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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Методи контролю та 

випробувань систем керування» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки магістра зі спеціальності 151 – «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології» за освітньо-професійною програмою 

«Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є стратегія розвитку ІУС 

базована на стратегії розвитку підприємства.  

Міждисциплінарні зв’язки 

Дисципліна «Методи контролю та випробувань систем керування» 

базується на вивченні дисциплін: «Системний аналіз», «Теорія 

автоматизованих систем контролю і управління», «Моделювання систем». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальні теоретичні питання діагностики системи. 

2. Тестування та відладка контролерів. Безпека. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Метою вивчення дисципліни «Методи контролю та випробувань 

систем керування» є освоєння вбудованих засобів налагодження та 

діагностування автоматизованих систем управління технологічними процесами 

побудованих на основі програмованих контролерів і ознайомлення з методикою 

й алгоритмом їх застосування. 

1.2. Основними  завданнями  вивчення  дисципліни «Методи контролю та 

випробувань систем керування» є вивчення питань пов’язаних з 

відлагодженням та діагностикою систем, виявлення та усунення помилок в 

апаратному та програмному забезпеченні. 
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1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

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 управляючих пристроїв 

промислового призначення; 

− застосовувати методи синтезу легко тестуємих і самоперевіряємих 

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. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 165 годин / 5,5 кредитів 

ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Загальні теоретичні питання діагностики системи 

 

Тема 1. Вступ 

1.1. Введення до дисципліни. 

1.2. Структура і зміст дисципліни.  

1.3. Термінологія, що використовується в курсі. 

 

Тема 2. Основні поняття діагностики системи 

2.1. Функції контролю.  

2.2. Категорії помилок. 

2.3. Синхронні та асинхронні помилки. 

2.4. Встроєні діагностичні засоби системи. 

2.5. Аналіз інструментів налагодження програм і пошуку помилок різних 

видів. 

 

Тема 3. Технічна діагностика 

3.1. Основні визначення і завдання технічної діагностики.  

3.2. Методи тестового і функціонального діагностування.  

3.3. Критерії і методи розробки алгоритмів діагностування. 

3.4. Організація процесів контролю і діагностування. 

 

Тема 4. Відображення діагностики обладнання (Hardware Diagnostics).  

4.1. Функція Hardware Diagnostics.  

4.2. Спостереження і модифікування змінних.   

4.3. Основна послідовність дій при спостереженні та зміні змінних. 

4.4. Умови тригера (пуску).  

4.5. Збір та аналіз вихідних даних.  
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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 Управління змінними в режимі статусу програми.  

5.6 Точки зупину. Пошук логічних помилок.  

5.7 Перехресні посилання. Структура програми. Порівняння блоків. 

Блоки помилок. 

 

Тема 6. Засоби обробки помилок 

6.1. Програмні засоби обробки помилок.  

6.2. Використання організаційного блоку помилки ОВ81.  

6.3 Локальні дані організаційного блоку помилки ОВ81.  

6.4 Типова програма для організаційного блоку помилки ОВ81. 

 

Тема 7. Засоби відстеження ходу виконання програми 

7.1. Інструкції управління 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/виводу.  

 

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. 
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Змістовий модуль 2 Тестування та відладка контроллерів. Безпека 

Тема 9. Діагностична інформація 

9.1. Представлення діагностичної інформації.  

9.2. Опис математичної моделі представлення діагностичної інформації у 

формі таблиці функцій несправностей і спосіб побудови таких 

таблиць для цифрових пристроїв.  

9.3 Опис Т-таблиці функцій несправностей. 

 

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, управління виходами в режимі SТОР.  

10.6 Діагностика з LED показом.  

10.7 Діагностика в режимі RUN.  

10.8 Програмовані і непрограмовані діагностичні повідомлення.  

 

Тема 11. Усунення помилок 

11.1. Усунення помилок апаратних засобів.  

11.2. Усунення помилок програмного забезпечення. 

11.3. Випробування апаратних засобів та програмного забезпечення 

протягом введення в дію. 

 

Тема 12. ПЛК DirectLOGIC. 

12.1. Відладка 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 Відладка за допомогою тестового режиму Test Mode.  

12.6 Монітор перехоплення даних ‒ Trap Monitor. Контроль стека.
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Тема 13. Компактне тестування.  

13.1. Методи компактного тестування.  

13.2. Найбільш поширені методи компактного тестування: з 

використанням різних функцій.  

13.3. Синдромне тестування, із застосуванням сигнатурного аналізу.  

 

Тема 14. Технічне обслуговування і виявлення несправностей.  

14.1. Вступ. Статистичне представлення надійності.  

14.2 Практика технічного обслуговування.  

14.3 Діагностика несправностей.  

14.4 Допоміжні засоби для виявлення несправностей - EDDI і FIM.  

 

Тема 15. Безпека. 

15.1. Вступ. Статистичне представлення надійності.  

15.2 Оцінка ризику. ПЛК, комп'ютери і безпека.  

15.3 Аварійні зупинки.  

15.4 Законодавство у сфері забезпечення безпеки. 
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3. Рекомендована література 

1. Бергер Г. Автоматизация посредством STEP 7 с использованием STL и 

SCL и программируемых контроллеров SIMATIC S7-300/400. Siemens AG, 

Нюрнберг, 2001. 

2. Иванов Ю. П. Контроль и диагностика измерительно-вычислительных 

комплексов / Ю. П. Иванов, В. Г. Никитин, В. Ю. Чернов. – СПб. : Учеб. 

пособие, ГУАП, 2004. – 98 с.  

3. Программирование с помощью STEP 7 V5.3. Руководство 6ES7810-

4CA07-8BW1.Siemens AG, Нюрнберг, 2004. 

4. Программируемый контроллер S7-300. Аппаратура и монтаж. 

Руководство 6ES7398-8FA10-8BA0, Нюрнберг, 2005. 

5. Программирование в помощью STEP 7 версии 5.0  C79000-G7076-

C562-02, Нюрнберг, 2002. 

6. Романов В. П. Основы языка программирования STEP7 и базового 

программного обеспечения промышленных контроллеров SIEMENS : учебно-

методическое пособие / В. П. Романов. – Новокузнецк, 2009. 

7. SIMATIC. Программируемый контроллер S7-200. Системное 

руководство. (№ 6ES7298-8FA24-8BH0). – 2004. – 498 c. 

8. SIMATIC. Системные и стандартные функции для S7-300 и S7-400. 

Справочное руководство. В двух томах (6ES7810-4CA08-8BW1). – 2006. –  

843 с. 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  іспит. 

 
 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування на 

лабораторних роботах, виконання лабораторних робіт, електронні тести для 

проведення поточного контролю та для визначення підсумкових знань 

студентів; проведення контрольних робіт для оцінювання залишкових знань з 

теорії. 


