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Кіріспе 

 

«Микроконтроллерлік басқару жүйесі» зертханалық тақтасы (1 сурет) 

«Электр машиналары және электр жетегі» кафедрасында жасалды. Бұл 

тақтада студенттер,  «ОВЕН» фирмасының қазіргі заманғы автоматты басқару 

жүйелерінің құралдарымен жұмыс жасауды үйрену керек. Тақтаның құрамы: 

ПЛК100 микроконтроллері; дискретті енгізу – шығару модулі МДШЕ; 

аналогты енгізу модулі МВА8; сенсорлы басқарылатын СП270 графикалық 

панелі; ИП320 графикалық панелі; дискретті сигналдарды беретін 

элекменттер (тумблерлер); реле қосылғандағы индикация элементтері 

(светодиодттар);  бағдарламамен қамтылған компьютер; тахогенераторлы 

және жүктеме беретін ток датчигі. 

    

    
  

1 сурет - «Микроконтроллерлі басқару жүйелері» тақтасы 

  

 Бұл нақты тақтада элементтердің өзара байланысын және 

қозғалтқышпен байланысын зерттеуге болады. 2 суретте  құрылымдық сұлба 

көрсетілген, ол жерде тақта элементтерінің желіге және байланыс 

интерфейсіне қосылғанын көруге болады. 3 суретте  электр қозғалтқыштың 

электірлік басқару сұлбасының күштік бөлімі көрсетілген.  
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2 сурет - Тақтаның функционалды сұлбасы  

 

 

 
 

3 сурет - Электр қозғалтқышының электірлік басқару сұлбасы  
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1 Зертханалық жұмыс №1.  Контроллер ОВЕН ПЛК100 құрылғысы 

және бағдарламалануы 

 

Жұмыстың мақсаты: жұмысты орындау кезінде студенттер 

контроллердің жұмыс режимдерін басқаратын органдармен, құрылысымен, 

CoDeSys бағдарламасымен танысулары керек, сонымен қатар дербес 

компьютердің көмегімен контроллердің жадысына тізбекті интерфейс арқылы 

қарапайым бағдарламаларды құрау және жазуды үйрену, оның орындалуының 

дұрыстығын тексеріп үйерену.  

 

1.1 Контроллер және бағдарлама туралы негізгі ақпараттар  

         

ПЛК100 контроллері тақтаның алдыңғы панелінде орналасқан, желіге 

төменде орналасқан тумблер арқылы қосылады. Контроллердің беттік 

панелінде «STOP» және «RUN» жұмыс режимдерінің индикаторлары, кіріс 

және шығыс индикаторлары, интерфейс байланыстары және басқа 

құрылғылармен байланыс индикаторлары орналасқан. Контроллерді қорек 

көзіне және жүктемеге қосатын кіріс және шығыс электрлік сұлбасы 1.1 

суретінде көрсетілген [3].   

 

 
 

1.1 сурет - ЛБК-100 қосылу сұлбасы  
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Контроллердің шығысындағы 11 – 22 контактілеріне   КМ1- КМ6 

релелері қосылған, олардың қосылуын тақтадағы  HL0- HL6 светодиоттар 

бақылап тұрады. Контроллердің 3 - 10 кірістеріне SA1 – SA8 тумблерлері 

қосылаған, ол әртүрлі кіріс сигналдарын бақылап тұрады.  

Контроллерді бағдарламалау үшін, CoDeSys (Controller Development 

System) бағдарламасы қолданылады, ол арнайы редакторлардан тұратын бес 

тілмен қамтылған: нұсқаулар тілі (IL); функционалды блоктар және 

диаграммалар (FBD); реле-контакторлы сұлбалар (LD); құрылымдық 

тақырыпшалар (ST); тізбекті функционалды сұлбалар (SFC). 

CoDeSys-те арнайы эмулятор орнатылған, ол бізге контроллерді 

бағдарламасыз қосуға мүмкіндік береді, оның жұмысы контроллер қосылып 

тұрсада, «Online» режимінен, айырмашылығы жоқ.  Алдын - ала адымдық 

режим орнатылған, ол бізге қандай қателіктер бар екенін көрсетеді. Сонымен 

қатар, контроллерді тоқтатпай тұрып, жұмыс жасап тұрған бағдарламаны 

түзетуге болады. Өзгертілген фрагменттер комплектіленеді, жұмысқа сол 

мезетте енеді. Бөлек бағдарламалық блоктарды, айнымалыларды және 

берілгендерді ауыстыруға болады. 

         Көп бағдарламалайтын тілдердің ішінен  LD графикалық 

редакторын пайдаланамыз. LD  редакторы электілік сұлбалар тізбегін 

құрайды, яғни инженерлі – теникалық персонал контроллер бағдарламасына 

дайын болмай тұрып меңгеріп алады.  LD редакторы шынайы электрілі 

сұлбаларды құрастыра алады, ол бізде контактілерден, реле катушкаларынан, 

санағыш таймерлеінен және басқада элементтерден тұрады. Бағдарламаны 

іске қосқан кезде тізбек арқылы, сол жақтан оңға қарай немесе жоғарыдан 

төмен қарай орындалады CPU бағдалама соңына жеткенде, қайтадан басынан 

басталады. 

1.2 суретте панел инструменнері LD редакторы арқылы, 1.3 суретте 

сипатталған.     

 

 
 

1.2 сурет - LD редакторының инструменттер панелі  
     
         Инструменттер панеліндегі бастырмалар, командаларға жылдам 

енуді қамтамасыз етеді, сонымен қатар CoDeSys әр редакторға әр қалай 

беріледі.  Инструменттер панелі арқылы шығарылған команда, активті 

ұяшықта автоматты түрде орындалады. Егер инструменттер панелі қажет 

болмаған жағдайда, оны өшіріп қоюға болады.  
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Инструментер 

панелінің 

бастырмалары 

Сипаттамасы 

 
Жаңа файл ашу 

 
Жобаның файылын ашу  

 
Жобаның файылын сақтау  

 
Эмуляция режимінде немесе контроллердің бағдарламасын іске 

қосу  

 
Эмуляция режимінде немесе контроллердің бағдарламасын өшіру 

 
Бағдарламаның бір нұсқауын орындау  

 
Актвті терезедегі позицияның тоқтату нүктесін қою немесе жою  

 
CoDeSys бағдарламасы арқылы контроллермен байланыс құру 

немесе Online режимін қосу  

 
Эмуляция режимінде контроллермен жұмысты үзу немесе 

жұмысты аяқтау. Жүйе Offline режиміне ауысады 

 
Берілген тақырыпты POU – дан, берілгендерден немесе жобаның 

айнымалыларынан табу  

 
Белгіленген элементті буферге ауыстыру. Сол кезде белгіленген 

элемент редактор терезесінен жойылады  

 
Белгіленген элементті буферге көшіру,  редактор терезесінің іші 

өзгермейді  

 

Редактор терезесіндегі курсорды бастапқы позициядан бастап 

буферді қою. Графикалық редакторларда, буфердің мазмұны 

таңдалған элементке сәйкес келеді 

 
Активті редактор терезесінен енгізілген тақырыпты табу  

 
Ағымдағы позициядан енгізілген тақырыпты іздеп бастау  

 Тұйықталмаған тізбекті контактіні қою  

 
Тұйықталған тізбекті контактіні қою 

 Тұйықталмаған паралель контактіні қою 

 Тұйықталған паралель контактіні қою 

 Реле орамасын қою (катушка)  

 Функционалды блокты қою 

 Таймер «TON» қою 
 

1.3 сурет - Инструменттер панелінің бастырмалары 

 

LD тілінде әртүрлі командалар графикалық символдармен белгіленеді 

және негізгі үш формада болады:  

а) кірістер операциясы «кіріс» жағдайындағы логикалық күйін 

көрсетеді, ажыратқыштар, бастырмалар және т.б. ; 

б) шығыстар операциясы аралық релелер, электр қозғалтқыштарын 

қосқыштар, шамдарға тән логикалық нәтижелерді көрсететін «шығыстар»; 
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в) блоктар  таймерлер, санағыштар, математикалық командаларды 

көрсететін қосымша командалар. 

LD – де бағдарлама сегменттерге бөлінеді (тізбектер).  Әр тізбектің 

жүктемесі ретінде реле катушкасы қызмет атқарады. Әрбір реленің 

байланысы болады, оларды басқада тізбектерде қолдануға болады. Тізбектің 

байланыстар саны еркін болады, реле біреуақ болады. Егер тізбектей 

жалғанған байланыстар тұйықталған болса, онда тоқ тізбек арқылы жүріп реле 

іске қосылады, сол мезетте релеге қатысы бар байланыстардың барлығы өз 

күйін өзгертеді. Қажет болған жағдайда бірнеше релені паралель қосуға 

болады, тізбектей қосуға болмайды. LD – де әрбір байланысқа логикалық 

айнымалы қойылады. Тізбектей қосылған жағдайда «И» логикалық 

операциясына сәйкес болады. Параллель жалғанған жағдайда  «ИЛИ» 

операциясына сәйкес болады.  
 

1.2 LD тіліндегі бағдарламалау әдістемесі  

  

CoDeSys – тің негізгі терезесін ашқаннан кейін мониторда жұмыс 

облысы пайда болады (1.3 сурет), ол жерде алдын – ала дайындалған 

электірлік сұлбасын LD редактор көмегімен бағдарлама жаслады. Бұл сұлба 

горизонтальді тізбектер жиынтығын ұсынады, ол вертикалды жалғанған 

қоректендіретін шиналарды байланыстырады.  

Бірінші тізбек жұмыс облысында  сол мезетте пайда болады (1.3 сурет). 

Сол жақтағы сұр түсті фонда оның нөмірі пайда болады (0001). Оң жақтағы 

пунктирлі тіктөрбұрыштың пайда болуы, оның іске қосылғанан білдіреді, 

енгізетін компоненттерді қабылдауға дайын деген сөз: байланыстар, 

функционалды блоктар, реле катушкалары. Ары қарай дайындалған электірлік 

схема арқылы бағдарламаны тереміз.   
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1.4 сурет - CoDeSys негізгі менюі 

 

1.3 Жұмыс бағдарламасы 

 

1.3.1 Тақтаның электр қондырғысымен танысу, байланыстарды 

тізбектей және параллель жалғап қарапайым мысалдар келтіріп ПЛК100 

контроллерімен CoDeSys бағдарламасымен жұмыс жасауды үйрену, 

бағдарламаны жазып үйрену.    

1.3.2 Таймерлердің, жүктеме берілгендегі уақыттың TON режиміндегі 

жұмысын зерттеу және уақыттық диаграммасын келтіру.  

1.3.3 Берілген тізбекті уақыт арқылы, жүктемелерді циклдық қосу 

бағдарламасын жасау және зерттеу (HL0-HL11)  

1.3.4 Бағдаршамды обьектінің иммитация жұмысын жасау. 

 

1.4  Жұмысты орындау реті  

 

1.4.1 Имитатор тумблерлерін нөлдік жағдайға қою, контроллерді қорек 

көзіне қосу. Қорек көзіне қосылған кезде контроллер STOP режиміне 

қосылады. 

1.4.2 CoDeSys бағдарламасын іске қосу. 
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1.4.3 Инструменттер панелдер көмегімен бағдарламаға сәйкес 

қарапайым тізбектреді жинау және зерттеу.  

 

1.5 Үй тапсырмасын дайындауға арналған тапсырма  

 

1.5.1 Микроконтроллерді бағдарламалаумен және құрылғысымен 

байланысты материалдарды қайталау.  

1.5.2 ПЛК100 контроллерінің шығыстарының және кірістерінің қосылу 

сұлбаларын оқу. CoDeSys бағдарламасымен және LD редакторымен жұмыс 

жасап дағдылану. 

Зертханалық жұмысқа зерттеуге арналған сұлбалар дайындап әкелу. 

 

1.6 Есептеменің мазмұны  

 

1.6.1 Жұмыстың мақсаты және мазмұны. 

1.6.2 Контроллердің қосудың электірлік сұлбасы.  

1.6.3 Зерттелетін электірлік сұлбалар және сәйкес бағдарламалар.  

1.6.4 Жасалған бағдарламалардың нәтижелері. 

1.6.5 Қорытынды. 

                                       

1.7 Бақылау сұрақтары  

 

1.7.1 CoDeSys – те қандай бағдарламалау тілдері қолданылады? 

1.7.2 LD редакторын бағдарлама қандай формада көрсетеді? 

1.7.3 LD редакторында командалар қандай формада көрсетіледі? 

1.7.4 Зерттелетін контроллердің қанша шығысы бар? 

1.7.5 Зерттелетін контроллердің қанша кірісі бар? 

1.7.6 Контроллердің кірісінің кернеуі қаншаға тең? 

1.7.7 Тізбектей қосылған байланыстар қандай логикалық операцияны 

орындайды? 

1.7.8 Паралель қосылған байланыстар қандай логикалық операцияны 

орындайды? 

1.7.9 Таймердің үзінді уақыты қалай беріледі?  

 

2 Зертханалық жұмыс № 2. ЛБК100 негізіндегі реле – байланыстық 

басқару сұлбаларын жаңарту  

 

Жұмыстың мақсаты: жұмысты орындау кезінде студент CoDeSys 

бағдаламалау ортасында жұмыс жасап дағдылануы керек және электр 

қозғалтқыштарын басқару сұлбаларында контроллерді қолданып зеттеу жасап 

үйренеді. 
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2.1 Жұмыс бағдарламасы 

 

2.1.1 Тұрақты ток қозғалтқышының (ТТҚ) уақыт функциясын екі сатыда 

іске қосу реле – байланыстық жұмыс алгоритімін оқу (2.1 бөлім). ЛБК100 

контроллерінің кірістеріне және шығыстарына датчиктерді, басқару 

элементтерін және орындаушы релелерді қосып электірлік сұлба жасап 

үйрену. Реленің жұмыс имитациясы және максималды тоқ релесі үшін, өрістің 

үзілуін қорғау. 

2.1.2 LD редакторын қолдана отырып, электірлік сұлбаның жұмыс 

алгноритіміне бағдарлама құру. Контроллерге бағдарламаны енгізу. Электр 

қозғалтқышын іске қосу және тежеу алгоритімін бағдарламаға сәйкес тексеру. 

Қорытынды жасау. 

2.1.3 Қорғауды іске қосуды имитациялау. Қорытынды жасау.  

 

2.2 Жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар  

          

Тұрақты ток қозғалтқыштарын автоматты іске қосудың амалдарының 

бірі, қозғалтқыш якорімен тізбектей қосылған, іске қосу резисторларын уақыт 

функциясында іске қосу. Мұндай сұлба, яғни динамикалық тежелу 2.1 

суретінде көрсетілген. Сұлбада іске қосу контакторы КМ1, КМ2 және КМ3 

үдеу контакторлары, тежелу контакторы КМ4, уақыт релесі К2, К4, 

динамикалық тежелу релесі К5 көрсетілген. Электр қозғалтқышын авариялық 

режимдерден қорғау үшін, максималды ток релесі К1 және өрісті үзу релесі 

қойылған К3. Төменде іске қосу және тежелу жұмысының алгоритімі 

көрсетілген [4]. 

Күштік сұлбасын және басқару сұлбасын QF автоматымен қосқан кезде 

К3 релесі және К4 уақыт релесі іске қосылады. К3 релесі өзінің К3.1 

контактісін КМ1 контакт тізбегіне қосып, іске қосу тізбегін дайындайды. 

Уақыт релесі ашылып КМ2 үдеу контакторы қосылады. SB2 бастырмасын 

бақанда КМ1 контакторы іске қосылады, онымен бірге КМ1.1 контакторы 

қосыладыда өзінің күштік контактісімен электр қозғалтқышына кернеу 

беріледі. Электр қозғалтқышының тізбегімен ток жүре бастайды, ол уақыт 

релесін К2 іске қосады. КМ1.3 контактісі ашылғанда, уақыт релесі К4 

тізбегінде іске қосудың бірінші сатысы, яғни R1, R2 резисторламен жұмысқа 

қосылады. К4 уақыт үзіндісі аяқталғанда, контактор тізбегінде КМ2 іске 

қосылады, ол R3 резисторын шунттап, қозғалтқыш екінші сатыда жұмыс 

жасай бастайды. Сол уақытта К2 уақыт релесі үзіліп, оның уақыт үзіндісі 

санала бастайды. Уақыт аяқталған соң, оның КМ3 контакторы іске 

қосыладыда, өзінің КМ3.1 контакторы R3 резисторын шунттап, қозғалтқыш 

жылдамдығын қосып, шынайы сипаттамаға ие болады. 

Электр қозғалтқышының басқару сұлбаларын, ЛБК100 контроллерімен 

жасағанда, орындаушы күштік релелер ретінде КМ1-КМ4 релелері 

қолданылады. Релелер контроллердің D0-1 ÷ D0-6 шығыстарына жалғанады. 

Реленің жағдайын тақтаның HL1 ÷ HL6 диодттары арқылы көруге болады.  
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QF, автоматы қосылғанда максималды ток релесі, өрісті үзу релесі, іске қосу 

және тоқтату бастырмалары, кіріс сигналдардын 0 – 7 тумблері арқылы 

қосады, ол контроллердің кірістеріндегі DI-1÷ DI-8 арқылы жалғанған. 

Бірінші сатыдағы жұмыс уақыты – 10 с, екіншісінде - 5 с.  

 

 
 

2.1 сурет  – ТТҚ іске қосудың реле – контакторлы электірлік сұлбасы  

          

2.3 Үй тапсырмасын дайындауға арналған тапсырма 

 

2.3.1 Электр қозғалтқыштарын реле – контакторлы электірлік 

сұлбасымен жұмыс жасап үйрену, өткен материалды қайталау. 

2.3.2 ЛБК-100 контроллерін басқару элементтерін және релені қосу 

сұлбаларын жасау. 

2.3.3 Электр қозғалтқыштың берілген параметрлерімен, әрбір сатыға 

уақыт үзіндісіне есеп жасау. 

2.3.4 Электр қозғалтқышын іске қосуды және реверстейтін сұлбасын 

жасау және бағдарлама құру.   
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2.4 Есептеменің мазмұны 

 

2.4.1 Жұмыстың мақсаты және мазмұны. 

2.4.2 Контроллерді қосудың электірлік сұлбасы.  

2.4.3 Жасалған бағдарламалар.  

2.4.4 Қорытынды. 

         

2.5  Бақылау сұрақтары 

 

2.5.1 Қандай электірлік сұлбаның элементтері, зерттелетін 

контроллердің шығыстарына жалғанады? 

2.5.2  Электрқозғалтқыштың іске қосылу уақыты қалай есептеледі? 

2.5.3 Уақытты санайтын таймер қалай таңдалады?  

2.5.4 Тізбектей қосылған контактілер қандай логикалық операцияны іске 

асырады? 

2.5.5 Паралель  қосылған контактілер қандай логикалық операцияны 

іске асырады? 

2.5.6 Контроллердің жадысына енгізетін бағдарламаның тәртібін 

түсіндіріңіз. 

2.5.7  Электр қозғалтқыштың іске қосу электірлік сұлбасын түсіндіріңіз. 

2.5.8  Қозғалтқыштың өрісінің үзілуінен қорғауды контроллер арқылы 

қалай жүзеге асыруға болады?   

2.5.9 Қозғалтқыштың максималды токтан қорғауды контроллер арқылы 

қалай жүзеге асыруға болады? 

 2.5.10 Жұмыстың орындалу тәртібін, бағдарламаны енгізуді және 

электр қозғалтқышын іске қосуды түсіндіріңіз. 

2.5.11 Ток датчигіне контроллерді қосу үшін, қандай қосымша 

элементтер керек? 

 

3 Зертханалық жұмыс № 3. ОВЕН ИП-320 операторының панелі  

         

Жұмыстың мақсаты: жұмысты орындау кезінде студент ИП-320 

оператор панелімен, оның техникалық сипаттамаларымен, басқару 

органдарымен, жұмыс режимдерімен танысуы керек, сонымен қатар  

«Конфигуратор ИП-320» бағдарламасын зерттеуі керек.  Қарапайым 

жобаларды жасай білуі керек.  

 

3.1 Оператордың техникалық сипаттамалары және тағайындалуы  

           

ИП-320 панелі технологиялық процестерді автоматтандыратын ЛБК 

параметрлерін редакторлауға, бақылау және өлшеу құралдарын, зерттеуге 

арналған. Сонымен қатар оператор панелі «желі Мастері» (Master) режимінде 

және «Бағыңқы» (Slave) құрылғы режимінде жұмыс жасайды. ИП-320 

техникалық сипаттамалары 3.1 кестеде көрсетілген. 
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3.1 кесте - ИП-320 техникалық сипаттамалары 
Атаулары Мәндері 

Тұрақты ток кернеуі, В 20...28 

Тұтынылатын қуат, Вт 4 

Байланыстар интерфейстері RS232, RS485 

Интерфейстердің жұмыс жылдамдығы, бит/с 2400,4800,9600,19200,38400

,115200 

Жан – жақты алмасу хаттамасы Modbus RTU 

Конструктивті орныдалуы Щиттік корпус 

Беттік панелдің корпусының қорғалу дәрежесі IP65 

Дисплей типі, диагональ Жарықтандырылған СК 

графикалық монохромды, 3,7 

Дисплейдің рұқсаттамасы, пиксел 192×64 

Дисплейдің өлшемдері Д×Ш, мм 100×35 

Батырмалардың саны 20 

Панелдің өлшемдері Д×Ш×Г, мм 172×94×30 

Масса, кг, аспау керек 0,5 

 

 ИП-320 оператор панелі корпус түрінде шығарылады, технологиялық 

процестерді басқару жүйесінің щиттерін ұстап тұру үшін керек. Барлық 

сыртқы байланыстар панелдің оң жағында орналасқан ашық жерлерден 

жалғанады, ол жерде интерфейстер болады: RS232, ол интерфейс өткізгіш 

арқылы панелге және RS485 интерфейсіне жалғанады. Оператор панелінің 

сыртқы көрінісі  3.1 суретте көрсетілген, ИП320 беттік панелінде графикалық 

СК-дисплей орналасқан, сонымен қатар сегіз басқаратын және он екі сандық 

және функционалдық батырмалар бар. Батырмалардың функционалды 

тағайындалулары кестеде келтірілген (3.1 сурет).  

 

 
           

3.1 сурет - ИП-320 панелінің сыртқы бейнесі 
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3.2 сурет - ИП-320 панелінің сыртқы бейнесі және батырмалардың 

фукнционалды тағайындалуы 

          

3.2 «Конфигуратор ИП-320» бағдарламасы  

      

3.2.1 Бағдарламаның негізгі терезесі. 

ИП-320 конфигураторы бағдарлама болып табылады, ол ИП-320 

оператор панелін бағдарламалауға арналған. ИП-320 конфигураторы жобаны 

жасау кезіндегі ИП320 панелінің дисплеіндегі берлілгендерді қолданушының 

экранында сақтауға және формалауға арналған. 

Қолданушының экранында базалық элементтердің жиынтығы болады, 

оның әрқайсысы панелдің арнайы бір функциясын орындауға арналған. 

Экранның базалық элементтеріне келесілер кіреді: әріптер (орысша және 

ағылшынша); пиктограммалар (индикатор, график, сызғыш, қайта қосқыш, 

берлігендердің бейнеленуін және редакторлауын тіркегіш және басқада 

элементтер). Сонымен қатар, экранда, экрандар арасындағы ауысуды, 

элементтер арасындағы ауысуды орындайтын элементтер орналасқан.  

     Экрандардың жиынтығы жоба болып саналады, оларды жобаға 

енгізуге немесе фай ретінде сақтап дисктерге сақтауға болады. Жобаны 
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таңдаған кезде, қолданушы экранның біреусін таңдауға болады немесе жаңа 

жоба жасауға болады.  

     Жоба жасау кезінде оператор берілгендер бейнеленген экрандар 

арасымен ауысуға, параметрдің мәнін өлшеуге және мәнін қойуға болады.  

          Конфигураторды іске қосқан соң, компьютер экранында 

бағдарламаның негізгі терезесі пайда болады (3.2 сурет).  

 

 

3.3 сурет - «Конфигуратор ИП-320» бағдарламасының негізгі терезесі 

 

Терезенің сол жағында «Экрандар» облысы орналасқан. Бұл «№» 

коллонасында ағымдық жобаның экрандарының идентификационды 

нөмірлері бейнеленеді, ал «Атаулар» бөлімінде –экрандардың атаулары 

көрсетілген. Батырма «Жаңа», жаңа экранды жасауға тағайындалған, және  

«Жою», ол артық экранды жояды. Терезенің жоғарғы оң жағында экрандарды 

редакторлау облысы орналасқан.  
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3.4 сурет - Құралдар панелінің батырмаларының тағайындалуы 
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3.5 сурет - Құралдар панелінің батырмаларының тағайындалуы 

 

3.2.2 Жобаларды жасау және редакторлау. 

Жаңа жобаны жасау үшін, «Жаңа жоба» батырмасын басамыз, «ЛБК 

таңдау» терезесі шығады. Осы терезеде ЛБК байланыс хаттамасы және 

панелдің жұмыс режимі пайда болады. 

ИП320 панелі Мастермен жұмыс жасау үшін, Modbus RTU (ИП320 - 

Master) таңдау керек (3.3 сурет).  

ИП320 панелі бағыңқы болу үшін, Modbus RTU (ИП320 - Slave) таңдау 

керек. Осы терезеде панелдің адресі таңдалады – оның диапазоны  1 ден 255.  
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3.6 сурет - Байланыстың және режимнің орнатылуы  

          

Жаңа жобаның параметрлерін енгізгеннен кейін,  «Экрандар» 

облысында , «№» бағанасында экранның нөмірі «1» деп шығады. Жұмыс 

облысының оң жағанда батырмалары бар инструменттер панелі шығады 

(сурет 3.4). Батырмалардың тағайындалуы 3.3 кестесінде берілген. Батырманы 

басу кезінде, жұмыс облысының терезесінде сәйкес элемент қосылады. 

«Экрандар атрибуты» облысында экранның атауы беріледі. 

 

 
 

3.7 сурет - №1 терезесінің негізгі экраны 

 

Редакторланатын облыстың инструменттер көмегімен жасалған 

экранның атрибуттарын анықтағаннан кейін, экран пайда болады.  

Редакторланатын облыстың жұмысы дегеніміз, облысқа талап етілетін 

элементтер енгізіледі (тақырып, регистр, батырмалар пиктограммасы, 

графиктер және т.б). Бұл элементтерге қажетті параметрлер енгізіледі. Барлық 

элементтер, экранның жұмыс облысында көрініп тұрады, оларды тінтуірдің 
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көмегімен жылжытып отыруға болады. Жылжытылған элементті тінтуір 

арқылы, сол жағын басып қоюға болады. Жасалған экранды панелге енгізу 

үшін, бағдарламаның негізгі экранының интрументтер терезесіндегі «Енгізу»  

батырмасымен қоямыз; енгізу аяқталғаннан кейін «Енгізу аяқталды» деген 

хабарлама келеді.  

Редакторланған жоба, яғни экрандардың жиынтығы ИП320 панеліне 

енгізілгеннен кейін, жобадағы экрандар ИП320 панеліне шығып, ары қарай 

БЛК басқару процесінде қолданылады. Оның толық жасалуы [7] көрсетілген 

және тақтаның техникалық сипаттамасына қосылған. 

       

 
 

3.8 cурет - Экрандарды редакторлайтын инструменттер панелінің 

батырмалары 

         

 3.3 Жұмыс бағдарламасы 

 

Жаңа жобаны ашып жобаның экрандарын жасайтын панель 

операторының баптауларын жасаймыз. 
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Панельдегі келетін, бірнеше тақырыптар нұсқасын жасауымыз керек. 

Жазбалары бар бірнеше функционалды батырмалар жасаумыз керек ( «Іске 

қосу», «Стоп», «Алға», «Артқа», «Реверс»). «Индикатор» батырмасының 

қолдануын меңгеру. Бұл батырма автоматты басқару режимдерін 

белгіленуінде қолданылады - қолмен, қозғалыстың бағытын басқаратын. 

Бәсеңкі өндірістік процестердің графигін жасау және графиктің 

атрибуттерінің баптауларын жасау. 

Қарапайым электрлік сұлбалардың суретін. 

Барлық жасалған экрандарды оператор панеліне енгізіп, тексеру қажет.    

ПЛК-100 (Slave) және ИП-320 (Master), MBA8(Slave) панелдерінің өзара 

қатынасын жасау. МВА8 кірісіне потенциометрдің көмегімен реттелетін 

кернеу келіп түседі  және оның шамасы панель операторында бейнеленеді. 

          

3.4 Үй тапсырмасын дайындауға арналған тапсырма 

 

3.4.1 Оператор панелінің құрылысымен және «Конфигуратор ИП-320» 

бағдарламасымен танысу. 

3.4.2 Жұмыстың бағдарламасына сәйкес экран мазмұнының нұсқасын 

жасау.  Есептің шешімін 1.7. бөлім бойынша шешу. 

           

3.5 Есептеменің мазмұны  

 

3.5.1 Жұмыстың мақсаты және бағдарламасы. 

3.5.2 Панелдегі бейнеленген жобаларды сипаттау. 

3.5.3 Қорытынды. 

 

3.6 Бақылау сұрақтары 

 

3.6.1 ИП-320 конфигуратор бағдарламасының тағайындалуын түсіндіру? 

3.6.2 ИП-320 панелі қандай мақсаттарда қолданылады? 

3.6.3 ИП-320-ң функционалды батырмаларының тағайындалуын 

түсіндіру? 

3.6.4 Қолданушы экраны дегеніміз не? 

3.6.5 Жаңа жоба қалай жасалады? 

3.6.6 Жаңа экранда жасалған басқару панелі қалай енгізіледі? 

3.6.7 Тақтаның басқа қондырғыларынын, панелмен байланыстыратын 

интерфейстің қандай типтерін білесіздер?  

3.6.8 ИП-320 панелі қандай режимдерде жұмыс жасайды? 

 

4 Зертханалық жұмыс № 4. ОВЕН СП-270  оператор панелі  

          

 Жұмыстың мақсаты: жұмысты орындау кезінде СП-270 оператор 

панелі мен «Конфигуратор СП-270» бағдарламасының жұмыс режимдерімен, 
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басқару оргнадарымен, техникалық сипаттамаларымен, тағайындалуымен 

танцсу.  Қарапайым жобаларды жасап үйрену.  

        

4.1 Оператор панелінің тағайындалуы және техникалық 

сипаттамалары  

         

СП270 сенсорлы экранды оператор панелін (4.1суретте) ол бизде «адам-

машиналы интерфейс» болып табылады және технологиялық процесті 

бейнелеуге, технологиялық процестердің автоматизациясында ЛБК 

параметрлерін редакторлауға, өлшеу мен бақылау құрылғыларының 

параметрлерін көрсетуге арналған. СП270 «Желі мастері» желісінде (Master) 

немесе «Бағыңқы» құрылғы ретінде (Slave) қолданады. Экранның анық бір 

облысына сенсорлы әсер етіп қажетті процедураларды қосуға және тоқтатуға 

болады (мысалы, агрегатты қосу және өшіру). Сенсорлық экраннан басқа, 

басқан кезде қосымша әсерлер орындайтын, қажетті батырмалар қойылған. 

ИП-270 техникалық сипаттамалары келтірілген 4.1 кестеде келтірілген. 

     

4.1 кесте - ИП-270 техникалық сипаттамалары   
Атаулары Мәні 

Адам – машиналы интерфейс  

Дисплей типі, диагональ, мм Түрлі түсті TFT, 178 

Көрсетілетін түстер 65536 

Дисплей рұқсаттамасы 480х234 

Дисплейдің жұмыс зонасы  156х88 

Реалды уақыттың енгізілген сағаттары  есть 

Байланыс интерфейсі  

Қолданылатын байланыс интерфейсі RS-232 (2 каналы), RS-

485 (1канал) 

Басқа аспаптармен және ЛБК интерфейс 

байланысының типі  

RS-232 , RS-485  

ДК жобаны енгізетін интерфейс типі  RS-232 

Интерфейстер бойынша берілгендерді 

берудің жылдамдығы, бит/c 

 4800, 9600, 38400, 

115200, 187500 

Берілгендерді беретін хаттама  Modbus RTU, Modbus 

АSCII 

Панелдің жұмыс режимдері  Master, Slav Modbus  

Жады  

Бағдарламаның жадысы (Flash RAM), Mб 4 

Берілгендердің жадысы (SDRAM), Кб 4 

Кернеу көзі  

Тұрақты ток кернеуі, В 20…28 

Номиналды кернеу, В  24 

Тұтынылатын ток, А  0,15 

Панел корпусы  

Габаритті өлшемдер, мм 200х148х44,4 
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4.1 сурет - СП270 оператор панелі 

          

Оператор панелі корпус ретінде шығарылады. Панелдің беттік жағында 

сенсорлы графикалық экран орналасқан, ол өте сезімтал болып келеді. 

Басқарушы элементтер экранның диалогты терезелерінде келтірілген. 

Басқаруды механикалық клавишалардың көмегімен жасауғада болады. 

Сыртқы байланыстардың барлығын, корпустың жақтық жағындағы 

жалғағыштармен жалғайды.  

Оператордың панелін процеске кез келген технологиялық кешен арқылы 

басқаруға болады. Панелдің нақты конфигурациясы (жұмысты анықтайтын 

параметрлердің жиынтығы), оны сонымен қатар «жоба» деугеде болады, ол 

арнайы мамандандырылған бағдарламамен қамтылған (конфигуратордың 

бағдарламасы). Конфигуратордың бағдарламасының көмегімен жобалардың 

түрлері жасалады, оның әр қайсысы оператор панеліне енгізіледі. 

Оператор панелі бірмезетте бір жобамен жұмыс жасай алады. 

           

4.2 «Конфигуратор СП200» бағдарламасы  

 

  «Конфигуратор СП200» бағдарламасы панель операторының 

конфигурациясының – «жобасы» – нақты кешен проедурасына сәйкес келеді, 

оны оператор панелі орындау керек. Ағымдық параметр мәндерін анықтай 

отырып, жасалған жоба оператор панеліне енгізіледі. 

Конфигуратордың бағдарламасын енгізгеннен кейін экранда, 

терезелердің тізбегі пайда болады, ол жерге жобаның параметрлері енгізіледі. 

Параметрлер енгізілгеннен кейін, бағдарламаның негізгі терезесі пайда 

болады (4.2 суретте ). 

Конфигуратор бағдарламасындағы жоба жұмысы келесідей болады: 

а) ағымдық жобаның параметрлерін беру; 
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б) ағымдық жобаның құрылымын жасау (жобаға жаңа компоненттер 

енгізу немесе жобадан компоненттерді жою); 

в) жобаның компонентерін редакторлау (жобаға жаңа элементтерді қосу, 

элементтердің параметрлерін редакторлау, жобадан элементтерді жою). 

Жобаның параметрлернің мәндерін беру, оның құрылымы және 

компоненттердің мазмұны жобаны жасаған кезде беріледі, алайда редакторлау 

процесінде толықтырылады немесе өзгертіледі. Жобаны редакторлау, 

оператор панеліне файылды сақтап және енгізумен аяқталады. Негізгі 

менюдің командаларының сипатталуы, қосымшада көрсетіледі. 

Жобаны редакторлау процесінде, конфигуратор бағдарламасы оператор 

панелінің арнайы эмиляторын қолдануға болады, ол ДК мониторынан, 

редакторланатын жобаның оператор  панеліндегі сенсорлы экранынан 

көрінісін көруге болады. 

 

 
 

4.2 сурет - Бағдарламаның негізгі менюі  

 

4.3 суретінде экранның мысалы келтірілген, ол конфигуратор 

бағдарламасының негізгі менюіндегі, командалар мен құралдар панелінің 

көмегімен жаслаған. 
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4.3 сурет - СП270 оператор панелінің экран көрінісінің мысалы  

           

4.3 Жұмыс бағдарламасы 

 

4.1.1 Жобаның экрандарын жасау үшін, оператор панелінің баптауларын 

жасап және жаңа жобаны ашу керек. 

4.2.2 Панелде қарастырылатын, тақырыпшалардың әр түрлі нұсқалары 

жасалады. 

4.3.3 Жазбалары бар бірнеше функционалды батырмалар жаса керек 

(«Іске қосу», «Тоқтату», «Алға», «Артқа», «Реверс»). 

4.4.4 Баяу өзгеретін өндірістік процестердің графиктерінің 

атрибуттарының баптаулар жасау керек. 

4.5.5 Қарапайым электрлік сұлбалардың суреттерін жасау. 

4.6.6 Жасалған  экрандарды оператор панеліне енгізу керек.    

4.7.7 Ең қарапайым жобаны жасап, СП270 панелінің жұмысын эмуляция 

режимінде тексеру керек. 

          

4.4 Үй тапсырмасын дайындауға арналған тапсырма 

 

4.4.1 «Конфигуратор СП200» бағдарламасымен және оператор панел 

құрылғысымен танысу керек.  

4.4.2 Жұмыс бағдарламасына сәйкес эмуляция режимі жұмысы үшін, 

экрандардың нұсқаларын жасау. 

           

4.5 Есептеменің мазмұны  

 

4.5.1 Жұмыстың мақсаты және мазмұны. 

4.5.2 Жобалардың сипаттамалары, панелдегі бейнелетін экрандар 

түрлері. 

4.5.3 Қорытынды. 
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4.6 Бақылау сұрақтары 

 

1. СП270 оператор панелі қандай режимдерде жұмыс жасайды? 

2. Басқару панелдерінің көмегімен канша жоба жасалады? 

3. Қолданушы экраны қалай жасалады? 

4. СП200 конфигуратор бағдарламасының тағайындалуын түсіндіріңіз? 

5. Бір уақытта қанша жобамен, оператор панелі жұмыс жасай алады?  

6. Жаңа жобаны жасаудың тәртібі қандай? 

7. Басқару панелінде интерфейстердің қандай түрлері қолданылады? 

8. Басқару панелінің арнайы эмуляторының тағайындалуын 

түсіндіріңіз? 
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А қосымшасы 

  

 
 

А.1 сурет 
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А.1 суреттің жалғасы 
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