігурацію завантажити не можна. Завершіть роботу 

діалогового вікна кнопкою «OK», підтвердивши виконану настройку. 
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Рисунок 3.2 

 

4. Перш ніж додаток можна буде редагувати, слід перезапустити ПК-

станцію. Підтвердіть запит діалогового вікна кнопкою «OK» (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Діалогове вікно підтвердження конфігурації 

 

5. Перевірте, чи відповідають параметри модуля локальної конфігурації 

(рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 
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6. Додаток і CP 1612 будуть уставлені в Редактор конфігурації станції 

(Statio Configuration Editor). Підтвердіть виконану в діалоговому вікні 

настройку кнопкою «OK» (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 

 

7. Подвійним клацанням на піктограмі «SIMATIC NCM PC PC Station 

Wizard» на робочому столі комп’ютера запустіть Майстер конфігурації ПК-

станції (PC Station Wizard). 

Застереження 

IP-адреси прочитуються автоматично. Зверніть увагу, що у разі 

використання DHCP, IP-адреси можуть змінюватися з кожним перезапуском 

комп’ютера. Ці зміни не набувають чинності автоматично в проекті. У цьому 

випадку необхідно привести їх у відповідність, інакше конфігуровані з’єднання 

встановлені не будуть, і зв’язок буде неможливий. 

Консоль конфігурування 

За допомогою редактора «Configuration Console» (Консоль конфігурації) 

можна виконати налаштування всіх локальних параметрів і використовувати 
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функції діагностики. У ній наочно зображуються настроєні параметри і 

результати діагностики ПК-модулів (наприклад, CP 1612) і додатків 

(наприклад, OPC-сервера). 

1. Запустіть редактор Configuration Console командою (рисунок 3.6) «Start 

► SIMATIC ► SIMATIC NET ► Settings ► Configuration Console» (Пуск ► 

SIMATIC ► SIMATIC NET ► Настройка ► Консоль конфігурації). Дані 

проекту завантажуються в локальний Менеджер станції вашого ПК. Виберіть 

необхідну «точку доступу» (access point). 

 

Рисунок 3.6 

 

2. Подвійним клацанням на вибраній точці доступу відкрийте вікно, у 

якому можна призначити модуль. Якщо використовується нестандартна точка 

доступу і змінювати додаток небажано, вимагається додати точку доступу 

самостійно, клацнувши правою кнопкою миші і вибравши «New ► New Access 

Point» (Створити ► Створити точку доступу). Після цього можна вказати свою 

точку доступу і вибрати її. 

3. У полі «Використовуване призначення параметрів інтерфейсу» 

виберіть свій модуль. Підтвердіть вибір кнопкою «OK». 

4. Вибране «призначення параметрів інтерфейсу» (рисунок 3.7) 

відобразиться у списку точок доступу в Консолі конфігурації. Тепер додаток 

можна запускати без яких-небудь змін у його початковому коді.  

Редактор конфігурації станції управляє діагностичним буфером, у який 

компоненти ПК-станції (апаратні і програмні) розміщують відомості про події. 

Цей список можна використовувати для аналізу проблем, пов’язаних з 

конфігурацією або комунікаціями. 



28 

 

Рисунок 3.7 

 

Настройка Редактора конфігурації станції: діалогове вікно 

«Properties» (Властивості) 

Це діалогове вікно можна відкрити, клацнувши правою кнопкою миші на 

піктограмі Редактора конфігурації станції (Station Configuration Editor) на 

Панелі повідомлення Windows (SYSTRAY). У діалоговому вікні Properties 

(Властивості) Редактора конфігурації станції можна настроїти такі параметри: 

 конфігурація відображення попереджень; 

 дозвіл часткового завантаження. 

Конфігурація відображення попереджень 

Якщо відображення попереджень дозволене, кожну нову подію в 

діагностичному буфері викликає відображення попередження поряд з 

піктограмою Менеджера станції (Station manager) на Панелі повідомлення 

Windows. Чи буде попередження відображено, чи ні, залежить від 

установленого рівня попередження. У цьому діалоговому вікні можна 

конфігурувати відображення попереджень (символ «»! жовтого кольору) зверху 

піктограми Менеджера станції на Панелі повідомлення Windows. Можна 

настроїти такі параметри: 

 відображення попереджень дозволене (on) або заборонене (off). 
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 вибір відображення попередження залежно від серйозності помилки 

(відображувати за будь-якої помилки або тільки у разі серйозних помилок). 

Дозвіл часткового завантаження 

Якщо вибрана властивість «accept partial loading» (дозволити часткове 

завантаження), Менеджер станції також допускає такі конфігурації, які містять 

тільки частину конфігурації, «видимої» в Редакторові конфігурації станції. 

Якщо завантажується тільки частина конфігурації, компоненти (модулі і 

додатки), для яких не отримана спроектована конфігурація, повністю 

віддаляються (спроектована конфігурація втрачається). Утім, ці компоненти 

зберігаються в конфігурації Менеджера станції (відображується відповідний 

стан: Component does not exist or is not configured in the current PC station 

configuration (Компонент не існує або не включений у поточну конфігурацію 

ПК-станції). Значення за умовчанням: Accept partial load (Дозволити часткове 

завантаження). 

Порядок виконання роботи 

1. Виконати конфігурацію ПК-станції. 

2. Виконати настройку всіх локальних параметрів і використати функції 

діагностики. 

3. Виконати настройку Редактора конфігурації станції. 

4. У звіті відобразити помилки, що виникали під час виконання 

настройки. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Постановка завдання. 

3. Опис послідовностей роботи з редактором конфігурації станції. 

4. Висновки. 

Контрольні питання 

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

пристрої? 

2. Що розуміється під «Первинною конфігурацією»? 
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3. Яким чином реалізується часткове завантаження? 

4. Як виконати настройку усіх локальних параметрів? 

Література: [7, 8]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Тестування OPC-додатка і виконання відладки OPC-сервера 

Мета роботи: навчитися правильно застосовувати структурний 

(тестування команд, тестування гілок і тестування шляхів) і мутаційний 

критерії. 

Короткі теоретичні відомості 

За допомогою програми OPC Scout можна протестувати OPC-додаток або 

виконати відладку OPC-сервера. У наведеному нижче описі передбачається, що 

користувач знайомий з термінологією і механізмами OPC (OPC-сервер і OPC-

клієнт). Базові відомості з цієї тематики можна знайти в інструкції Industrial 

Communication with PG/PC/1/. 

Функції OPC Scout подані в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 – Функції OPC Scout 

Дії / Функції Призначення 

1 2 

Установлення з’єднання між OPC 

Scout і локальним сервером 

Робота з OPC Scout можлива після 

встановлення з’єднання між OPC Scout і 

OPC-сервером 

Установлення з’єднання між OPC 

Scout і видаленим сервером 

Окрім підключення до локального сервера, 

OPC Scout, використовуючи DCOM, можна 

з’єднати з OPC-сервером, що працює на 

видаленому комп’ютері 

Створення гурту 
Щоб працювати з елементами, спочатку 

створюються групи 

Створення нових змінних 

У вікні OPC Navigator можна створювати 

нові змінні і вказувати, які змінні 

контролюватимуться 

Огляд простору змінних процесу 
Простір змінних процесу OPC-сервера 

можна переглядати у вікні OPC Navigator 
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Продовження таблиці 4.1 

Додавання і моніторинг змінних 
Додайте в поточну групу змінні, які 

повинні контролюватися 

Налагодження відображення 

Можна вказати, яка інформація 

відображуватиметься для змінних у вікні 

OPC Scout 

Відображення атрибутів 
Можна відобразити атрибути окремих OPC 

елементів 

Зміна значень 

За допомогою OPC Scout можна 

безпосередньо змінювати значення 

змінних, для яких можливий запис 

 

Запуск OPC Scout 

Запуск OPC Scout виходить з меню Start (Пуск) операційної системи 

Windows: Programs (Програми) ► SIMATIC NET ► PROFIBUS ► 

CP5613_5614 ► OPC Scout (чи в області меню Start (Пуск) вашого продукту) 

(рисунок 4.1). 

Область переміщення 

для серверів і груп

Рядок стану

Область відображення 

змінних

 

Рисунок 4.1 – Вікно OPC Scout 

 

Залежно від виконуваних у нинішній момент дій, використовується одне з 

меню програми OPC Scout (таблиця 4.2). 



32 

Таблиця 4.2 – Меню програми OPC Scout 

Меню Команди для виконання таких функцій 

File (Файл) Завантаження, збереження і вивід на друк проектів і 

елементів 

View (Вид) Зміна виду призначеного для користувача інтерфейсу OPC 

Scout 

Server (Сервер) Установлення з’єднання між OPC Scout і сервером і 

відображення властивостей сервера 

Group (Група) Додавання і видалення груп і призначених елементів 

Item (Елемент) Додавання і видалення ОРС-елементів і зміна значень 

елементів 

? Відображення довідкової інформації 
 

Підключення OPC Scout до локального сервера 

Перш ніж працювати з OPC Scout, необхідно встановити з’єднання між 

OPC Scout і сервером. 

1. У області огляду серверів і груп відкрийте об’єкт Server ► Local 

Server(Сервер ► Локальний сервер(- и)). 

2. Виберіть OPC-сервер одного з типів: 

2.1. OPC.SimaticNET (стандартний OPC -сервер SIMATIC NET) 

2.2. OPC.SimaticNET.DP (високошвидкісний сервер DP inproc) 

2.3. OPC.SimaticNET.PD (OPC -сервер PROFIDrive) 

3. Відкрийте меню Server (Сервер) і виберіть команду Connect (З'єднати). 

OPC Scout з’єднується з локальним OPC-сервером для SIMATIC NET. 

Відкривається діалогове вікно створення груп. 

Підключення OPC Scout до віддаленого сервера 

Окрім підключення до локального сервера, можна, використовуючи 

DCOM, установити з’єднання між OPC Scout і OPC-сервером, що працює на 

віддаленому комп’ютері.  

1. У вікні огляду серверів і груп відкрийте об’єкт Server ► Remote 

Server(Сервер ► Віддалений сервер(- и)). 

2. Двічі клацніть на об’єкті Add Remote Server (Додати віддалений 

сервер). Відкриється діалогове вікно. 
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3. Уведіть ім’я вузла віддаленого комп’ютера і ідентифікатор ProgID для 

OPC-сервера в діалоговому вікні, що відкрилося. Для OPC-сервера SIMATIC 

NET введіть «OPC.SimaticNET». 

4. Закрийте діалогове вікно, клацнувши по «OK». 

5. Виберіть віддалений сервер, із яким вимагається з’єднати OPC Scout.  

6. Відкрийте меню «Server» (Сервер) і виберіть команду Connect 

(З’єднати). OPC Scout з’єднується з віддаленим OPC-сервером. Відкривається 

діалогове вікно для створення груп. 

Перш ніж управляти або контролювати елементи, необхідно створити 

одну або декілька груп. 

1. Відкрийте меню Group (Група) і виберіть команду Add Group (Додати 

групу) або клацніть на об’єкті [New Group] (Створити гурт) у вікні 

переміщення. Відкриється вікно Add Group (Додати групу). 

2. Уведіть ім’я нової групи. 

3. Щоб активізувати групу, встановіть прапорець Generate new active 

group (Згенерувати нову активну групу). 

4. У полі Transmission interval in ms (Інтервал передачі в [мс]) укажіть, як 

часто має здійснюватися оновлення змінних. 

5. Опція: Open the expanded dialog (Відкрити діалогове вікно додаткових 

параметрів). Також можна конфігурувати область відхилення значень 

(величину «Зони нечутливості» в %), у межах якої значення оновлюватися не 

буде. Виберіть опцію  «Expanded» (Додаткові параметри) і встановіть величину 

«Зони нечутливості» у %. 

6. Клацніть кнопкою «OK». Вікно Add Group (Додати групу) буде 

закрито, а група буде вставлена в сервер, тобто, в область огляду серверів і груп 

головного вікна OPC Scout. 

За допомогою OPC Scout можна безпосередньо змінювати значення 

змінних, для яких дозволений запис. 
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1. Виберіть змінну, значення якої вимагається змінити, в області 

відображення змінних головного вікна OPC Scout. Можна також вибрати 

декілька змінних і призначити їм одне нове загальне значення. 

2. Відкрийте меню Item (Елемент) і виберіть команду Enter Values 

(Уведення значень). Буде відкрите вікно Write Values of Items (Запис значень 

елементів). 

3. Виберіть для змінної формат значення в полі Format Conversion 

(Перетворення формату). 

4. Уведіть необхідне значення в поле Value (Значення). 

5. Закрийте вікно кнопкою «OK». У змінну буде записано нове значення. 

Нове значення буде відображене у вікні OPC Scout. 

Порядок виконання роботи 

1. Запустити OPC Scout та ознайомитися з його функціями. 

2. Виконати підключення OPC Scout до локального сервера. 

3. Виконати підключення OPC Scout до віддаленого сервера. 

4. Створити одну або декілька груп. 

5. За допомогою OPC Scout змінювати значення змінних. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Постановка завдання. 

3. Опис тестування OPC-додатка.  

4. Висновки. 

Контрольні питання 

1. Як реалізується підключення OPC Scout до локального сервера? 

2. Як реалізується підключення OPC Scout до віддаленого сервера? 

3. Механізмами OPC. 

4. Як виконати налагодження OPC-сервера? 

Література: [2, 5, 7, 8]. 
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Лабораторна робота № 5 

Тема. Діагностика за допомогою консолі конфігурації 

Мета роботи: ознайомитися з методами модульного та інтеграційного 

тестування та навчитися застосовувати їх на практиці. 

Короткі теоретичні відомості 

Функції діагностики програми «Configuration Console» (Консоль 

конфігурації) дозволяють виконати такі дії: 

1. Відобразити працездатність модулів. 

2. Відобразити мережеві параметри PROFIBUS. 

3. Відобразити наявні мережні вузли. 

4. Відобразити і настроїти параметри мережі Industrial Ethernet. 

5. Відобразити відомості про версію апаратних і програмних засобів. 

Відображення працездатності модуля PROFIBUS 

Виконайте названі нижче дії. 

1. Відкрийте папку «Modules» (Модулі) в області переміщення (рисунок 

5.1). Виберіть модуль, який вимагається перевірити. Клацніть двічі на об’єкті 

«Network diagnostics» (Діагностика мережі). 

 

Рисунок 5.1 

 

2. У вікні, що з’явилося (рисунок 5.2), будуть відображені опитані 

параметри мережі і зведення про версію модуля. Одночасно з опитуванням 

модуля перевіряється внутрішній канал зв’язку. Результат цієї операції 

відображується. Щоб опитати параметри шини, клацніть знову на кнопці «Test» 

(Перевірка). 
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Рисунок 5.2 

 

Відображення параметрів мережі Industrial Ethernet для CP 1613 

Для модуля CP 1613, призначеного для мережі Industrial Ethernet, 

відображуються такі поточні параметри: 

1. Режим передачі (напівдуплекс, дуплекс, автоматичний вибір). 

2. Тип середовища передачі (AUI, TP, автоматичний вибір). 

3. Швидкість передачі (10 Мбіт/з, 100 Мбіт/з, автоматичний вибір). 

Якщо працездатне з’єднання з модулем зникає, у полях відображується 

напис «unknown» (параметри невідомі). Виконаєте перераховані нижче дії. 

1. Відкрийте папку «Modules» (Модулі) (рисунок 5.3) в області 

переміщення. Виберіть модуль, який вимагається перевірити. Клацніть на 

об’єкті «Network parameters» (Параметри мережі). 

 

Рисунок 5.3 
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Відображення вузлів мережі PROFIBUS 

Якщо модуль працездатний, запуск цієї функції призводить до 

відображення списку всіх вузлів шини. Якщо модуль у даний момент бере 

участь у комунікаціях і підтримує цю функцію, список параметрів шини 

створюється на підставі локальних даних модуля.  Якщо модуль у даний 

момент не бере участі в комунікаціях або не підтримує створення локального 

списку, адреси станції опитуються у мережі. Це створює додаткове 

навантаження для шини і може тривати декілька секунд. Виконайте названі дії. 

1. Відкрийте папку «Modules» (Модулі) в області переміщення. Виберіть 

відповідний модуль. Клацніть на об’єкті «Bus nodes» (Вузли шини). 

2. Після виклику функції опитуються і відображуються вузли шини. Для 

індикації режиму роботи станції використовується чотири символи: 

2.1. Порожній сірий квадрат (колір заливки збігається з кольором вікна): 

комунікаційний партнер не виявлений. 

2.2.Порожній світлий квадрат: пасивна станція (наприклад, ведений 

пристрій DР). 

2.3. Світлий квадрат з галочкою: активна станція (наприклад, провідний 

пристрій DР). 

2.4. Сірий квадрат з галочкою: активна станція, готова до підключення в 

мережу (рисунок 5.4). 

 

Рисунок 5.4 

 

3. Для звернення до модуля і опитування вузлів шини знову клацніть 

кнопкою «Update» (Відновити).  
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Відображення параметрів мережі PROFIBUS 

Виконайте названі нижче дії. 

1. Відкрийте папку «Modules» (Модулі) в області переміщення. Виберіть 

відповідний модуль PROFIBUS. Клацніть на об’єкті «Address» (Адреса). 

2. Після виклику функції відображуються параметри адреси, установлені 

для модуля. Timeout (Перевищення часу) (рисунок 5.5). У цьому полі можна 

ввести час контролю з’єднання для CP 5511 / CP 5512 / CP 5611. Контрольний 

час з’єднання можна збільшити, наприклад, якщо в мережі спостерігаються 

проблеми, пов’язані з великими затримками відгуків. 

 

Рисунок 5.5 

 

Порядок виконання роботи 

1. Виконати перевірку працездатності модуля  PROFIBUS. 

2. Перевірити параметри мережі Industrial Ethernet для CP 1613 . 

3. Виконати відображення вузлів мережі PROFIBUS. 

4. Виконати відображення параметрів мережі PROFIBUS. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Постановка завдання. 

3. Результати виконання завдань.  

4. Висновки. 

Контрольні питання 

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, 2]. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Перелік лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Методи контролю 

та випробувань систем керування» складається з п’яті робіт, які спрямовані на 

перевірку знань студентів з теорії і практики розв’язання прикладних задач. 

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

студентів. За п’ять робіт студент може отримати 20 балів. 

За кожну лабораторну роботу виставляють: 

– 4 бали, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

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

допускаються незначні неточності при відповіді на одне з контрольних питань; 

– 2 бали виставляється, якщо студент виконав лабораторну роботу, 

написав звіт,але не захистив його; 

– У решті випадків виставляють 0 балів. 

Розподіл по балах за видами занять наведено у таблиці: 

 

Методи контролю та випробувань 

систем керування 
Бали 

Лекції 10 

Лабораторні роботи (4 б.×5 л. б.) 20 

Поточний контроль (10 б.×5) 50 

Іспит 20 

Усього 100 
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