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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Дисципліна "Програмування в автоматизованих системах управління технологічними 

процесами" разом з іншими спеціальними предметами формує основи знань та кваліфікацію 

фахівця із автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологій. За переліком дисципліна 

належить до циклу: "Дисципліни за вибором ВНЗ". Вивчення даної дисципліни базується на 

учбовому матеріалі попередніх курсів: «Програмно-технічні комплекси систем 

автоматизації», «Обчислювальна техніка в системах управління» та «Програмування». 

Знання та уміння, що засвоєні студентами при вивченні дисципліни є завершальним 

етапом при формуванні навичок в області автоматизації та використовуються при виконанні 

дипломного проектування і в науково-дослідній роботі. 

 
ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
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Денна 10 5/180 36 - - 36 - 108 Екзамен 
 

 

ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета вивчення кредитного модуля "Програмування в автоматизованих системах 

управління технологічними процесами, НП-04" полягає у формуванні знань та умінь для 

створення взаємодії між контролерами та операторськими станціями, а також відображення 
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інформації про стан об’єкту і керування виконавчими механізмами у зручному вигляді за 

допомогою SCADA-систем.  

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 структуру інтегрованої АСУ і класифікацію її програмного забезпечення 

 структуру інформаційно-керуючого обчислювального комплекса АСУ ТП і класифікацію 

його програмного забезпечення 

 структуру і особливості системного ПЗ супервізорного рівня систем автоматизації 

 структуру і особливості системного ПЗ локального рівня систем автоматизації 

 структуру і принципи роботи SCADA-програм і конфігураторів SCADA-програм 

 структуру і принципи роботи LCADA-програм і конфігураторів LCADA-програм 

 основні положення стандарту програмування систем контролерної автоматизації 

IEC 61131-3 

 основні положення стандарту програмування розподілених систем контролерної 

автоматизації IEC 61131-3 

 основні бібліотеки стандарту програмування систем контролерної автоматизації 

IEC 61131-3 

 основні принципи модульної архітектури ПЗ систем контролерної автоматизації 

 основні принципи програмування задач промислової автоматизації технологічними 

мовами IEC 61131-3 

 особливості системного і прикладного ПЗ систем автоматизації класу PLC 

 особливості системного і прикладного ПЗ систем автоматизації класу PC based 

 особливості системного і прикладного ПЗ систем автоматизації класу RTU 

 особливості системного і прикладного ПЗ керуючих обчислювальних машин 

 особливості системного і прикладного ПЗ систем автоматизації класу DCS 

 класифікацію і програмне забезпечення промислових інтерфейсів і промислових мереж 

 номенклатуру програмних продуктів для систем контролерної автоматизації від 

провідних вітчизняних і світових виробників 

 протоколи обміну даними між контролерами та операторськими станціями 

 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 

 прийняти програмні рішення з контролерної автоматизації типових об’єктів в енергетиці і 

промисловості 

 вибрати під конкретну задачу клас засобу автоматизаціїі і розробити схему структурну та 

інформаційне забезпечення ПТКЗА 
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 вибрати під конкретну задачу тип і конфігурацію промислового контролера на основі 

розрахованої кількості тегів ПЗ 

 реалізувати апаратно-програмні методи пригнічення промислових перешкод 

 вибрати тип польової шини і реалізувати засоби її програмно-апаратної підтримки 

 вибрати тип інформаційної мережі і реалізувати засоби її програмно-апаратної підтримки 

 працювати з конфігураторами SCADA-програм для програмування типових задач 

супервізорного управління 

 працювати з виносними програматорами і конфігураторами LCADA-програм для 

програмування типових задач локального управління 

 програмувати технологічними мовами IEC 61131-3 типові задачі локального управління 

 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні мати навички з: 

 програмування типових задач обміну даними через польову шину і інформаційну 

мережу. 

 програмування мовами сценаріїв SCADA-програм типові задачі супервізорного 

управління. 

Рекомендації щодо розподілу навчального часу за видами занять та формами 

навчання представлені в таблиці. 

 
IV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

IV.1. Розподіл навчального часу за темами 
Розподіл за семестрами та видами занять 
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Розділ 1. Промислові мережі та протоколи 30 6 - - 4 - 20 
Розділ 2. Мережі та протоколи у системах 

автоматизації будівель 18 4 - - 4 - 10 

Розділ 3. Технологія ОРС 34 8 - - 6 - 20 
Контрольна робота по розділам 1-3 2 - - - 2 - - 
Розділ 4. Системна платформа Wonderware  94 18 - - 18 - 58 
Контрольна робота по розділу 4 2 - - - 2 - - 
Всього 180 36 - - 36 - 108 

 
IV.2. Лекції 
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Розділ 1. Промислові мережі та протоколи 

Лекція 1. Основи мережі Modbus 

Тема 1.1. Інтерфейси, що використовуються у мережі Modbus.  

Тема 1.2. Структура протоколу Modbus. 

Тема 1.3. Протокол Modbus TCP. 

Лекція 2. Основи мережі Profibus 

Тема 2.1. Загальна структура і різновиди мережі Profibus. 

Тема 2.2. Інтерфейси, що використовуються у мережі Profibus. 

Лекція 3. Інші розповсюджені промислові мережі 

Тема 3.1. Промислова мережа CAN. 

Тема 3.2. Протокол CANOpen. 

Тема 3.3. Протокол DeviceNet. 

Тема 3.4. Протокол HART. 

Розділ 2. Мережі та протоколи у системах автоматизації будівель 

Лекція 4. Мережа LONWorks 

Тема 4.1. Особливості мережі LONWorks. 

Тема 4.2. Протокол LONTalk. 

Лекція 5. Протоколи обміну даними BACNet та KNX 

Тема 5.1. Протокол обміну даними BACNet. 

Тема 5.2. Мережа EIB та протокол KNX. 

Розділ 3. Технологія ОРС 

Лекція 6. Основи технології ОРС 

Тема 6.1. Специфікації та загальна концепція. 

Тема 6.2. Основи технології COM. 

Лекція 7. Підключення ОРС клієнта до ОРС сервера 

Тема 7.1. Пошук зареєстрованих ОРС серверів. 

Тема 7.2. Створення клієнтських груп на ОРС сервері. 

Тема 7.3. Додавання та видалення тегів для зчитування і запису даних. 

Лекція 8. Зчитування та запис у синхронному режимі 

Тема 8.1. Зчитування у синхронному режимі. 

Тема 8.2. Запис у синхронному режимі. 

Лекція 9. Зчитування та запис у асинхронному режимі 

Тема 9.1. Зчитування у асинхронному режимі. 
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Тема 9.2. Запис у асинхронному режимі. 

Тема 9.3. Режим підписки. 

Розділ 4. Системна платформа Wonderware 

Лекція 10. Базова концепція системної платформи Wonderware 

Тема 10.1. Структура взаємодії елементів системної платформи Wonderware. 

Лекція 11. Створення шаблонів та екземплярів об’єкту 

Тема 11.1. Базові шаблони платформи. 

Тема 11.2. Створення спадкових шаблонів об’єктів. 

Тема 11.3. Створення екземплярів об’єктів. 

Лекція 12. Налаштування джерел даних 

Тема 12.1. Робота з серверами вводу-виводу. 

Тема 12.2. З’єднання екземплярів об’єкту з тегами вводу-виводу.  

Лекція 13. Робота з графікою  

Тема 13.1. Створення зовнішнього виду об’єкту із стандартних символів. 

Тема 13.2. Створення анімації.  

Лекція 14. Налаштування аварійних ситуацій  

Тема 14.1. Налаштування типів аварійних ситуацій та їх обробка.  

Лекція 15. Налаштування параметрів архівації 

Тема 15.1. Налаштування параметрів архівації. 

Лекція 16. Створення скриптів об’єктів  

Тема 16.1. Розширення функціональності об’єкту за допомогою скриптів. 

Лекція 17. Створення звітів  

Тема 17.1. Робота з ActiveFactory. 

Тема 17.2. Робота з HMIReports. 

Лекція 18. Робота з Information Server  

Тема 18.1. Публікація об’єктів.   

Тема 18.2. Налаштування панелей і параметрів Information Server. 

 
IV.3. Лабораторні заняття 

 
Метою лабораторних робіт є набуття вмінь з конфігурування, програмування і 

налагодження типових задач введення і виведення сигналів, обміну даними через польову 
шину і інформаційну мережу, а також відображення інформації про стан об’єкту у зручному 
вигляді. 

Лабораторні роботи: 
1. Обмін даними між контролером та операторською станцією по протоколу Modbus. 

2. Конфігурування мережі LONWorks. 

3. Реалізація основних функцій ОРС клієнта. 
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4. Створення шаблонів та екземплярів об’єктів у середовищі Archestra IDE. 

5. Створення звітів про роботу об’єкту. 

6. Публікація об’єктів Archestra і передача даних через Internet. 

 
IV.4. Контрольні роботи 

З метою закріплення матеріалу першого – четвертого та п’ятого-восьмого розділів, 

студенти денної форми навчання у дев’ятому семестрі виконують модульну контрольну 

роботу (МКР) після вивчення відповідних розділів дисципліни. Ці контрольні роботи 

виконуються за рахунок годин, що відведені на лабораторні заняття (лабораторні заняття 9 та 

18, див. п. IV.3.). Тривалість контрольної роботи - 2 академічні години. Варіанти завдань 

МКР наведено у додатку 1. 
 

V. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

Рейтинг із дисципліни враховує роботу студента протягом семестру, а також рівень 

знань, умінь та навичок, які студент виявив на екзамені. Рейтинг формується як сума балів, 

нарахованих студенту за роботу протягом семестру і балів, набраних на екзамені. Для 

виставлення оцінки до залікової книжки рейтинг переводиться у традиційні оцінки. 

Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів із кредитного модуля 

"ПРОГРАМУВАННЯ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ 

ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ-2, НП-04/2" наведено у додатку 2. 

 
VІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

VI.1. Список основної літератури 

1. Батюк С.Г. Контролерна автоматизація./ Серія статей.// Енергозбереження та 

автоматизація (ЕСТА).– 2002.– №№ 4. – 12.– 2003.– №№ 1 – 6. 

2. Батюк С.Г. Збірник довідкових матеріалів з елементної бази і структури ПТКЗА.// 

Електронний архів AS лабораторії ПТКЗА кафедри АТЕП ТЕФ НТУУ “КПІ”. 

3. Батюк С.Г. Довідковий посібник з використання промислових ПЛК і ПКК в 

курсовому і дипломному проектуванні.// Електронний архів AS лабораторії ПТКЗА 

кафедри АТЕП ТЕФ НТУУ “КПІ”. 

4. Батюк С.Г., Поміновський С., Трихліб Ю. Довідковий посібник до виконання 

проектної частини атестаційної роботи бакалавра.// Електронний архів AS лабораторії 

ПТКЗА кафедри АТЕП ТЕФ НТУУ “КПІ”. 

5. John Karl-Heinz, Tiegelkamp Michael. IEC 61131-3: Programming Industrial Automation 

System.– Berlin, New York: Springer-Verlag, 2001.// Електронний архів AS лабораторії 

ПТКЗА кафедри АТЕП ТЕФ НТУУ “КПІ”. 
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VI.2. Список додаткової літератури 

6. Управляющие вычислительные машины в АСУ технологическими процессами./ Под 

ред. Т. Харрисона.– М.: Мир, 1975 (т. 1), 1976 (т. 2). 

7. Измерения в промышленности. Справочник./ Под ред. П. Профоса.– М. : 

Металлургия, 1980. 

8. Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы.– М.: Энергия, 1979. 

9. Родионов В.А., Терехов В.А., Яковлев В.Б. Технические средства АСУТП.– М.: 

Высшая школа, 1989. 

10. Прангишвили И.В. Микропроцессоры и локальные сети микроЭВМ в 

распределенных системах управления.– М.: Энергоатомиздат, 1985. 

11. Коршунов Ю.М. Математические основы кибернетики.– М.:Энергия,1980. 

12. Королев Л.Н. Структуры ЭВМ и их математическое обеспечение.– М.: Наука, 1978. 

13. Словарь по кибернетике./ Под.ред. В.М. Глушкова.– Киев: Главная редакция 

Украинской советской энциклопедии, 1979. 

Предко М. Руководство по микроконтроллерам. Том 1, 2.– М.: Постмаркет, 2001. 
 

VІ.3. Методичне забезпечення дисціпліни 
1. Батюк С.Г., Лось В. Довідковий посібник до виконання розрахункової частини 

атестаційної роботи бакалавра.// Електронний архів AS лабораторії ПТКЗА кафедри 

АТЕП ТЕФ НТУУ “КПІ”. 

2. Батюк С.Г. Довідковий посібник з комплексного інженерного розрахунку 

промислових САР в курсовому і дипломному проектуванні.// Електронний архів AS 

лабораторії ПТКЗА кафедри АТЕП ТЕФ НТУУ “КПІ”. 

3. Батюк С.Г. Методичний посібник з моделювання промислових САР в лабораторних 

роботах.// Електронний архів AS лабораторії ПТКЗА кафедри АТЕП ТЕФ НТУУ 

“КПІ”. 

 
 
 

Програму склав ас. кафедри АТЕП       І.А. Поліщук  
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Додаток 1. 
 

IV.4.1. Варіанти завдань МКР 
 

Варіант 1 
 

1. Структура протоколу Modbus.  
2. Основи технології COM. 

 
Варіант 2 

 
1. Загальна структура і різновиди мережі Profibus. 
2. Мережа EIB та протокол KNX. 

 
Варіант 3 

 
1. Створення клієнтських груп на ОРС сервері. 
2. Протокол HART. 

 
 Варіант 4 

 
1. Публікація об’єктів. 
2. Структура взаємодії елементів системної платформи Wonderware. 

 
Варіант 5 

 
1. Налаштування параметрів архівації. 
2. Базові шаблони платформи. 
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Додаток 2. 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про рейтингову систему оцінки успішності студентів 

 
з кредитного модуля (дисципліни) НП-04/2, "ПРОГРАМУВАННЯ В АВТОМАТИЗОВАНИХ  

(код та назва) 

СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ-2" для спеціальності  
(шифри та назви спеціальностей) 

6.050202, Автоматизоване управління технологічними процесами, Комп'ютерно-iнтегрованi  
 

технологічні процеси та виробництва, теплоенергетичного факультету 
 

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно робочим 
навчальним планам. 

Навчальний час Розподіл навчальних годин Контрольні заходи 

Се
ме

ст
р 

кредити акад. 
год. лекції практичні 

заняття 
лаб. 

роботи СРС МКР РГР семестр. 
атест. 

10 5 180 36 - 36 108 2 - екзамен 
 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
1) Виконання та захист 6 лабораторних робіт; 
2) контрольні роботи (МКР тривалістю дві академічні години); 
3) відповідь на екзамені 

 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
1. Лабораторні роботи 

Ваговий бал – 6. Максимальна кількість балів на всіх лабораторних заняттях дорівнює 
6 балів х 6 = 36 балів.  

 
2. Модульний контроль 

Ваговий бал – 12. Максимальна кількість балів за МКР дорівнює 12 балів x 2 = 24 бали. 
 
 

Штрафні та заохочувальні бали за: 
- відсутність на лабораторному занятті без поважної причини    - 2 бали; 
- несвоєчасне (пізніш ніж на тиждень) подання лабораторної роботи  - 2 бали; 
- удосконалення дидактичних матеріалів дисципліни     +5…10 балів 
 

Розрахунок шкали (R) рейтингу 
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

Rc = 36 + 24 = 60 балів 
Екзаменаційна складова шкали дорівнює 40% від R, а саме: 

40
4.01

4.0



 RcRе  балів 

Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає R = Rc + Rе = 100 балів. 
Необхідною умовою допуску до екзамену є захист 6 лабораторних робіт, а також 

стартовий рейтинг (rc) не менше 50% від Rc, тобто 30 балів. 
Виходячи із розміру шкали Rе = 40 балів, складаються критерії залікового 

оцінювання з визначенням 4-5 рівнів. 
Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова 

оцінка RD переводиться згідно з таблицею: 
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RD = rc + rе оцінка ECTS Традиційна оцінка 
96 … 100 А відмінно 
91 … 95 В 
86 … 90 С добре 

80 … 85 D 
70 … 79 E задовільно 

RD < 70 Fx незадовільно 
rc < 30, або не виконані інші 

умови допуску до заліку 
F не допущений 

 
 
 
 

Склав ас. кафедри АТЕП         І.А. Поліщук  

 
 

Ухвалено на засіданні кафедри АТЕП 

Протокол засідання кафедри  
№   ___ від  "____" ____________2010 року 
Зав. каф. АТЕП   _____________ Ю.М. Ковриго 

 


