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Мета контрольної роботи - навчити студентів використовувати 

інформаційні ресурси при вивченні мікропроцесорних та 

програмних засобів автоматизації (МП та ПЗА), а також набути 

вміння аналізувати та вибирати МП та ПЗА для конкретних 

технологічних процесів, здійснювати програмування МП та ПЗА. 

Контрольна робота складається з теоретичної і практичної 

частин. 

Теоретична частина містить одне завдання описового характеру, 

яке охоплює теоретичний матеріал. Студент повинен якомога 

повніше описати поставлене питання.  

Практична частина передбачає виконання двох завдань, одне з 

яких передбачає обґрунтування та вибір мікропроцесорних та 

програмних засобів автоматизації для заданого технологічного 

процесу, а друге – написання програми із заданим алгоритмом для 

вказаного технічного засобу автоматики.  

Варіант завдання студент визначає за двома останніми цифрами 

номера (шифру) залікової книжки. Номери теоретичного завдання 

вибирають за двома останніми цифрами шифру з табл.1. 

 

                                            Таблиця 1 
Остання цифра 

                 шифру

 

Передостан- 

ня цифра  шифру 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0, 4, 8 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 

1, 5, 9 36 37 38 39 40 26 27 28 29 30 

2, 6 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 

3, 7 31 32 33 34 35 21 22 23 24 25 

 

 

Перелік теоретичних завдань: 

1. Історія та сучасні тенденції розвитку МП та ПЗА. 

2. Класифікація МП та ПЗА. 

3. Будова типових МП та ПЗА. 

4. Інженерні мови програмування, стандарт МЕК(6)1131-3. 

5. Мова списку команд (IL), її особливості та переваги. Приклади 

використання. 
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6. Мова драбинкових діаграм (LD), її особливості та переваги. 

Приклади використання. 

7. Мова структурованого тексту (ST), її особливості та переваги. 

Приклади використання.  

8. Мова функціональних блокових діаграм (FBD), її особливості та 

переваги. Приклади використання. 

9. Мова послідовних функціональних схем (SFC), її особливості та 

переваги. Приклади використання.  

10. Огляд основних виробників МП та ПЗА та їх продукції. 

11. Огляд МП та ПЗА підприємства «Мікрол». 

12. Технологічні мікропроцесорні індикатори підприємства 

«Мікрол».  

13.  Блоки ручного управління підприємства «Мікрол». 

Призначення, функціональні можливості, технічні 

характеристики.  

14.  Мікропроцесорні таймери-лічильники підприємства «Мікрол». 

Призначення, функціональні можливості, технічні 

характеристики. 

15.  Мікропроцесорні регулятори підприємства «Мікрол». 

Призначення, функціональні можливості, технічні 

характеристики.   

16.  Перетворювач-регулятор рН/Eh ПП-10, вторинні вимірювальні 

перетворювачі підприємства «Мікрол». Призначення, 

функціональні можливості, технічні характеристики. 

17.  Універсальний мікропроцесорний регулятор МІК-21 

підприємства «Мікрол»: призначення, функціональні 

можливості. 

18.  Універсальний мікропроцесорний регулятор МІК-21 

підприємства «Мікрол»: будова і принцип роботи, технічні 

характеристики, комунікаційні функції. 

19.  Контролер малоканальний багатофункціональний 

мікропроцесорний МІК-51 підприємства «Мікрол»: 

призначення, функціональні можливості, технічні 

характеристики.  

20. Середовище програмування ПЛК МІК-51 «Альфа» - 

функціональні можливості та основні характеристики.   

21. Бібліотека FBD-блоків середовища програмування «Альфа» та 

програмування ПЛК МІК-51. 
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22.  Програмне забезпечення підприємства «Мікрол» (МІК-

Конфігуратор, МІК-Реєстратор, ОРС-сервер, Visual Intellect).   

23.  Огляд МП та ПЗА компанії «Schneider Electric».  

24.  Огляд програмного забезпечення компанії «Schneider Electric» 

(ZelioSoft, Monitor Pro, Transparent Factory, OFC, PL-7, Vijeo 

Look).     

25.  Інтелектуальні реле ZelioLogic SR1, SR2, SR3 компанії 

«Schneider Electric»: призначення,  загальна характеристика.  

26.  Програмне забезпечення Zelio Soft та програмування 

інтелектуальних реле ZelioLogic. 

27.  Програмовані логічні контролери TSX Micro 37-хх компанії 

«Schneider Electric». Призначення, загальна характеристика.  

28.  Програмне забезпечення PL-7 для роботи з ПЛК TSX Micro. 

29. Програмування ПЛК TSX Micro 37-хх.  

30.  Огляд МП та ПЗА компанії «Siemens», «VIPA». 

31.  Огляд МП та ПЗА компанії «Advantech». 

32.  Багатофункціональні плати обробки сигналів РСІ-17хх компанії 

«Advantech». 

33. Розподілені системи на основі модулів І-7000.  

34. РС-сумісні ПЛК серії І-8000. 

35. Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації фірми 

«Овен». 

36.  Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації фірми 

«Honeywell». 

37.  Промислові мережі, інтерфейси та протоколи. Класифікація. 

Характеристики. Ієрархія мереж в системах управління.  

38.  Інтерфейси RS232, RS422, RS485. 

39. Програмовані логічні інтегральні схеми, їх особливості та 

використання. Цифрові автомати 

40.  ПЛІС компанії Altera. Технічні характеристики. Програмне 

середовище Max+PlusII. 
 

 

 

 

 

Номери першого та другого практичного завдання вибирають за 

двома останніми цифрами шифру з табл.2. 
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Таблиця 2 
Остання цифра 

                 шифру

 

Передостан- 

ня цифра  шифру 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0, 3, 6, 9 16 17 2 3 4 5 12 13 14 15 

1, 4, 7, 0 6 7 8 9 10 1 27 28 29 30 

2, 5, 8 26 18 19 20 11 21 22 23 24 25 

 

 

Перше практичне завдання: 
1. Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для управління 

потужною компресорною установкою. 

2. Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для автоматичного 

управління дзвінками у навчальному закладі. 

3. Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для автоматизації 

ліфта. 

4. Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для автоматизації 

установки по дозуванню вагової продукції. 

5. Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для автоматизації 

установки по пакуванню поштучної продукції. 

6. Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для керування 

освітленням в приміщенні. 

7. Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для керування 

автоматичними дверима. 

8. Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для керування 

фільтраційною установкою. 

9. Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для ручного 

керування заслінкою. 

10. Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для підрахунку 

кількості виробів на конвеєрі та їх пакування при надходженні 

певної кількості. 

11.  Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для відображення 

витрати, що вимірюється диференційним мембранним 

витратоміром. 

12.  Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для керування 

індивідуальним опаленням будинку. 
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13.  Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для вимірювання 

температури (до 8 каналів). 

14.  Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для регулювання 

температури в теплообміннику. 

15.  Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для автоматизації 

газової котельної установки середньої потужності. 

16.  Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для регулювання 

швидкості обертання двигуна. 

17.  Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для програмного 

управління групою пневмоциліндрів. 

18.  Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для автоматизації 

лабораторної установки по управлінню покроковими 

двигунами трикоординатного станка. 

19.  Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для автоматизації 

лабораторної установки по вимірюванню аналогових сигналів 

(до 16). 

20.  Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для автоматизації 

системи вентиляції теплиці. 

21.  Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для комплексної 

автоматизації теплиці. 

22.  Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для автоматизації 

автостоянки. 

23.  Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для 

автоматичного управління світлофорами на перехресті. 

24. Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для автоматизації 

системи управління світлофорами в місті. 

25.  Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для автоматизації 

потужного преса. 

26. Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для автоматизації 

установки біологічної очистки стічних вод. 

27.  Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для автоматизації 

водонапірної башти. 

28.  Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для автоматизації 

камери для сушки деревини. 

29.  Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для автоматизації 

хлібопекарської ротаційної печі з електронагрівом. 

30.  Вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для автоматизації 

системи вентиляції та кондиціювання. 
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Друге практичне завдання: 
1. Написати програму для реалізації двопозиційного регулятора 

без зони неоднозначності мовою LD для ІР ZelioLogic. 

2. Написати програму для реалізації двопозиційного регулятора із 

зоною неоднозначності мовою LD для ІР ZelioLogic. 

3. Написати програму для реалізації трипозиційного регулятора 

без зон неоднозначності мовою LD для ІР ZelioLogic. 

4. Написати програму для реалізації трипозиційного регулятора із 

зонами неоднозначності мовою LD для ІР ZelioLogic. 

5. Написати програму для реалізації двопозиційного регулятора 

без зони неоднозначності мовою LD для ПЛК TSX Micro 37-22. 

6. Написати програму для реалізації двопозиційного регулятора із 

зоною неоднозначності мовою LD для ПЛК TSX Micro 37-22. 

7. Написати програму для реалізації трипозиційного регулятора 

без зон неоднозначності мовою LD для ПЛК TSX Micro 37-22. 

8. Написати програму для реалізації трипозиційного регулятора із 

зонами неоднозначності мовою LD для ПЛК TSX Micro 37-22. 

9. Написати програму для реалізації двопозиційного регулятора 

мовою FBD для ПЛК МІК-51. 

10.  Написати програму для реалізації ПІД-регулятора мовою 

FBD для ПЛК МІК-51. 

11. Написати програму для реалізації каскадного ПІД-

регулятора мовою FBD для ПЛК МІК-51. 

12. Написати програму для реалізації ПІД-регулятора мовою 

FBD для ПЛК МІК-51 з програмною зміною завдання. 

13. Написати програму для реалізації ПІД-регулятора мовою LD 

для ПЛК TSX Micro 37-22. 

14.  Написати програму мовою LD для ПЛК TSX Micro 37-22, 

яка при підрахунку 10 виробів на конвеєрі дає команду на їх 

упаковку. 

15.  Написати програму мовою LD для ПЛК TSX Micro 37-22, 

яка здійснює послідовний запуск трьох механізмів із затримкою 

між першим і другим механізмом 5 с, між другим і третім – 10 с. 

16.  Написати програму мовою LD для ПЛК TSX Micro 37-22, 

яка здійснює затримку на виключення першого механізму на 1 

хв, а другого – на 10 хв після надходження дискретного сигналу. 
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17.  Написати програму мовою LD для ПЛК TSX Micro 37-22, 

яка при певній кількості автомобілів в гаражі вмикає 

вентиляцію. 

18.  Написати програму мовою LD для ІР ZelioLogic, що 

здійснює керування освітленням вулиці по датчику освітлення. 

19.  Написати програму мовою LD для ІР ZelioLogic, що 

здійснює ввімкнення приладу в певний годину дня і його 

вимкнення через 30 хв, або при перевищенні напругою на 

аналоговому вході певного значення. 

20.  Написати програму мовою LD для ІР ZelioLogic, що генерує 

імпульси з певною тривалістю та періодом на дискретному 

виході. 

21. Написати програму мовою LD для ПЛК TSX Micro 37-22, 

що генерує імпульси з певною тривалістю та періодом на 

дискретному виході ПЛК. 

22.  Написати програму мовою LD для ПЛК TSX Micro 37-22 

для програмного керування включеннями двох механізмів з 

кількістю кроків 5 та тривалістю кроку 10 с. 

23.  Написати програму для ПЛІС компанії Altera, що реалізує 

подільник частоти на 16. 

24. Написати програму для плати вводу/виводу РСІ-1711 для 

опитування дискретного входу та управління дискретним 

виходом. 

25. Написати програму для плати вводу/виводу РСІ-1711 для 

опитування аналогового входу та управління аналоговим 

виходом. 

26. Написати програму мовою LD для ІР ZelioLogic, що реалізує 

двовходовий логічний елемент І-НІ. 

27. Написати програму мовою LD для ІР ZelioLogic, що реалізує 

двовходовий логічний елемент АБО-НІ. 

28. Написати програму мовою LD для ІР ZelioLogic з 4 

дискретними виходами, що реалізує “біжучий вогник”. 

29. Написати програму мовою LD для ІР ZelioLogic, що 

реалізовує RS-тригер з пріоритетом команди Reset. 

30. Написати програму мовою LD для ІР ZelioLogic, що реалізує 

Т-тригер. 
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Контрольна робота оформляється в друкованому або 

рукописному вигляді на аркушах формату А4. Програма для 

конкретного МП та ПЗА може розроблятися в спеціалізованих  

середовищах розробки і перерисовуватися, або роздруковуватися в 

контрольну роботу. До програми повинно бути написане пояснення.  

 

Приклад розв’язування першого практичного завдання 

 

 Завдання - вибрати та обґрунтувати вибір МП та ПЗА для 

автоматизації камери для варки та копчення ковбасних виробів. 

 При варці та копченні ковбасних виробів звичайно 

здійснюється: 

- регулювання температури в камері із програмною зміною 

завдання в часі; 

- регулювання вологості в камері із програмною зміною 

завдання в часі; 

- програмне управління двохшвидкісним двигуном 

вентиляційної турбіни згідно програми; 

- програмне управління заслінкою подачі свіжого повітря в 

камеру; 

- програмне управління димогенератором (розпалювання, 

періодична подача палива в топку); 

- програмне управління режимами мийки та охолодження; 

- автоматичні сигналізація та блокування.  

Тобто для автоматизації камери необхідно розв’язати 

декілька типових задач автоматизації: автоматичне регулювання, 

програмно-логічне управління, автоматичні блокування та 

сигналізації. 

Для автоматизації можна запропонувати декілька варіантів 

вибору ТЗА: 

1) окремі мікропроцесорні програмні  регулятори для 

регулювання температури та вологості, мікропроцесорні 

таймери для реалізації програмного управління іншими 

елементами камери (наприклад, мікропроцесорні прилади 

виробництва «Мікрол», або «Овен»); 

2) спеціалізовані мікропроцесорні контролери для камер 

варіння та копчення (наприклад, контролери «Mikster», 

«Dukomaster» та ін.); 
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3) програмований логічний контролер із зовнішньою 

панеллю оператора (наприклад, ПЛК100/150/154, 

ПЛК110/160 та ИП320, СП270 від «Овен»), або із 

вбудованими засобами людино-машинного інтерфейсу 

(наприклад, ПЛК63/73 від «Овен», МІК-51/52 від 

«Мікрол»).     

Перший варіант є недоцільним, оскільки збільшується 

кількість використовуваних приладів, значно ускладнюється 

схема, знижується надійність, зростає загальна вартість системи 

управління, вартість монтажу та обслуговування, система 

потребуватиме зміни настроювань приладів для кожної нової 

технологічної програми. 

Другий варіант є достатнім, якщо функціональні можливості 

контролера відповідають типу камери. Також цей варіант має 

перевагу, якщо виробництво є невеликим і відсутній 

кваліфікований персонал для роботи з МП та ПЗА. Даний 

варіант, як правило, є дешевшим в реалізації ніж попередній. 

Третій варіант є найбільш гнучким, має найбільші 

функціональні можливості, дозволяє довільним чином 

змінювати, розширювати та модернізувати алгоритми роботи 

камери при зміні технології виробництва, заміні обладнання на 

нестандартне, здійснювати об’єднання різних технологічних 

частин виробництва в автоматизовані комплекси та ін. Проте 

для обслуговування даного обладнання необхідний 

кваліфікований персонал, що можливо тільки на досить 

потужному виробництві. По вартості реалізації даний варіант 

мало відрізняється від попереднього.    

 

 Приклад розв’язування другого практичного завдання 

 

Завдання – написати програму для інтелектуально реле Zelio 

Logic, що реалізує логічний елемент «Виключаюче АБО» (XOR). 

  

В програмному середовищі ZelioSoft здійснюємо вибір 

моделі інтелектуального реле (рис.1). 

В редакторі програми (вибраний режим відображення Free 

mode->Electrical mode) запрограмуємо заданий алгоритм (рис.2). На 

рис.3 показаний вигляд програми в режимі Zelio mode. 
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Рис. 1. Вибір моделі інтелектуального реле ZelioLogic 

 

Рис. 2. Програма для реалізації логічного елемента 

«Виключаюче АБО»  

 

Рис. 3. Вигляд програми в режимі Zelio mode 
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Для перевірки програми проведемо симуляцію її роботи при 

заданні різних комбінацій вхідних сигналів (рис.4). 

 

 

 

 

Рис.4. Симуляція роботи програми 

 

 Програма відповідає алгоритму роботи логічного елемента 

«Виключаюче АБО».    
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 Internet – ресурси: 

1) Журнал "Промышленные АСУ и контроллеры" – 

www.asucontrol.ru 

2) Сайт присвячений системам та засобам комп’ютерної 

автоматизації - www.asutp.ru 

3) Технічна документація підприємства “Мікрол” - 

www.microl.com.ua  

4) Сайти компанії “Schneider Electric” - www.schneider-electric.com 

5) Сайт компанії “Siemens” - www.siemens.com.ua 

6) Сайт компанії “Advantech” - www.advantech.com 

7) Сайт підприємства “Овен” www.owen.ru 

8) Сайт компанії “Vipa” - www.vipa.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


