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Кіріспе 

 

Бұл курстық жұмысқа арналған әдістемелік нұсқаулар машықтану 

сабақтарында, лекция сағаттарында және зертханалық жұмыстарда алынған 

білімді тәжірибеде бекіту үшін қолданылады.Жұмыстың қорытындысы TIA 

Portal программалық кешенінің негізіндегі симуляторда немесе нақты 

қондырғыда орындалған программалық жабдықтама болып келеді. 

Контроллердің типін және технологиялық есепті таңдау студенттің ӛзі 

орындайды. Ерекше жағдайда технология есепті мұғалім беруі мүмкін. 

Орындалатын жумыс нақты қортынды болғансоң, технологиялық есеп 

студенттердің ғылыми жумысынан алыну мүмкін, ал жумыстың қортындысы 

дипломдық жумыста немесе конференцияларда қолдануы мүмкін.  

 Курстық жұмыстың ең негізгі мақсаты болып суденттердің «ЖЭК 

технологиялық процесін автоматтандыру құралдары» пәнінен алған 

білімдерін бекіту, технологиялық объекттерді басқарудың 

автоматтандырылған жүйелерін жобалаудың әдіс-тәсілдеріне студенттерді 

үйретіп машықтандандыру, микропроцессорлық жүйелердің негізгі 

қасиеттерін игерткізу, микропроцессорлық жүйелер мен ӛндірістік 

контроллерлердің құрылымдық және программалық құрылысын оқыту, 

ӛндірістік контроллерді программалауға студенттерді дағдыландыру және 

микропроцессорлық жүйелердің программа-техникалық кешендерін құрудың 

принциптерін үйрету. 

 Алдыға қойылған мақсаттарға жету үшін келесідей бірнеше ӛзекті 

мәселелерді шешу қажет: 

 технологиялық объекттің ерекшеліктерін ескере отырып, құрылғының 

конфигурациясын таңдауды іске асыру; 

 технологиялық объекттердің автоматтандырылған жүйесінің 

функциясын іске асырудың алгоритміне блок-сұлба құрастыру және STEP7 

LAD, SCL тілдерінде тӛменгі деңгейдегі программалық жабдықтаманы жазу; 

 таңдалынған технологиялық объектке толық SCADA жүйесін 

құрастыру. 

 

1 Курстық жұмысты орындау және дайындау реті 

 

1.1  Курстық жұмыстың көлемі және мазмұны 

 

Курстық жұмысқа келесідей құраушылары болуы қажет: 

 15 беттен жоғары болатын түсіндерме-есептеу қағазы; 

 А4 бет форматындағы графикалық бӛлігі. 

 

1.2 Түсіндірме қағазы 

 

Түсіндірме қағазға келесідей талаптар қойылады: 
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 титулды бет; 

 берілгені; 

 мазмұны; 

 кіріспе; 

 курстық жұмысқа қажетті құрал қондырғыларды таңдап дәлелдеу (1-

тапсырма); 

 алгоритмнің блок-сұлбасын құрастырып, STEP7 LAD, SCL тілдерінде 

программаны жазу (2-тапсырма); 

 диспетчерлік пунктті құрастырып, жүйені толықтай SCADA 

жүйесінде on-line режимінде программаның жұмыс қорытындысын әртүрлі 

оқиғалар үшін келтіру (3-тапсырма); 

 қорытынды; 

 қолданылған әдебиеттер тізімі; 

 қосымшалар. 

Тапсырма мәтіні (есептің қойылу шарты) кіріс-шығыс сигналдары және 

бұкіл параметрлерді ескере отырып, технологиялық процестің бүкіл 

этаптарын толықтай түсіндіріліп жазылуы тиіс. 

Курстық жұмыс АЭжБУ стандарты «Оқу-әдістемелік және ғылыми 

жұмыстарды құрастыру, рәсімдеу және мазмұндау бойынша жалпы ережелер» 

СТ НАО 56023-1910-04-2014 бойынша рәсімделеді. Технологиялық объекттің 

автоматтандырылған жүйесінің барлық жобалау кезеңдері толық 

түсініктемемен берілуі қажет. Суреттер, графиктер және сызбаларға міндетті 

түрде нӛмірлеу, аты берілуі қажет және де АЭжБУ стандарты бойынша толық 

сипаттамасы берілуі тиіс. 

 Графикалар мен диаграммаларда міндетті түрде кескінделіп отырған 

параметрлердің атауы, мәні және ӛлшем бірлігі кӛрсетілуі шарт. Таңдалынған 

масштабқа сәйкес график пен диаграммалардың шкаласы кӛрсетіледі. 

 Кіріспе бӛлімінде міндетті түрде курстық жұмыстың мақсатын, негізгі 

мәселелерін және актуалдылығын нұсқау қажет, сонымен қатар 

технологиялық объектті таңдауды негіздеп дәлелдеу қажет. Таңдалынған 

аймақтағы автоматтандырылған жүйелер бойынша бар шешімдерге тоқталып, 

қысқаша шолу жасап щыққан абзал. 

 Қорытынды бӛлігінде жасалынған жұмыс бойынша ой түйіп 

сараптамадан ӛткізіп, курстық жұмысқа толыққанды қорытынды жасау керек. 

 Курстық жұмыс 3 кезеңге бӛлініп құрастылған. Әр кезеңнің бӛлігі 

оқытушының тағайындаған уақытысымен қалдырмай тапсырылуы тиіс. Егер 

студент курстық жұмысты тапсырудың уақытынан қалдырып тапсыратын 

болса, оқытушының ұйғарымы бойынша қосымша тапсырма беріледі немесе 

жұмыс үшін берілген қорытынды бал азайтылады. Студент курстық 

жұмыстың барлық берілген бӛлімдерін тапсырып болған соң, міндетті түрде 

TIA Portal ортасында жазған  программалық жабдықтамасын тексеріс және 

курстық жұмысын қорғау кезінде демонстрация жасауы тиіс. Курстық 
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жұмыстың қорытынды бағасы студент жұмысын оқытушыға қорғағаннан 

кейін ғана қойылады. 

 

1.3 Курстық жұмыс тақырыбын таңдау мысалдары 

 

Курстық жұмыс тақырыптары студенттердің ӛз талабына сәйкес 

таңдалынады. Дипломдық жұмыс немесе студентердің ғылыми-зерттеу жұмыс 

тақырыптарын таңдауға болады. Егер студент курстық жұмыс тақырыбына 

тоқтау жасай алмайтын болса, онда оқытушыдан нұсқаулықтар алып кӛмек 

сұрағаны абзал.  

Курстық жұмысқа таңдауға болатын тақырып мысалдары: 

1) Ілеспе мұнай газын қайта ӛңдеудің процесін автоматтандыру. 

2)  Үстірт ферментация әдісін қолдану арқылы лимон қышқылын 

ӛндіруді автоматтандыру. 

3) Автокӛлікті сырлау процесін автоматтандыру жүйесін әзірлеу. 

4)  Ӛндіріс орындарын жылыту, жарықтандыру және желдету 

процестерін басқару жүйесін автоматтандыру. 

5)  Асфальт ӛндірісін автоматтандыру жүйесінің технологиялық 

процесін жобалау. 

 

1.4 Курстық жұмысты орындауға тапсырма 

 

Студентке бұл курстық жұмыста технологиялық объектті автоматты 

және логикалық басқару мен бақылау жүйесін толықтай жобалау міндеті 

жүктелген. Толықтай жобалау ұғымы жобалаудың тӛменгі деңгейінен бастау 

алып (құрылғы конфигурациясын таңдау) жоғарғы деңгейін қамтиды 

(диспетчерлік пункті құрастыру). Осы мәселені шешу үшін студент келесідей 

негізгі 3 тапсырманы орындау қажет: 

 технологиялық объектті таңдап, осы таңдалынған объект үшін 

құралдардың конфигурациясын таңдап және сонымен қатар таңдауын негіздеп 

дәлелдеу (1-тапсырма); 

 технологиялық объектті басқарудың автоматтандыру жүйесінің 

алгоритміне блок-сұлба құрастырып, Step7 STL және LAD тӛменгі деңгей 

тілдерінде программалық жабдықтаманы жазып шығу (2-тапсырма); 

 диспетчерлік пункті құрастырып, технологиялық процестің толықтай 

SCADA жүйесін толықтай іске асыру (3-тапсырма). 

Курстық жұмыстың әр бӛлігі (әр тапсырмасы) курстық жұмыстың 

ажырамас бӛлігі болып саналады және топтастыра келе толық жарамды 

бағдарламалық ӛнім болып табылады.  

Автоматизация есебін рәсімдеудің бір мысалы тӛменде кӛрсетілген және 

студент ӛз есебін құрастыруда үлгі ретінде ала алады. 

Мысалы. Негізгі және қосымша су сақтайтын резервуарлары бар 

технологиялық объект берілген. Су толтыру арнайы бӛлек құбыр желісі 

арқылы іске асырылады. Су негізгі резервуардан қосымша резервуарға 



8 
 

тӛгілетін болса, қосымша резервуардан транспроттық кӛлікке құйылады. 

Судың деңгейін бақылау мақсатында негізгі, қосымша резервуарда және 

сонымен қатар транспорттық кӛлікте судың жоғарғы деңгейін анықтайтын 

ӛлшегіш датчиктер (ДВУ1, ДВУ2, ДВУ3) және тӛменгі деңгейін анықтайтын 

ДУМ1 және ДУМ2 деңгей датчиктері бар. Сұйықты басты резервуардан және                                  

уақытша резервуардан  құю электрлік қосу клапандар ЭМ1 және ЭМ2 

орналасқан, басты резервуардан қосымша резервуарға  құбырдан құю ЭМ3 

электроклапан, қосымша резервуардан кӛлікке құюды ЭМ4 электроклапаны 

орындайды. Кӛлік келгенде  (кӛлік келгенін Д1 датчик анықтайды) 

максималды деңгейіне дейін автоматты режимда (кнопка Авт/руч) кӛлік 

резервуарды толтыруды орындау қажет. Қолша режимде үш басты 

клапандарды ЭМ1, ЭМ2 и ЭМ4 ашып/жабуды үйымдастыру үш негізгі 

батырма іске асырады. 

 Технологиялық есеп кіріс және шығыс дискретті сигналды оңдеу 

процесін қамтиды, сонымен қатар екі немесе үш аналог сигналдары болуы 

мүмкін. Кіріс-шығыс сигналдардың саны 15-тен  20-ға дейін болу тиіс. 

  

2  Курстық жұмысты орындау және дайындау реті  

 

2.1 Қажетті құрал қондырғыларды таңдап дәлелдеу (1-тапсырма) 

 

1-тапсырманы орындау үшін студент келесідей есептерді пунктерге 

тоқталуы қажет: 

1) Есепті бейнелеу. 

2) Автоматтандыру жүйесінің құрылымдық сұлбасын жасау. 

3) Қажетті құрал қондырғыларды таңдап дәлелдеу. 

4) Автоматтандырудың электрлік сұлбасын жасау. 

 

2.1.1  1 - бӛлімді орындауға методикалық нұсқаулар. 

1. Есепті бейнелеу дегеніміз, есепті түсіндіретін технологиялық сұлбаны 

келтіріп, сол бойынша есептің берілгенін дәлелдеу болып келеді. Есепті 

дәлелдеу кезінде автоматтандырудың мақсатын ашып жазу қажет. Мысалы, 

бұл есепте бұрандаманы суық штамповка арқылы дайындаудың 

технологиялық процесі қарастырылады. Процес темір шыбықты беру 

кезеңінен басталады. Біріншіден темір шыбық машинадан және де фильерадан 

ӛткізіліп, бӛліктерге кесіледі. Алынған дайындама бірінші цехқа штампылеуге 

келіп түседі, бұл цехта алдын-ала қалыпқа келтіру, домалақ алты қырлы 

немесе тӛрт қырлы бастиектерді штампылеу жүзеге асырылады. Содан кейін 

екінші цехта бұрандама дайындамасының тік бӛлігіне фаска жасалынады да 

соңында үшінші цехта екі бұрандама кескіш кӛмегімен бұранда кесіледі (1,2-

сурет). 

 Мысал ретінде үшінші цехті алайық. Үшінші цехте бұранданы 

дӛңгелету және фасканы алады. Контроллер кӛмегімен келесі алгоритмді іске 

асыру қажет: 



9 
 

«Start» немесе «Start3» батырмаларын басқан кезде механизм «Mech3» іске 

қосылады. «D3.0» детальді анықтау датчигі қосылғанда «MechVrach»  

айналдыру механизмі жұмыс істейді. Айналдыру мен кескі арқасында 

бұрандаманың ұшындағы фаска шешіледі.  «D3.3» датчигі іске қосылған сәтте 

айналдыру механизмі жұмысын тоқтатады. Фасканы шешкеннен кейін 

бұрандамаға ойма жасалынады. «D3.4» детальді анықтау датчигі мен «D3.1» 

басталу датчигінен сигнал келсе, бұрандаманы қатаң түрде сағат тілімен 

айналдыратын «Mech po» механизмі жұмысын орындайды. Ойманы бұзып 

алмау үшін «D3.2» датчигінен сигнал келген сәтте «Mech po»  тоқтап, 

бұранданы сағат тіліне қарама-қарсы айналдыратын «Mech prot» механизмі 

іске қосылады. «D3.1» датчигінен қайтадан детальдың бастапқы қалпына 

оралып келгені жӛнінде сигнал келгенде «Mech prot» жұмысын тоқтатады 

және санауыш кӛмегімен дайын ӛнім болатын бұрандамаларды саны 

есептелінеді. Енді екінші айналымда келесі ӛнім ӛңдеуге келіп түседі. Бұл 

процесті «Stop» немесе «Stop3» батырмаларын басу арқылы тоқтатуға болады. 

 
 

1 сурет – Бұранда дайындамасын жасаудың технологиялық процесі 
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2 сурет – Фасканы шешу және ойманы дӛңгелетудің технологиялық процесі 

 

2.  Автоматтандыру жүйесінің құрылымдық сұлбасын жасау кіріс 

және шығыс сигналдардың түрлерін (аналогты немесе дискретті) және санын 

анықтау үшін жасалады. Мысалы: 

Белгіленуі: 

 үшінші цехті іске қосатын «Start» және «Start3»  батырмалары; 

 үшінші цехті ӛшіретін «Stop» және «Stop3» батырмалары; 

 детальдың бар-жоғын анықтайтын «D3.0» датчигі; 

 процестің басы жӛнінде сигнал беретін «D3.1» датчигі; 

 процестің соңы жӛнінде сигнал беретін «D3.2» датчигі; 

 процестің соңы жӛнінде сигнал беретін «D3.3» датчигі; 

 «Mech3» механизмі; 

 «MechVrach» айналдыру механизмі; 

 сағат тіліне бағыттас айналдыратын «Mech po» механизмі; 

 сағат тіліне қарама-қарсы айналдыратын «Mech prot» механизмі. 

 Автоматизация жүйесінің құрылымдық сұлбасы микропроцессорлық 

басқару элементінен, кіріс элементтерінен (датчиктер, батырмалар) және 

атқарушы механизмдерінен тұрады. Кіріс элементтері ретінде 12 датчик және 

8 батырма қолданылады. Атқарушы механизмдері ретінде айналдыру 

механизмі, процесті іске қосу механизмі, форма беріп пішіндейтін пресстер, 

матрица піспегі (поршень), кесу піспегі (А қосымшасы). 

 Қорыта келе кірісте 20 дискретті сигналдар және шығысында 13 

дискретті атқарушы элементтері бар. Сонымен қатар студенттің қалауы 

бойынша аналогты кіріс-шығыс элементтері қосылуы мүмкін. 

3. Қажетті құрал қондырғыларды таңдап дәлелдеу қондырғыларды 

техникалық байланысы сәйкесті талап арқылы орындалады. Қондырғылардың 

сенімділігі, құндылығы осы жұмыста есепке алынбайды, ӛйткені студент 

экономикалық есепті орындамайды. Таңдалған қондырғылардың техникалық 

сипаттамасы және практикалық қолдану амалдары сипатталынуы керек. 

Міндетті түрде мән бергіш және орындаушы құрылғылар таңдалу керек. 
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Құрылғылардың аналогты шығыстарының (мән бергіштер үшін) және 

кірістерінің (орындаушы элементтер үшін) кернеу кӛзінің аймағы -10 және 

+10 вольт, ток аймағы 4 пен 20 миллиампер болғаны дұрыс. Қондырғыларды 

таңдағанда келесі ретті ұстаса дұрыс болады: кіріс элементтер, шығыс 

элементтер, еркін программаланатын контроллер (ЕПЛБ) және кернеу кӛзі 

(КК). Инженерлік кибернетика кафедрасында Siemens фирмасынның 

контроллерлері орнатылған, сондықтан келесі тапсырманы орындау ыңғайлы 

болу үшін осы фирманың ЕПЛБ - сы және КК - сы таңдалынуы дұрыс болады. 

Басқа элементтері осы фирмадан немесе басқа фирманың элементтері болуы 

мүмкін. ЕПЛБ-ны таңдау алдыңғы пунктіде анықталған кіріс жіне шығыс 

сигналдардың саны мен түрлері арқылы орындалады. 

4.  Автоматтандырудың электлік сұлбасын құрастыру Siemens 

фирмасының құжатты каталогі негізінде орындалады. Каталогтың 

құжаттарынан контроллердің фронталды байланыстар сұлбасын кӛшіріп, 

тапсырма бойынша таңдалған құрылғыларды ғана қосып, электрлік сұлбаны 

құрастыру қажет. 

 

1 кесте -  электрлік және құрылымдық сұлбалардың белгіленулердегі 

сәйкестілік 

Сұлба Сигналдар 

Құрыл. 

сұлба 

Start Start3 D3.0 D3.1 D3.2 D3.3 D3.4 Mech3 Mech 

Vrach 

Mech 

po 

Mech 

prot 

Элек. 

сұлба 

I0.1 I3.1 I3.2 I3.3 I3.4 I3.5 I3.6 Q3.0 Q3.1 Q3.2 Q3.3 

 

 «Б қосымшасында» дискретті сигналдардың қосылуының электрлік 

сұлбасы берілген. Аналогты сигналдардың қосылуы датчиктің шығысындағы 

сигнал түріне байланысты. Егер ол ток бойынша сигнал болса, онда 

фронталды байланыс сұлбасында А әрпі арқылы белгіленген шығыстарға 

қосылады, ал егер датчиктің шығыс сигналы кернеу бойынша болса, V әрпі 

арқылы белгіленген шығыстарына қосылады. Мысал ретінде айтатын болсақ, 

Simatic CPU 314C PN/DP контроллерінде 2 және 4 шығысы кернеу үшін болса, 

3 және 4 тоқ бойынша сигналдарға арналған. 

 

 

2.2 Алгоритмді блок-сұлба түрінде құрастыру және STEP7 STL, LAD 

тілінде программаны төменгі деңгейлі құрылғыларға жазу (тапсырма 2) 

 

 Курстық жұмыстың екінші тапсырмасын орындау үшін студент 

келесідей тапсырмаларды орындауы қажет: 

1)  Программаның блок-сұлбасын құрастыру. 

2)  Символдық кестені құрастыру. 

3)  STEP7 STL, LAD тілінде программаны жазу. 
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4) On-line режімінде программаның жұмыс қорытындысын арнайы 

қондырғыда немесе симулятор кӛмегімен әр түрлі оқиғалар үшін келтіру. 

 

2.2.1   Курстық жұмыстың екінші тапсырмасын орындау үшін арналған 

методикалық нұсқаулар. 

1) Программаның блок - сұлбасын құрастыру  блок байланыстарын 

анықтап кӛрсетеді. Алгоритмде кіріс және шығыс сигналдардың саны алдын - 

ала құрылған құрылымдық және электрлік сұлбаның сигналдарымен бірдей 

болу керек.  

2) Символдық кестені құрастыру. Символдық кестеде кіріс, шығыс 

және аралық айнымалылардың аты (символ), оның адресі, типі және 

түсініктемелері беріледі. 

3) Step7 тілінде программаны жазу. Программа алгоритмге негізделіп 

жазылады және түсініктемелер беріледі. Программа TIA Portal бағдарламалық 

кешенінде жасалып, оған жүктеліп, орындалып, дұрыстығы тексерілуі керек. 

4)  On-line режимінде программаның жұмыс қорытындысын әртүрлі 

оқиғалар үшін келтіру. Электроника кафедрасында бар құрылғыдарды немесе 

симуляторды қолдана отырып, программа автоматтандыру режимдерінің 

негізгі және қосымша оқиғаларын орындап, айнымалы кестесінде тіркеуі тиіс. 

Осы әртүрлі оқиғалардың бірнеше мысалын студент ӛз жеке отчетіне 

келтірілуі керек.  

 

 
3 сурет – PLC Tags символдар кестесі 
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Программаға арналған алгоритмнің блок-сұлбасының мысалы «В 

қосымшасында» келтірілген. 

 Символдық кестені толтыру студенттің проектімен жұмысын 

жеңілдетіп, қателерін қиындықсыз табуға септігін тигізеді. Студент тегі бар 

кестені құрастыру қажет. Бұл кестеде проектте қолданылатын барлық 

айнымалыларды кӛрсетіп, әр айнымалыға атауын беріп, мәліметтер типі мен 

адресін таңдап, сол айнымалыға қатысты жолақтағы комментарий графын 

анықтамалықпен толтыру абзал.  

 3-суретте TIA Portal ортасында жасалған PLC Tags деп аталатын 

символдар кестесі кӛрсетілген. 

 Step7 тілінде бағдарламаны құрастыруға қысқаша нұсқаулықтар. 

Бағдарлама алгоритмнің блок-сұлбасын ескере отырып жазылу қажет, әр 

команда орындалып жатқан процестің немесе команданы толықтай 

сипаттайтын арнайы комментариймен бірге болуы қажет. Содан кейін 

бағдарламаны қателерге тексеріп, бағдарламаның құрылған алгоритмге 

сәйкестігіне студент кӛз жеткізу қажет. Проектің бағдарламалық бӛлігі 

«Blocks» деп аталатын парақшасына енгізіледі. Программаның дұрыстап, 

ретке келтіргеннен кейін (отладка) бағдарламаны контроллерге жүктеу қажет.  

Бұрандаманы суық штампылеу арқылы дайындайтын технологиялық 

процестің TIA Portal ортасында LAD тілінде жазылған мысалы студентке 

кӛмек ретінде тӛменде берілген: 

 

 
 

4-сурет – Үшінші цехтің механизмін іске қосу 

 

 
 

 

 

5 сурет – Фасканы шешу 
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6-сурет – Айналдыру батырмасын қосу 

 

 
 

7 сурет – Фасканы шешуді тоқтату 

 

 
 

8 сурет – Бұранданы тілу 
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9 сурет – Бұрандаманы айналдырып шығару 

 

 
 

10 сурет – Дайын детальді алу 

 

 
11 сурет –Дайын бұймдардың санын анықтау 
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12 сурет – Үшінші цехтің механизмін тоқтату 

 

 Бағдарламаны құрастырып, контроллерге жүктегеннен кейін алдыға 

қойылған мақсаттар мен алгоритмнің орындалғанын тексеру міндет. 

Бағдарламаның орындалуын дәлелдейтін нәтижелерін On-line режімінде 

нақты құрылғыда немесе симуляторда тексеріп, отчетке салу қажет. Бүкіл 

алынған нәтижелер әртүрлі жұмыс режімдеріне сәйкес болып, проекттегі 

қолданылатын айнымалылардың ӛзгеруіне орай әсерлестігі болып, процестің 

жүйе күйлерін толықтай сипаттау қажет. Бірнеше осындай жұмыс 

нәтижелерін студент курстық жұмыстың отчетіне енгізу керек (13-сурет). 

 

2.3 SCADA жүйесінде диспетчер пунктінің бейнекадрларын 

құрастыру және толық басқарудың SCADA жүйесін толықтай іске асыру 

(3-тапсырма) 

 

Курстық жұмыстың үшінші тапсырмасын орындау үшін студент 

келесідей тапсырмаларды орындауы қажет: 

1) Диспетчер пунктінің терезелерін (Screens) HMI панеліне құрастыру. 

2) Step7 тілдің айнымалыларын диспетчер пунктінің айнымалыларымен 

(HMI Tags) байланыстыру тізімін құрастыру. 

3) HMI панеліне диспетчер пунктін құрастыру. 

4) Диспетчер пунктінің программасын On-line режимінде бапқа келтіру. 
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13 сурет – Бағдарламаның жұмысын тексеру 

 

2.3.1 Курстық жұмыстың 3-тапсырмасын орындауға арналған 

әдістемелік нұсқаулар: 

1) SCADA жүйесіне диспетчер пунктінің терезелерін құрастыру. 

Технологиялық процеске TIA Portal ортасының HMI панеліне арналған 

Screens қалташасында кем дегенде үш диспетчерлік терезе құрастыру қажет: 

таңдалынған режим мен алгоритмге сәйкес негізгі терезеден қосымша 

терезеге ӛтуге рұқсат беретін және проектті басқарататын негізгі терезе, 

басқару және реттеу терезесі, жүйенің бүкіл параметрлерінің ағымдағы мәнін 

беру және кӛрсету терезесі.  

 Технологиялық сұлбаның диспетчеризация терезесі келесідей жүйені 

визуалдаудың басты бӛлшектерінен тұрады және барлық негізгі ӛзектердің 

ағымдағы мәнін бейнелеуге мүмкіншілік береді: аналогты датчиктердің 

кӛрсеткіштері, дискретті кіріс-шығыс сигналдарының белсенді күйі, 

графиктер, кестелер, апатты жағдайдың сигнализациясы, қателер жӛнінде 

хабарландырулар және тағы басқалар. Диспетчер пункт мысалы 14-суретте 

берілген. Үш терезе құрастырылған: Exit – Визуалдау режимнен шығу; 

GENERAL – басты терезе; Technologia - технологиялық процестің терезесі. 

IM1,IM2,IM3 технологиялық процестің басқа басқару терезелеріне ӛтуді 

ұйымдастыратын батырмалар. 



18 
 

 
14 сурет – Диспетчерлік пункттің терезесі 

 

2) Step7 тілдің айнымалыларын диспетчер пунктінің HMI панелі 

айнымалыларымен (HMI Tags) байланыстыру тізімін құрастыру. HMI Tags 

бӛлімінде (15 сурет) технологиялық объектті визуалдау және басқаруға 

айнымалылар тізімі жасалады. Айнымалылардың аты технологиялық 

жүктелген міндетіне сәйкес болуы шарт және контроллермен байланысын 

кӛрсету керек. Тег кестесінде айнымалының атауы, мәліметтер типі, 

контроллермен байланыс типі, контроллер, контроллер айнымалысына сәйкес 

HMI тегі, адресі, қолжетімділік режимі, комментарий және т.б. 

 Тэг кестесінің мысалы 15-суретте кӛрсетілген. 

 

 
 

15 Сурет – Проекттің HMI Tags тэгтері  
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16 сурет – HMI Tags мәліметтері 

 

3) HMI панелінің диспетчерлік пунктін құрастыру. Технологиялық 

объекттің параметрлерін басқару мен бақылау үшін сонымен қатар 

айнымалылардың ағымдағы күйін бейнелеу үшін HMI панелінің визуализация 

терезесінің объектілерін контроллердің программасымен байланысты 

ұйымдастыру қажет. Диспетчеризация объектілерінің контроллер 

программасымен байланысы “Object properties” элементінің қасиеттерін 

баптау (настройка) арқылы жүзеге асырылады. Жүйенің нақты уақыттағы 

күйін бейнелеу үшін терезенің әр активті элементіне ӛзіне сәйкес тэг, 

функция, анимация және тағы басқаларды меншіктеу керек.  

4) Диспетчер пунктінің программасын On-line режимінде бапқа 

келтіру. Курстық жұмыста объекттің негізгі күйінің ӛзгерістерін, оның 

режимдерін, кіріс-шығыс айнымалыларының ӛзгерістерін, аналогты және 

дискретті датчиктердің кӛрсеткіштерін, графиктерін ескере отырып, нақты 

уақыт режимінде жұмыс терезелерінің скриншоттарын келтіру керек. Бүкіл 

диспетчеризация терезелері айнымалылар кестесінде орындалған жағдайлар 

мен ситуацияларды қайталау тиісті. Суық штамппен бұрандаманы 

дайындаудың технологиялық процестің диспетчерлік терезенің мысалы 17-

суретте келтірілген.  Курстық жұмыстың әр бӛлігін аяқтағаннан кейін 

жасалған жұмыс бойынша ой қорытындысын түйіп жазу керек. Курстық 

жұмыс үшін қорытынды баға студенттің қалай қорғайтынына байланысты 

қойылады. 
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17 сурет – Суық штампылеумен бұрандама дайындаудың 

технологиялық процесі 

 

Курстық жұмысты қорғау кезіндегі жуық шамамен берілетін сұрақтар 

тізімі: 

1) Таймер типін ӛзгерткен кезде технологиялық сұлбаның жұмыс реті 

қалай ӛзгереді? 

2) Технологиялық процестің логикалық тізбегі қалай іске асырылады? 

3) Программаның кез-келген бір бӛлігін қысқартуға мүмкіншілік бар ма? 

4) Кіріс-шығыс модулін және орталық процессорды таңдауды негіздеп 

бер. 

5) Кіріс-шығыс элементтерін қосылу тәртібін негіздеп, дәлелдеп бер. 

6) Проектінің глобалды және локалды айнымалыларын атап ӛт. 

7) Проектінің мәліметтер типін негіздеп бер. 

8) Программаның санауыштарын баптау тәртібін түсіндір. 

9) Оқытушының тапсырмасымен мәліметтердің кейбір бӛлігін ауыстыру 

нәтижесінде программа фрагментін шеш. 

10) Диспетчерлік пункт пен контроллердегі проект мәліметтері қалай 

байланысады? 
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А қосымшасы 

 

CPU-ға кіріс және шығыс сигналдардың қосылуының құрылымдық 

сұлбасы 
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Б қосымшасы 

 

Электрлік сұлба 
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В қосымшасы 

 

Программаның сұлба-схемасы  
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