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У роботі представлено лабораторний стенд для аналізу режимів роботи відцентрового вентилятора. Стенд 

складається з вентилятора з повітряпроводом, датчиків тиску та продуктивності, програмно-технічного компле-

ксу, який містить логічний контролер, перетворювач частоти, SCADA-систему. Регулювання продуктивності 

вентилятора можливе двома способами: дроселюванням за допомогою засувки із сервоприводом на базі кроко-

вого двигуна та частотним, змінюючи частоту обертання робочого колеса вентилятора. Керування стендом 

проводиться з персонального комп’ютера або операторської панелі, які об’єднані в локальну мережу з датчика-

ми та цифровим мультиметром. Розроблено програмне забезпечення, яке за допомогою SCADA-системи в ав-

томатичному режимі фіксує параметри роботи установки і будує напірні та енергетичні характеристики венти-

лятора. Крім того, програма дозволяє проаналізувати вплив способу регулювання продуктивності вентилятора 

на енергетичні показники системи. 
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В работе представлен лабораторный стенд для анализа режимов работы центробежного вентилятора. Стенд 

состоит из вентилятора с воздуховодом, датчиков давления и производительности, программно-технического 

комплекса, который содержит логический контроллер, преобразователь частоты, SCADA-систему. Регулирова-

ние производительности вентилятора возможно двумя способами: дросселированием с помощью заслонки  

с сервоприводом на базе шагового двигателя и частотным, изменяя частоту вращения рабочего колеса вентиля-

тора. Управление стендом производится с персонального компьютера или операторской панели, которые объ-

единены в локальную сеть с датчиками и цифровым мультиметром. Разработано программное обеспечение, 

которое с помощью SCADA-системы в автоматическом режиме фиксирует параметры работы установки  

и строит напорные и энергетические характеристики вентилятора. Кроме того, программа позволяет проанали-

зировать влияние способа регулирования производительности вентилятора на энергетические показатели  

системы. 
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контроллер, система управления. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Питання енерго-

збереження та енергоефективності є одними з пер-

шочергових в умовах енергетичної кризи в Україні. 

На фоні тотальної модернізації електротехнічного 

обладнання підприємств гостро постає проблема в 

працівниках, що володіють такими якостями, як 

фаховість та високий професіоналізм. Немаловаж-

ним є і здатність такого працівника отримувати як 

теоретичні, так і практичні навички роботи на ново-

му обладнанні після років роботи на морально за-

старілому устаткуванні. 

Зважаючи на вищесказане, перед закладами ви-

щої освіти (ЗВО) постає завдання – підготувати кон-

курентоспроможного спеціаліста, який володіє не 

лише теоретичними знаннями щодо роботи облад-

нання, а й навчити його керувати цим обладнанням, 

приділивши значну увагу саме практичній підготов-

ці. Сучасний освітній процес, а технічного напряму 

особливо, вимагає використання наочних засобів 

навчання – реальних об’єктів та фізичних моделей, 

що поєднані в комплексне лабораторне обладнання. 

Аналіз лабораторної бази електротехнічних спе-

ціальностей в університетах України показує, що в 

більшості випадків лабораторне обладнання зали-

шається незмінним з часів формування кафедр у 

період СРСР або пройшло незначну модернізацію. 

Систематичне недофінансування ЗВО, часом неви-

сокий рівень практичних навичок викладача і, що 

немаловажно, відсутність мотивації призвело до 

реалій нинішньої освіти [1, 2]. 

Наразі, єдиною можливістю створювати нове або 

кардинально оновлювати існуюче лабораторне об-

ладнання у ЗВО є співпраця з виробниками промис-

лового обладнання (наприклад, Siemens, ABB, Lov-

ato, ОВЕН тощо) або долучати підприємства регіону 

для створення вузькоспеціалізованих зразків устат-

кування [1–4]. 

Метою даної роботи є синтез комплексного ла-

бораторного стенда нескладної конструкції й неви-

сокої вартості, що сконструйовано на сучасній еле-

ментній базі та дає можливість досліджувати режи-

ми роботи вентиляторної установки з точки зору 

енергоефективності. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.  
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Відомо, що більшість вентиляторних установок (ВУ) 
використовують засувки для зміни продуктивності, 
наслідком чого є надмірне споживання електроенер-
гії. Найбільш досконалим способом регулювання 
продуктивності турбомеханізмів є зміна швидкості 
обертання їх робочих коліс за рахунок регульованого 
електропривода, який має низку безумовних переваг 
[6–9]. З урахуванням сучасного стану використання 
енергоносіїв, вимоги до енергоефективності ВУ ви-
ходять на перший план. Удосконалення сучасних 
технологій мікроелектроніки призвело до появи на 
ринку достатньо надійних і відносно недорогих при-
водів змінного струму на основі перетворювачів час-
тоти, що побудовані на сучасній мікроелектронній 
техніці. 

На сьогодні на кафедрі електромеханіки ДВНЗ 
«Криворізький національний університет» впрова-
джено в навчальний процес лабораторний стенд 
«Комплекс керування відцентровим вентилятором», 
що використовується для підготовки студентів за 
спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротех-
ніка та електромеханіка», зокрема в курсі навчаль-
них дисциплін «Енергоефективні електромеханічні 
системи та технології», «Мікропроцесорні засоби в 
електротехнічних системах», «Автоматизовані сис-
теми керування електромеханічним обладнанням». 

Під час розробки стенда автори використовували 
основні положення Концепції створення та впрова-
дження в навчальний процес сучасних засобів на-
вчання з природничо-математичних і технологічних 
дисциплін, що відображені в роботі [5]. Крім того, 
спосіб реалізації конструкції стенда був максималь-
но наближений до стендів третього покоління згідно 
з класифікаційним типом, наведеним у роботі [2]. 

Структурну схему розробленого стенда, що яв-
ляє собою програмно-апаратний комплекс, наведено 
на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 – Структурна схема лабораторного стенда 

На рис. 1 позначено: 1 – операторська панель;  

2 – персональний комп’ютер; 3 – мережевий кому-

татор; 4 – магістраль USB; 5 – перетворювач  

RS-485/USB; 6 – магістраль Ethernet; 7 – програмо-

ваний логічний контролер; 8 – магістраль RS-485;  

9 – цифровий мультиметр; 10 – привод змінного 

струму; 11 – вентилятор; 12 – сервопривод засувки; 

13 – датчик продуктивності; 14 – датчик тиску;  

15 – повітропровід; 16 – засувка. 

Зупинимося докладніше на виборі апаратної та 

програмної частинах стенда. 

Вибір обладнання 

Під час розробки стенда було прийнято  

наступне: 

 керування стендом здійснюється з персональ-

ного комп’ютера (ПК) або операторської панелі 

(ОП); 

 опитування датчиків, формування сигналів 

керування сервоприводом засувки та передача інфо-

рмації в ПК здійснюється за допомогою програмо-

ваного логічного контролера (ПЛК); 

 внутрішня мережева магістраль – стандарт 

RS-485; 

 зовнішня мережева магістраль – Ethernet та 

USB; 

 мережевий протокол – Modbus; 

 зв’язок ПК з обладнанням – OPC-сервер; 

 використання наявного обладнання. 

Виходячи з наявного на кафедрі устаткування 

для розробки стенда було обрано обладнання: 

основне: 

 відцентровий вентилятор низького тиску 

компанії MORO s.r.l. типу N402 (напруга живлення 

U=380/220 В, потужність двигуна встановлена 

(споживана) Р=0,25 (0,23) кВт, частота обертання 

n=2800 об/хв, продуктивність Q=260–790 м
3
/год., 

напір H=49-59 мм вод. ст.); 

 привод змінного струму ABB ACS-355 (скаля-

рне керування за профілем DCU) з пристроєм мере-

жевого інтерфейсу RS-485 FMBA-01 та протоколом 

Modbus (макрос AC500 Modbus); 

додаткове: 

 аеродинамічна засувка із сервоприводом на 

базі двофазного біполярного крокового двигуна 

(КД), що керується драйвером DRV8825; 

 датчик тиску повітря Dwyer Series 626 зі 

струмовим виходом 4–20 мA; 

 датчик витрати повітря – вентилятор з приво-

дом постійного струму, який працює в режимі тахо-

генератора; 

 цифровий мультиметр Lovato DMG210 з вбу-

дованим ізольованим інтерфейсом RS485 (вимірює 

струм, активну та реактивну потужності тощо); 

 перетворювач інтерфейсу RS-485/USB ICP 

DAS; 

 обладнання для завдання параметрів та відо-

браження показів: ОП – ABB CP635-ETH; ПЛК – 

ABB AC500-eCo PM564-T-ETH. 

Зв’язок ПК↔ОП↔ПЛК реалізовано за стандар-
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том Ethernet з використанням звичайного мережево-

го комутатора (switch) Ethernet 100 Мбіт/сек. 

Для опитування датчиків тиску та продуктивнос-

ті використовуються аналого-цифровий перетворю-

вач, вбудований у ПЛК. 

Мережева магістраль RS-485 об’єднує ПЛК, ци-

фровий мультиметр, привід змінного струму та че-

рез перетворювач інтерфейсів RS-485/USB 

під’єднана до ПК. У подальшому дані на ПК оброб-

люються ОРС-сервером та передаються до  

SCADA-системи. 

Комунікаційні можливості ПЛК та ПК дозволя-

ють додатково об’єднати їх по USB-мережі, що дає 

змогу організувати візуалізацію або налаштування 

програмного коду. 

Вибір програмного забезпечення 

Як зазначалось вище, для керування стендом пе-

редбачено використання ПК або ОП. Створення су-

часних автоматизованих систем керування базується 

на розробці та застосуванні адаптивних інтелектуа-

льних систем, функціонування яких неможливе без 

використання розвинутої обчислювальної мережі, 

що включає ПК та ОП, ПЛК і набір модулів вво-

ду/виводу. Як приклад, може бути використана 

SCADA-система (Supervisory Control And Data Acqui-

sition), призначена для проектування, експлуатації, 

диспетчерського та оперативного керування з мит-

тєвою реакцією на неполадки. Зручність  

SCADA-систем полягає в тому, що вони дозволяють 

у режимі реального часу візуально отримувати дані 

про хід процесу, яким керують або моніторять, а 

також здійснюють збір його параметрів в єдину базу 

даних, фактично виконуючи функцію архівування  

[10–13]. 

Наразі серед SCADA-систем, що отримали певну 

розповсюдженість в Україні, є: Advantech Studio 

(Тайвань), InTouch (США), Citect SCADA (Австра-

лія), SIMATIC WinCC (Німеччина), Master SCADA, 

DataRate, TRACE MODE (Росія) та інші. 

Аналіз робіт [14, 15] показує, що для автомати-

зації пристроїв електротехнічної галузі вищезазна-

чені SCADA-системи мають рівні функціональні 

можливості. Отже критерієм вибору SCADA-

системи є наявність техпідтримки в Україні, серти-

фікованої організації з надання комплексу освітніх 

послуг і, бажано, безкоштовної повнофункціональ-

ної версії. Саме за цими показниками автори зупи-

нились на системі російського виробника  

ТОВ «АдАстра» – TRACE MODE. 

TRACE MODE є інтегрованим середовищем для 

розробки людино-машинних інтерфейсів, яке підт-

римує анімацію, графічні об’єкти та тренди реаль-

ного часу. Крім того, має вбудовану мову програму-

вання, бібліотеку функцій і забезпечує зв’язок із 

широким спектром пристроїв через його драйвер 

або OPC-сервер (від англ. Open Platform Com-

munications). Через відсутність відповідних драйве-

рів використовується OPC-сервер – сімейство про-

грамних технологій, що надають єдиний стандарти-

зований інтерфейс для обміну даними з пристроями  

(за різноманітними протоколами) та управлінню 

об’єктами автоматизації та технологічними проце-

сами. Серед безлічі існуючих сьогодні OPC-серверів 

автори зупинились на умовно-безкоштовному від 

компанії LectusSoft – Lectus Modbus OPC/DDE  

[16, 17]. 

Для програмування ПЛК та ОП використано 

програми-конфігуратори компанії виробника проду-

кції, відповідно PS501 Control Builder Plus (з ін-

струментальним програмним комплексом промис-

лової автоматизації CoDeSys) та РВ610 Panel Buil-

der 600. Control Builder Plus та Panel Builder – про-

дукти з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, що по-

єднують у собі всі інструменти, які необхідні для 

конфігурації, програмування, налагодження і підт-

римки проекту автоматизації. Їх особливістю є те, 

що для конфігурації обраних для стенда ПЛК та ОП 

останні можуть бути підключені до будь-якого вузла 

мережі Ethernet [18]. 

Розробка системи керування 

Для дослідження режимів роботи та аналізу спо-

живання електроенергії за різними способами регу-

лювання продуктивності ВУ в середовищі TRACE 

MODE розроблено багатовіконний проект. Зовніш-

ній вигляд графічного екрана № 1 для зняття пара-

метрів роботи ВУ та подальшої побудови напірно-

витратних характеристик наведено на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Графічний екран для зняття та запису 

параметрів роботи вентиляторної установки 

 

З енергетичної точки зору постає питання прак-

тичного підтвердження доцільності використання 

частотного керування ВУ відносно дроселювання. 

На рис. 3 зображено зовнішній вигляд графічного 

екрану № 2 для зняття параметрів роботи ВУ та по-

дальшої побудови енергетичних характеристик. 

Питання зміни частоти обертання робочого коле-

са вентилятора завдяки завданню вихідної частоти 

привода змінного струму в цій роботі не розгляда-

ються, оскільки вони є класичними для будь-якого 
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автоматизованого електропривода. Більш цікавим є 

реалізація керування положенням засувки в автома-

тизованому режимі з використанням сервопривода 

на базі КД та дистанційне керування стендом з ОП. 

 

 
 

Рисунок 3 – Графічний екран для зняття  

та запису енергетичних характеристик 

 вентиляторної установки 

 

Як зазначалось вище, у стенді використовується 

біполярний КД, керований драйвером DRV8825, що 

дозволяє реалізувати один із способів керування КД 

– мікрокроковий режим. Вибір саме цього режиму 

обумовлено необхідністю стійкої фіксації засувки в 

певному положенні в потоці повітря, особливо в 

режимах, близьких до максимальної продуктивності 

вентилятора та прикритої засувки. В інших режимах 

керування КД можливе значне коливання або навіть 

провертання засувки навколо своєї осі внаслідок 

помилкового позиціонування навантаженого КД  

[19, 20]. З урахуванням вищесказаного, на рис. 4 

наведено схему приєднання драйвера до ПЛК, що 

дає можливість реалізації реверсивного мікрокроко-

вого режиму з величиною кроку, що дорівнює  

1/8 повного кроку. 

 

 
 

Рисунок 4 – Схема приєднання драйвера до ПЛК 

 

Позначення та призначення входів/виходів від-

повідає стандартним для DRV8825 та AC500-eCo. 

Основним завданням керування засувкою є ви-

значення її початкового положення. Для вирішення 

поставленого завдання в механічному зв’язку  

КД-Засувка встановлено кінцевий вимикач. Під час 

включення стенда за замовчуванням на ПЛК стартує 

програма позиціонування засувки з алгоритмом: 

 запуск КД у напрямку початкового положення; 

 у разі досягнення початкового положення, що 

відповідає повністю відкритій засувці, замикається 

кінцевий вимикач; 

 вихід з програми позиціонування і перехід до 

основної програми керування; 

 основна програма «чекає» на сигнал керуван-

ня засувкою з проекту TRACE MODE або з ОП. 

Для подальшого керування засувкою з проекту 

середовища TRACE MODE необхідно перевести 

перемикач «Керування засувкою» (рис. 2 або 

рис. 3) в позицію «дистанційне» та задати кут по-

ложення засувки в межах 0–90 °, що відповідає 

відповідно закритому та відкритому її стану. По-

дальший запис параметрів роботи ВУ до масивів 

змінних програми ПЛК проводиться натисканням 

кнопки «Додати запис». За отриманими парамет-

рами можлива побудова сімейства напірних хара-

ктеристик та енергетичних характеристик (під час 

дроселювання та частотного керування продукти-

вністю) ВУ натисканням кнопки «Показати гра-

фік». Алгоритм та приклад побудованої напірної 

характеристики буде розглянуто нижче. 

Зазвичай у технологічних процесах задається 

пріоритетний пристрій (система) для оперативно-

го керування, контролю та архівації параметрів 

роботи системи і дублюючий, що виконує біль-

шість вищезазначених функцій. Обидва пристрої 

можуть знаходитись як у безпосередньому місці 

встановлення технологічної установки, так і пра-

цювати дистанційно [21]. З викладеного вище ма-

теріалу видно, що ПК фактично виконує функції 

диспетчерської станції, що містить мнемосхему 

ВУ з відображенням та записом параметрів її  

роботи і, зрозуміло, є пріоритетним пристроєм. 

ОП, що об’єднана в одну мережеву магістраль 

Ethernet з ПК, є дублюючим пристроєм без мож-

ливості запису даних та, відповідно, побудови 

характеристик. 

На рис. 5 наведено екран ОП, на якому знахо-

дяться блок керування приводом змінного струму і 

сервоприводом засувки та мнемосхема ВУ з виво-

дом параметрів її роботи у вигляді аналогових та 

цифрових приладів. 

Повертаючись до питання побудови експеримен-

тальних напірних характеристик та перевірки їх 

адекватності розглянемо можливі два способи виво-

ду графічної інтерпретації даних після натискання 

кнопки «Показати графік». Перший спосіб передба-

чає завантаження даних до ПЛК з подальшим їх 

зберіганням у вбудованій флеш-пам’яті або записом 

на зовнішній носій інформації, що підтримується 

ПЛК. Додатково є можливість програмної обробки 

даних, наприклад, апроксимація чи інтерполяція. 
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Цей спосіб має низку недоліків – необхідність мати 

носій інформації, написання програмного коду для 

обробки збережених даних, сторонню програму для 

побудови графіків. Другий спосіб засновано на ви-

користанні можливостей TRACE MODE в побудові 

графіків, який передбачає обов’язкову наявність на 

ПК програми Microsoft Excel. Саме другий спосіб 

покладено в основу роботи стенда, адже використо-

вуючи шаблони TRACE MODE-Excel є можливість 

зразу налаштувати вид графіку. 

 

 
 

Рисунок 5 – Екран операторської панелі 

 

На рис. 6 подано паспортні характеристики вен-

тилятора з інструкції (без графічної обробки) та на-

кладену експериментальну напірну характеристику, 

що отримана шляхом апроксимації даних при зміні 

положення засувки та номінальній частоті живлення 

вентилятора. 
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Рисунок 6 – Характеристики вентилятора 

 

З рис. 6 видно, що параметри тиску, продуктив-

ності та активної потужності знаходяться в межах 

паспортних значень вентилятора, а відносна похиб-

ка для максимально відхиленої точки характеристи-

ки від паспортної складає 7,8 %, що свідчить про 

адекватну роботу обладнання. 

ВИСНОВКИ. Для підвищення професійної під-

готовки інженерів-електромеханіків у роботі надано 

розробку комп’ютеризованого стенда для аналізу 

режимів роботи та дистанційним керуванням венти-

ляторною установкою на базі SCADA-технологій. 

Структура і складові компоненти стенда обрані 

з метою забезпечення високої гнучкості та можли-

востей подальшого удосконалення функціональних 

потреб системи. 
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LABORATORY STAND FOR INVESTIGATION OF OPERATING MODES OF THE FAN SYSTEM 

S. Bondarevskyi, O. Danileyko 

State Institution of Higher Education Kryvyi Rih National University 

vul. Vitaliya Matusevicha, 11, Kryvyi Rih, 50027, Ukraine. E-mail: kafem.knu@gmail.com 

Purpose. The work is devoted to the synthesis of the complex laboratory stand, intended for research of the energy 

and pressure characteristics of a centrifugal fan unit. The element base of the stand consists of equipment widely used in 

the Eastern European region by such manufacturers as ABB, MORO s.r.l., Lovato, Dwyer, OWEN. Methodology. The 

stand consists of the fan with air duct, pressure and performance sensors, digital multimeter, software and hardware 

complex consisting of the logical controller, frequency converter, SCADA system and operator panel. Adjusting of the 

fan performance can be controlled in two ways: by throttling (servomotor flap) and frequency (by changing the rota-

tional speed of the working wheel of the fan). The stand is controlled from a personal computer (SCADA system) or the 

operator panel, which are connected to a local network with sensors and digital multimeter. The information system of 

the stand is built on the basis of the generally accepted network interfaces RS-485, Ethernet and Modbus protocol. Re-

sults. The software developed on the basis of the SCADA system allows in the automatic mode to record and archive 

the parameters of the plant's operation, to build a database of the pressure and energy characteristics with subsequent 

analysis of the regulating method influence of the fan performance based on the energy indicators of the system. Origi-

nality. For positioning the flapper, a servomotor is used, based on a bipolar stepper motor, which is controlled by the 

programmable logic controller through a unified driver. This system allows the implementation of several engine con-

trol modes. The micro step mode is selected on the stand as a basic, which allows the damper to be set in a fixed posi-

tion by the maximum performance of the fan and by the covered air duct. The structure and components of the devel-

oped stand are chosen in order to ensure high flexibility and further improving possibilities of the system functional 

requirements. Practical significance. The concept of the developed stand is aimed at improving the professional train-

ing of electrical engineers and includes practical issues related to the frequency converters settings, the programming of 

logic controllers and SCADA systems, the construction principles of the local and remote systems for microprocessor 

control of industrial facilities. Reference 21, figures 6. 

Key words: laboratory stand, characteristics, fan, frequency converter, SCADA systems, PLC, control system. 

 

REFERENCES 

1. Pritchenko, A., Kalinov, А., Melnikov, V. and 

Skripnikov, O. (2010), “The conception of the small 

laboratory stands construction”, Elektromehanichni i 

energozberigajuchi systemy, Vol. 2, no. 10, pp. 56–61. 

(in Ukrainian) 

2. Volianskyi, S. (2017), “The concept of creation 

of multifunctional computerized educational-laboratory 

complexes for preparation of students of technical spe-

cialties”, Vestnik Natsionalnogo tehnicheskogo universi-

teta "Harkovskiy politehnicheskiy institut", Vol. 27,  

no. 1249, pp. 26–29. (in Ukrainian) 

3. Tryputen, М. and Kuznetsov, V. (2017), “Labor-

atory bench for research of optimal and quasi-optimal 

automatic control system”, Elektromehanichni i ener-

gozberigajuchi systemy, Vol. 3, no. 39, pp. 38–44.  

(in Russian) 

4. Danileyko, O. and Bondarevskyi, S. (2015) “Ex-

perience in the developing of the laboratory stand for 

research of the pump operating modes in Kryvyi Rih 

national university”, Metallurgical and Mining Industry, 

no. 6, pp. 84–88. 

5. Storizhko, V., Bykov, V. and Zhuk, Yu. (2006), 

“The main provisions of the Concept for the creation 

and introduction into the educational process of modern 

teaching aids in natural sciences, mathematics and 

technology disciplines”, Fizyka ta astronomiia v shkoli, 

no. 2, pp. 2–8. (in Ukrainian) 



ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, ПРОБЛЕМАТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 1/2018 (41) 

68 

6. Djachek, P. (2013), Nasosy, ventiljatory, 

kompressory [Pumps, fans, compressors], Izd-vo ASV, 

Moscow. (in Russian) 

7. Lenzov, B. (2006), Energosberezhenie i reguli-

ruemyj privod v nasosnyh i vozduhoduvnyh ustanovkah 

[Energy saving and adjustable drive in pumping  

and blowing plants], Energoatomizdat, Moscow.  

(in Russian) 

8. Shevchuk, S., Popovych, O. and Svitlytskyi, S. 

(2010), Nasosni, ventyliatorni ta pnevmatychni 

ustanovky: pidruchnyk [Pump, fan and pneumatic 

installation: a textbook], NTTU «KPI», Kyiv.  

(in Ukrainian) 

9. Korenkova, T., Serdiuk, O. and Kovalchuk, V. 

(2013), Avtomatyzovanyi elektropryvod nasosnykh ta 

ventyliatornykh ustanovok u zadachakh enerhoresur-

sozberezhennia: navch. posibnyk [Automated electric 

drive of pump and fan installations in the problems of 

energy saving: a manual], Vydavnytstvo PP Shcherbat-

ykh, Kremenchuk. (in Ukrainian) 

10. Andreev, E., Kucevich, N. and Sinenko, O. 

(2004), SCADA-sistemy: vzgljad iznutri [SCADA-

systems: a view from within], Izdatelstvo “RTSoft”, 

Moscow. (in Russian) 

11. Gerasimov, A. and Titovcev, A. (2014), Proek-

tirovanie ASUTP s ispolzovaniem SCADA-sistem: 

uchebnoe posobie [Designing of automated process 

control systems using SCADA-systems: a manual], Izd-

vo KNITU, Kazan. (in Russian) 

12. Pjavchenko, T. (2017), “Control of technological 

processes based on SCADA”, available at: 

http://ej.kubagro.ru/2017/04/pdf/10.pdf (accessed Feb-

ruary 4, 2018) 

 

13. Kavalerov, M. (2011), “To the question of  

the term "SCADA-System", Vestnik PGTU, no. 5,  

pp. 205–209. (in Russian) 

14. Topolskij, D. and Topolskaja, I. (2014), “Analy-

sis of modern SCADA-systems in the electric power 

industry”, Nauka JuUrGU. Sekcii tehnicheskih nauk: 

materia-ly 66-j nauch. konf. [Science SUSU. Section of 

Technical Sciences: materials of the 66th scientific. 

conf], Chelyabinsk, Publishing Center of SUSU, 2014, 

pp. 1378–1381. (in Russian) 

15. Larkin, A. (2015), “Review of modern SCADA-

systems”, Vestnik mezhdunarodnyh nauchnyh konfer-

encij, Vol. 5, no. 9, pp. 139–142. (in Russian) 

16. “SCADA TRACE MODE ®”, available at: 

www.adastra.ru (accessed February 4, 2018) 

17. “Lectus”, available at: www.lectussoft.com/ 

opcserver.html (accessed February 4, 2018). 

18. “ABB”, available at: www.abb.com (accessed 

February 4, 2018). 

19. Emeljanov, A. and Shilin, A. (2005), Shagovye 

dvigateli: ucheb. Posobie [Stepper motors: training. 

allowance], VolgGTU, Volgograd. (in Russian) 

20. Bruskin, D., Zorohovich, A. and Hvostov, V. 

(1990) Elektricheskie mashiny i mikromashiny [Electric 

machines and micromachines], Vyssh. Shk., Moscow. 

(in Russian) 

21. Percovskij, M. (2001), “Industrial and laboratory 

automation systems”, Promyshlennye ASU i kontrollery, 

no. 1, pp. 51–59. 

 

 

Стаття надійшла 08.03.2018. 

 


