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Важливою складовою навчання студентів системам автоматизації технологічних процесів є отримання на-

вичок монтажу, налагодження, обслуговування та використання сучасної елементної бази в проектах модерні-
зації устаткування. Для удосконалення лабораторного практикуму у Запорізькому національному технічному 
університеті на кафедрі електропривода та автоматизації промислових установок за участі студентів модернізо-
вано систему керування лабораторного стенда підвісного конвеєра з використанням модуля LOGO. Для зручно-
сті налагодження програм керування конвеєром їх перевірка проводиться на малогабаритному стенді та шляхом 
моделювання. Наведено технічний опис лабораторного стенда, який складається з механічної частини конвеєра, 
електропривода, системи керування переміщенням конвеєра на модулі LOGO, імпульсних давачів положення, 
пульта керування, комп’ютера та малогабаритного стенда дослідження електромашинного та фотоелектричного 
давачів швидкості. Модернізація системи керування лабораторного стенда дозволила за розробленою методи-
кою вдосконалити вивчення студентами як будови та особливостей керування підвісного конвеєра, так і систе-
ми автоматизації на логічному модулі LOGO. 
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Важной составляющей обучения студентов системам автоматизации технологических процессов является по-

лучение навыков монтажа, наладки, обслуживания и использования современной элементной базы в проектах 
модернизации оборудования. Для усовершенствования лабораторного практикума в Запорожском национальном 
техническом университете на кафедре электропривода и автоматизации промышленных установок с участием 
студентов модернизирована система управления лабораторного стенда подвесного конвейера с использованием 
модуля LOGO. Для удобства отладки программ управления конвейером их проверка проводится на малогабарит-
ном стенде и путем моделирования. Приведено техническое описание лабораторного стенда, который состоит из 
механической части конвейера, электропривода, системы управления перемещением конвейера на модули LOGO, 
импульсных датчиков положения, пульта управления, компьютера и малогабаритного стенда исследования элек-
тромашинного и фотоэлектрического датчиков скорости. Модернизация системы управления лабораторного стен-
да позволила по разработанной методике усовершенствовать изучение студентами как устройства и особенностей 
управления подвесного конвейера, так и системы автоматизации на логическом модуле LOGO. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Навчання студентів 

системам автоматизації технологічних процесів по-
винно постійно удосконалюватися і відповідати ви-
могам сучасних технологій. Важливою складовою 
навчання є отримання студентами навичок монтажу, 
налагодження, обслуговування та використання су-
часної елементної бази систем автоматизації у прое-
ктах модернізації устаткування. Отримання цих на-
вичок покладено на лабораторний практикум з фа-
хових дисциплін. В умовах практично відсутніх фі-
нансових можливостей вищих навчальних закладів 
(ВНЗ) на оновлення лабораторної бази, вирішення 
поставленої задачі навчання можливо при модерні-
зації за участю студентів систем керування існую-
чих лабораторних стендів зі збереженням складної, 
коштовної електромеханічної частини. 

Метою даної розробки є модернізація системи керу-
вання лабораторного стенда підвісного конвейєра типу 

ЦПК 160Р з використанням логічного модуля LOGO. 
МАТЕРІАЛ   І   РЕЗУЛЬТАТИ    ДОСЛІДЖЕНЬ.  

Розробка власними силами лабораторних стендів 
напряму підготовки «Електромеханіка» відбувається 
у більшості ВНЗ України. Так, у Кременчуцькому 
національному університет імені Михайла Остро-
градського [1] запропоновано концепцію побудови 
малогабаритних лабораторних комплексів як ефек-
тивне рішення при оновленні лабораторної бази для 
підготовки інженерів електротехнічних спеціально-
стей згідно із сучасними вимогами. У Запорізькому 
національному технічному університеті на кафедрі 
електропривода та автоматизації промислових уста-
новок розроблено декілька стендів. Модернізовано з 
використанням обладнання фірми VIPA лаборатор-
ний стенд із маніпулятором М10П [2]. Створено 
сучасні лабораторні стенди комп’ютерного керуван-
ня кроковим двигуном від SCADA–системи TRACE 
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MODE [3] та дистанційного керування й контролю 
параметрів електропривода LENZE [4]. У Донбась-
кому державному технічному університеті (м. Ал-
чевськ) [5] розроблено універсальну експеримента-
льну установку, яка призначена не тільки для навча-
льного процесу при проведенні практичних і лабо-
раторних робіт, а й для наукових досліджень алго-
ритмів ідентифікації, керування й спостереження 
різних електромеханічних систем із невизначеними 
параметрами.  

Актуальною є розробка сучасних лабораторних 
стендів промислових механізмів, у тому числі підві-
сних конвеєрів. Це пов’язано з підвищенням вимог 
до підвісних конвеєрів (від англ. convey – просува-
ти), якими обладнані потокові лінії машинобудівних 
і автомобільних заводів. У підвісних конвеєрах ван-
тажезахоплювальні пристосування шарнірно 
з’єднані з котками, що рухаються по монорельсу. 
Тягове зусилля до котків передається від двигуна до 
ланцюга через зірочку приводної станції. До різно-
видів підвісних конвеєрів належить канатна дорога 
як транспортний засіб для пасажирських і вантаж-
них перевезень. 

Часто виробничий процес обслуговує група конве-
єрів, об'єднаних спільним технологічним циклом в 
єдину поточно-транспортну систему, наприклад, про-
цес сумішоутворення в металургійному виробництві. 
У такій системі конвеєри можуть утворювати кілька 
паралельних або послідовних ланцюгів. При цьому 
рухи тягнучих органів конвеєрів повинні бути строго 
узгодженими, в іншому випадку може виникнути по-
рушення технологічного процесу. У різних галузях 
промисловості широко впроваджено централізоване 
керування процесами пуску-зупинки конвеєрних ліній 
із забезпеченням автоматичного захисту від аварій [6, 
7]. В основу централізації керування покладено прин-
цип автоматичного пуску конвеєра в лінії в послідов-
ності, що зворотня руху вантажопотоку, з контролем 
моменту пуску кожного конвеєра за швидкістю попе-
реднього й зупинки в необхідній послідовності. Удо-
сконалення автоматизації конвеєрних ліній здійсню-
ється застосуванням спеціалізованих промислових 
комп’ютерів та мікроконтролерів. 

Із зазначеного вище (з урахуванням прикладів 
успішної модернізації) витікає актуальність продо-
вження модернізації систем керування існуючих 
стендів. Одним із прикладів є стенд, розроблений 
ще у 80-і роки минулого сторіччя на кафедрі ЕПА 
ЗНТУ для вивчення властивостей електропривода 
(ЕП) конвеєра й особливостей його систем керуван-
ня. Відпрацювання переміщень конвеєра з необхід-
ною швидкодією та точністю позиціювання покла-
дається на систему завдання та керування перемі-
щенням конвеєра, яка на існуючому стенді реалізо-
вувалася застарілим та незручним у програмуванні 
на мові Асемблер контролером К1–20 з восьмироз-

рядним процесором К–580 (Intel 8080).  
До того ж студенти для синтезу дискретних сис-

тем керування вивчають теорію синтезу дискретних 
автоматів, просту реалізацію якої зручно робити на 
програмовному логічному контролері LOGO 
Siemens, він же модуль керування малої автоматиза-
ції або інтелектуальне реле (у подальшому в роботі 
– модуль LOGO), або на схожих блоках, що випус-
кають практично всі фірми-виробники обладнання з 
автоматизації. Потреби часу вимагають використан-
ня цього блока як задавача циклу роботи конвеєра та 
його системи керування за положенням.  

У зв’язку з відсутністю сучасних лабораторних 
стендів, призначених для вивчення систем керуван-
ня конвеєра з використанням модуля LOGO, розро-
бка такого стенда є актуальною задачею. 

При створенні та модернізації стенда враховува-
лася частина вимог до сучасних систем керування 
конвеєрів [6], а саме: керування конвеєрною лінією з 
пульта керування; можливість як автоматичного, так і 
роздільного пуску будь-якого маршруту розгалуже-
ної конвеєрної лінії; оперативне відмикання всієї 
конвеєрної лінії з пункту керування та автоматичне 
повернення системи в початкове положення після 
цього відмикання; блокування повторного вмикання 
зупиненого через аварію конвеєра без ручного повер-
нення системи захисту в початковий стан; сигналіза-
ція на блоках керування та в системі оперативного 
диспетчерського контролю про несправний стан і 
причини несправності конвеєра. 

Для зручності налагодження програм керування 
достатньо потужного конвеєра доцільно їх перевір-
ку проводити на малогабаритному стенді та шляхом 
моделювання. 

Технічний опис лабораторного стенда конвеєра. 
Лабораторний стенд дослідження конвеєра склада-
ється (рис. 1) з механічної частини, ЕП, системи 
керування переміщенням конвеєра, пульта керуван-
ня, малогабаритного стенда дослідження електро-
машинного та фотоелектричного давачів швидкості, 
комп’ютера (ПК). Малогабаритний лабораторний 
стенд, розроблений Кременчуцьким національним 
університетом імені Михайла Остроградського [1], 
складається з регульованого приводного мікродви-
гуна постійного струму, тахогенератора постійного 
струму з постійними магнітами, фото-імпульсного 
давача швидкості, перетворювача частота–напруга 
для перетворення імпульсного сигналу з давача в 
аналоговий.  

До складу підвісного конвеєра ЦПК–160Р стенда 
(рис. 2) входять: тяговий ланцюг (крок ланцюга  
t =160 мм); каретки з підвісками; ходовий шлях і 
елементи його з’єднання; приводні й поворотні при-
строї; вимикачі аварійні; пристрій керування та сиг-
налізації; підтримуючі металоконструкції та огоро-
джувальні сітки. 
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Рисунок 1 – Структурна схема лабораторного 

стенда дослідження системи керування конвеєра: 
1 – пульт керування; 2 – ЕП конвеєра; 3 – ПК; 4 – 

малогабаритний стенд; 5 – конвеєр;  
6 – імпульсний давач; 7 – блок живлення; 8 – LOGO; 

9 – блок аналогових виходів 

Як тяговий пристрій у конвеєрі застосовуються 
тягові розбірні ланцюги. Ходовий шлях конвеєра, 
основою якого є двотаврові балки, складається з 
горизонтальних прямолінійних ділянок і поворотів. 
Ходова частина приводиться в рух кутовим приво-
дом, який складається з рами, де змонтовано елект-
родвигун, з'єднаний муфтою зі спеціальним 
п’ятиступеневим циліндричним редуктором типу 
КДВ з приводною зірочкою, і відрізком ходового 
шляху в горизонтальній площині під кутом 180 °. 

 

 
Рисунок 2 – Загальний вигляд лабораторного  

стенду з конвеєром ЦПК–160Р 

На стенді встановлено аварійний вимикач, приз-
начений для аварійної зупинки конвеєра не з техніч-
них причин, а з технологічних, наприклад, для зу-
пинки в місці завантаження й розвантаження. 

Пристрій керування та сигналізації. Дистанцій-
не й автоматичне керування приводами і механізма-
ми конвеєра здійснюється типовим пристроєм керу-
вання та сигналізації УУС 5101. На передній панелі 
пристрою знаходяться лампи сигнальні «Наявність 
живлення», «Аварія», «Увімкнення конвеєра», пе-
ремикачі режиму робіт конвеєра та пошуку аварії, 
кнопковий пост керування. Модернізується на стен-
ді власне пристрій керування. 

При модернізації вибрані імпульсні давачі  
(рис. 3), які складаються з оптичної пари та системи 
захисту від засвітлення. Інфрачервоний діод через 
резистор R (1,5 кОм) підмикається до мережі жив-
лення 24 В, його номінальний струм є 15 мА. 

 

 
Рисунок 3 – Схема оптичного імпульсного давача: 
VD – інфрачервоний діод; VT – фототранзистор 

Системою захисту від засвітлення є трубка з не-
проникного для світла матеріалу. Кріпляться давачі 
до нерухомої частини конвеєра. Фототранзистор 
підмикається до аналогового входу LOGO. При пе-
ремиканні ланцюгом світла генерується сигнал, 
який сприймається програмою керування логічного 
модуля. 

Характеристики модулів LOGO. Ці модулі є 
компактними, функціонально закінченими універса-
льними виробами, призначеними для побудови не-
складних пристроїв автоматики з логічною оброб-
кою інформації. Вони мають розвинену систему 
під’єднання вхідних і вихідних сигналів виконавчих 
механізмів та пультів керування. Алгоритм функці-
онування модулів задається програмою, складеною з 
набору вбудованих функцій.  

Залежно від моделі модуль LOGO може мати кі-
лька каналів аналогового й дискретного вводу-
виводу і релейних виходів. Починаючи з версії 
0BA3, підтримується модульна архітектура (до семи 
модулів розширення). Модуль LOGO активно засто-
совується в таких вузлах: керування зовнішнім і 
внутрішнім освітленням; керування комутаційною 
апаратурою; керування технологічним обладнанням 
(помпами, вентиляторами, компресорами, пресами); 
у системах опалення та вентиляції; у системах керу-
вання дорожнім рухом; у конвеєрних системах та 
для керування підіймачами. Цей модуль програму-
ється за допомогою мов FBD (Function Block 
Diagram) або LAD (Ladder Diagram) із використан-
ням програмного пакета LOGO! Soft Comfort або 
безпосередньо клавішами на його лицьовій панелі. 
Всі модулі LOGО випускаються в компактних плас-
тикових корпусах, призначених для встановлення на 
стандартній 35 мм профільній шині DIN. У верхній 
частині корпусу  розташовані клеми для підімкнен-
ня кола живлення, а також давачів або органів руч-
ного керування. Клеми для підімкнення наванта-
ження (реле, контакторів, соленоїдних вентилів) 
розташовані в нижній частині корпусу. Набір решти 
елементів залежить від типу конкретного модуля. 

Характеристики модуля LOGO наведено у табл. 1. 
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Живлення на транзисторні виходи надходить безпо-
середньо з модуля. Виходи оснащені захистом від 
коротких замикань і перевантаження. Максимальне 
навантаження на кожен вихід складає 0,3 А при на-
прузі 24 В. Виходи виконано у вигляді ізольованих 
один від одного контактів реле. Для живлення нава-
нтаження необхідне зовнішнє джерело живлення. 

 

Таблиця 1 – Характеристики модуля LOGO12/24RC 

Напруга живлення, В 12/24 
Цифрові входи, шт 8 
Швидкодіючі входи, шт 4 
Вхідна напруга, В 5 
Аналогові входи, шт 4 
Вхідна частота, Гц 4 
Захист вхідних реле, А 16 
Опір аналогових входів, кОм 72 
Час цикла сигнала, мс 300 

Метою створення математичної моделі в пакеті 
MATLAB є математичне відтворення руху реально-
го конвеєра та налагодження його параметрів. Ма-
тематичний опис системи керування, який реалізо-
ваний відповідними блоками у Logo Soft Comfort, 
відтворюється аналогічними блоками в пакеті 
Matlab. На математичній моделі відпрацьовується 
такий же цикл роботи конвеєра, як і на стенді. 

Порядок виконання лабораторних робіт на сте-
нді. Встановлення сучасної системи керування на 
модулі LOGO дозволяє отримати нові характерис-
тики стенда. Мета лабораторних робіт – вивчення 
підмикання й організації обміну інформацією моду-
ля LOGO з пультом керування, здавачами та ЕП, а 
також отримання практичних навичок розробки та 
налагодження програм керування конвеєром на мові 
програмування модуля LOGO. Пульт оператора 
складається з кнопок, модуля LOGO, блока живлен-
ня, світлодіодів для індикації стана обладнання сте-
нда та вольтметра для виміру напруг на аналогових 
виходах модуля LOGO. 

При підготовці до лабораторних робіт студенти 
вивчають будову стенда, програмування модуля 
LOGO, математичну модель привода конвеєра та 
приклади програм, наведених у методичних вказів-
ках. Складають програму роботи циклу конвеєра з 
урахуванням різних законів його розгону та гальму-
вання відповідно до заданого варіанту. Перевіряють 
розроблені програми у Logo Soft Comfort. Коректу-
ють і перевіряють програми (рис. 4) на малогабари-
тному стенді. Здійснюють керуванням конвеєра з 
використанням розроблених програм. Відповідно до 
заданого варіанту розробляють програми й здійс-
нюють одночасне керування двома стендами (мало-
габаритним стендом та реальним конвеєром). Моду-
люють роботу конвеєра в системі MATLAB. Аналі-

зують отримані результати. 

 
Рисунок 4 – Програма в LOGO керування  

малогабаритним стендом 

ВИСНОВКИ. Модернізація системи керування 
лабораторного стенда підвісного конвеєра дозволяє 
за розробленою методикою вдосконалювати навча-
льний процес вивчення студентами як будови та 
особливостей керування підвісного конвеєра, так і 
системи автоматизації на логічному модулі LOGO. 
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MODERNIZATION OF THE LABORATORY BENCH HOOKED CONVEYOR  

I. Orlovskyi 
Zaporizhzhya National Technical University  
vul. Zhukovskoho, 64, Zaporizhzhya, 69063, Ukraine. E-mail: i_orlovsky@mail.ru 
An important component of student learning process automation systems is to provide skills installation, 

commissioning, maintenance and use of modern element base in the projects of modernization of equipment. To 
improve laboratory practice in the Zaporizhzhya National Technical University, Department of drive and automation of 
industrial plants with students modernized management system laboratory bench with overhead conveyor module 
LOGO. For ease of debugging programs conveyor control their verification is done on a space-saving stand and by 
modeling. The technical description of the laboratory bench, which consists of a mechanical part of conveyor, motor, 
control the movement of the conveyor on modules LOGO, pulse position sensors, control panel, computer and compact 
stand and photoelectric study of the rotary speed sensors. Modernization of the laboratory bench to allow the developed 
technique to improve student learning as a unit and control features overhead conveyor and automation system at the 
logic module LOGO. 

Key words: laboratory bench, modernization, conveyor, control system, encoder. 
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