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Вступ. Елементи більшості систем автоматизації віддалені один від 

одного, що значно ускладнює монтаж та вимагає додаткових засобів для 

передачі сигналів керування і зворотних зв’язків. У таких випадках досить 

часто використовують розподілені системи автоматизації на основі декількох 

керуючих пристроїв  (станцій) об’єднаних в робочу інформаційну мережу 

(NET), яка дає можливість: 

 об’єднувати входи і виходи всіх станцій мережі; 

 виконувати зручне керування розподіленими в просторі об’єктами; 

 синхронізувати для всіх об’єктів керування поточну дату та час; 

 встановлювати дані на інших станціях; 

 приймати дані від інших станцій; 

 завантажувати програми з однієї станції в іншу. 

Мета роботи. Розробка лабораторного стенду для вивчення та 

дослідження розподілених систем автоматичного керування на основі мережі 

польового рівня. 

Матеріали дослідження. Завдання на лабораторну роботу полягає в 

розробці системи автоматичного керування пуском двох віддалених один від 

одного асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором від перетворювача 

частоти (ПЧ), рис. 1. Контактори КМ1, КМ3 підключають двигуни М1, М2 до 

виходу ПЧ, а контактори КМ2, КМ4 перемикають обмотки статорів цих 

двигунів на живлення від мережі. Контакторами кожного двигуна керують 

контролери 1 та 2 (EASY 819-AC-RC), рис.2, які зв’язані між собою мережею 

EASY NET. Мережа EASY NET може мати дві конфігурації: 

 Всі станції мережі володіють інтелектом, тобто мають власну програму 

(станції з 1 по 8). 

 Програму має тільки станція 1, а всі інші використовуються як 

дистанційні пристрої вводу/виводу (станції с 2 по 8). 

В лабораторній установці використано другий тип конфігурації.  

 
Рисунок 1 – Функціональна схема включення двигунів і ПЧ 



На рис. 2 показано підключення станцій 1, 2 через мережевий кабель 4. 

Обидва реле обладнані кінцевим резистором шини EASY-NT-R 3. Для подачі 

команди на пуск двигунів до входу I1 реле 1 підключено кнопку SB1. Сигнал 

завдання швидкості двигуна формується на аналоговому виході реле QA. 

 
Рисунок 2 – Підключення керуючих реле EASY 

 

Керування вмиканням і вимиканням контакторів КМ1-КМ4 здійснюється 

контактами дискретних виходів Q1, Q2, Q3, Q4. На рис. 3 наведена часова 

діаграма вихідних сигналів згідно програми основного реле, яка реалізує 

поставлену задачу керування. 

 
Рисунок 3 – Часова діаграма вихідних сигналів реле 

 

Відповідно до заданого варіанту (форма, послідовність і тривалість 

траєкторій розгону) студенти повинні: синтезувати логічні функції керування 

контакторами, розробити керуючу програму для основного контролера 1, 

виконати конфігурацію мережі, записати керуючу програму в контролер 1 

виконати тестування розробленої системи і при необхідності її коректування. 

Висновок. Представлена розробка дозволить студентам отримати 

практичні навики розробки та дослідження розподілених систем автоматизації 

на основі мережі EASY NET. 
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