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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
Кредитний модуль "Технічні засоби автоматизації - 2. Комп'ютерні засоби 

автоматизації - 1. НП-03/2" разом з іншими спеціальними предметами формує основи знань 
та кваліфікацію фахівця із автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологій. За 
переліком дисципліна належить до циклу: "Професійної та практичної підготовки". 
Вивчення даної дисципліни базується на учбовому матеріалі попередніх курсів: "Електроніка 
та мікросхемотехніка", "Комп'ютерні технології", "Технологічні вимірювання та прилади", 
"Технологічні об'єкти управління", "Теорія автоматичного управління". 

Знання та уміння, що засвоєні студентами при вивченні дисципліни, 
використовуються в курсах: "Автоматизація технологічних процесів галузі", "Проектування 
систем управління", "Програмно-технiчнi комплекси засобiв автоматизацiї", а також при 
виконанні учбових курсових робіт і проектів, при дипломному проектуванні та в науково-
дослідній роботі. 

 
ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
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7 / НП-03/2 4/144 36 - - 18 - 90 - 1 - екзамен 
 

ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
Мета вивчення кредитного модуля "Технічні засоби автоматизації - 2. Комп'ютерні 

засоби автоматизації - 1. НП-03/2" полягає у формуванні знань та умінь з контролерної 
автоматизації технологічних процесів (ПФ.Д.03, ПФ.Е.01). Під час вивчення кредитного 
модуля дисципліни студент повинен набути знань, навичок та умінь, які дозволяють 
вирішувати наступні завдання професійної діяльності: 
 розробка АСР технологічного процесу на комп’ютерних засобах автоматизації; 
 експлуатація комп’ютерних систем автоматизації. 
 проектування технічного та програмного забезпечення комп’ютерної АСУ технологічним 

процесом; 
 монтаж комп’ютерних систем керування; 
 налагодження комп’ютерних систем керування. 

Завданням вивчення кредитного модуля дисципліни є набуття системи наступних 
знань, навичок та умінь. 



 2 

Знання: 
 історія розвитку комп’ютерних засобів автоматизації; 
 класифікація комп’ютерних системи керування; 
 класифікація мереж комп’ютерних системи керування; 
 класифікація пристроїв зв’язку із об’єктом керування; 
 методи компенсації промислових завад; 
 класифікація і принцип роботи основних аналогово-цифрових перетворювачів; 
 номенклатура сучасних програмно-технічних засобів автоматизації; 
 принципи роботи електричних засобів регулювання; 
 конструкція та робота електричних виконуючих пристроїв. 

Уміння: 
 компонувати комп’ютерні системи керування із стандартних мікропроцесорних 

модулів, що входять до складу програмно-технічних засобів автоматизації. 
Навички: 

 робота із мікропроцесорними пристроями, що входять до складу промислових 
програмно-технічних засобів автоматизації; 

 налагодження програмних контурів керування; 
 градуювання органів настроювання; 
 визначення якості роботи систем комп’ютерного керування; 
 робота із науково-технічною, нормативною, довідковою літературою, 

бібліографічними джерелами за тематикою дисципліни; 
 самостійне розуміння та осмислювання роботи комп’ютерної системи керування. 

 
IV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

IV.1. Розподіл навчального часу за темами 
Розподіл за семестрами та видами занять 
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Розділ 1. Вступ. Історія розвитку 
обчислюваньної техніки. 12 4 - - 2 - 6 

Розділ 2. Класифікація комп’ютерних 
системи керування. 24 8 - - 4 - 12 

Розділ 3. Огляд та характеристика 
пристроїв зв’язку із об’єктом (ПЗО). 32 12 - - 4 - 16 

Розділ 4. Класифікація і принцип роботи 
аналогово-цифрових перетворювачів 
(АЦП). 

24 8 - - 4 - 12 

Контрольна робота із розділів 2 - 4 4 2 - - - - 2 
Розділ 5. Огляд сучасних ПТКЗА. 12 2 - - 4 - 6 
Підготовка до екзамену 36      36 
Всього 144 36 - - 18 - 90 
 

IV.2. Лекції 
Розділ 1. Вступ. Історія розвитку обчислюваньної техніки. 
Лекція 1. Історія розвитку обчислюваньної техніки (ОТ). 

Тема 1.1. І-ше покоління засобів ОТ. 
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Тема 1.2. ІІ-ге покоління засобів ОТ. 
Тема 1.3. ІІІ-тє покоління засобів ОТ. 
Завдання на СРС. Історія розвитку обчислюваньної техніки в Україні. 
[1, c.27-30] 

Лекція 2. Промислові комп’ютерні парадигми. 
Тема 2.1. ІV-те покоління засобів ОТ. 
Тема 2.2. V-те покоління засобів ОТ. 
Тема 2.3. Промислова комп’ютерна парадигма Indastrial Computing. 
Тема 2.4. Промислова комп’ютерна парадигма Ultra Computing. 
Завдання на СРС. Історія розвитку промислової комп’ютерні парадигми в Україні. 
[1, c.31-39], [2, c.11-23] 
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Розділ 2. Класифікація комп’ютерних системи керування. 
Лекція 3. Комп’ютерні системи керування (КСК) технологічними процесами (TП) 

Тема 3.1. Функції КСК ТП. 
Тема 3.2. Рівні ієрархії КСК ТП. 
Тема 3.3. Складові КСК ТП. 
Завдання на СРС. Рівні ієрархії КСК ТП фірм Siemens, Honeywell, Schneider. 
[2, c.23-29], [3, c.21-32] 

Лекція 4. Класифікація програмно-технічних комплексів засобів автоматизації (ПТКЗА). 
Тема 4.1. Комутовані технічні засоби автоматизації (ТСА). 
Тема 4.2. Програмовані комплекси ТЗА. Параметричні, конфігуровані та 

вільнопрограмовані ПТКЗА. 
Тема 4 .3. Порівняльна характеристика вільнопрограмованих ПТКЗА 
Завдання на СРС. Порівняльна характеристика вільнопрограмованих ПТКЗА фірм 

Siemens, Schneider. 
[2, c.49-54] 

Лекція 5. Архітектура організація ПТКЗА. 
Тема 5.1. Архітектура організація програмно комп’ютерних контролерів (ПКК). 
Тема 5.2. Архітектура організація програмно логічних контролерів (ПЛК). 
Завдання на СРС. Архітектура організація ПЛК Logo фірми Siemens та ПКК I-8000 фірми 

ICP DAS. 
[2, c.58, 107, 157], [3, c.33-36] 

Лекція 6. Архітектура мережевої КСК ТП 
Тема 6.1. Концепція Plant Web мереженої автоматизації. 
Тема 6.2. Концепція Transparent Factory мереженої автоматизації. 
Тема 6.3. Концепція Open Works мереженої автоматизації. 
Завдання на СРС. Архітектура мережевої КСК ТП фірми Honeywell 
[4, c.21-26] 

Розділ 3. Огляд та характеристика пристроїв зв’язку із об’єктом (ПЗО). 
Лекція 7. Огляд та характеристика ПЗО, що входять до складу ПКК та ПЛК. 

Тема 7.1. Уніфіковані електричні сигнали, що використовуються в ПЗО аналогового 
вводу/виводу. 

Тема 7.2. Уніфіковані електричні сигнали, що використовуються в ПЗО дискретного 
вводу/виводу. 

Завдання на СРС. Огляд пристроїв для нормування сигналів що виготовляються в СНД та 
за кордоном. 

[5, c.7-14], [6, c.8-14] 
Лекція 8. Класифікація і структура модулів ПЗО дискретного введення-виведення. 

Тема 8.1. Класифікація, структура та принцип роботи модулів ПЗО дискретного 
введення-виведення в LIO-конфігурації. 

Тема 8.2. Класифікація, структура та принцип роботи модулів ПЗО дискретного 
введення-виведення в DIO-конфігурації. 

Завдання на СРС. Архітектура ПЗО серії І-7043, І-8043, І-7050, І-8050, І-7053, І-8053 
фірми ICP DAS. 

[5, c.7-11] 
Лекція 9. Класифікація і структура модулів ПЗО імпульсного введення-виведення. 

Тема 9.1. Класифікація, структура та принцип роботи модулів ПЗО імпульсного 
введення-виведення в LIO-конфігурації. 

Тема 9.2. Класифікація, структура та принцип роботи модулів ПЗО імпульсного 
введення-виведення в DIO-конфігурації. 

Завдання на СРС. Архітектура ПЗО серії І-7080, І-8080, І-7083, І-8090 фірми ICP DAS. 
[5, c.7-11] 

Лекція 10. Класифікація і структура модулів ПЗО аналогового введення-виведення. 
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Тема 10.1. Класифікація, структура та принцип роботи модулів ПЗО аналогового 
введення-виведення в LIO-конфігурації. 

Тема 10.2. Класифікація, структура та принцип роботи модулів ПЗО аналогового 
введення-виведення в DIO-конфігурації. 

Завдання на СРС. Архітектура ПЗО серії І-7017, І-8017, І-7024, І-8024 фірми ICP DAS. 
[6, c.8-16] 

Лекція 11. Гальванічна ізоляція інформаційних сигналів для ПЗО. 
Тема 11.1. Типи схем, що використовуються для гальванічного розділення модулів 

дискретного введення-виведення. 
Тема 11.2. Типи схем, що використовуються для гальванічного розділення модулів 

аналогового введення-виведення. 
Завдання на СРС. Огляд пристроїв для нормування сигналів із гальванічною ізоляцією. 
[5, c.13-15], [6, c.8-16], 

Лекція 12. Промислові завади і медоди їх компернсації. 
Тема 12.1. Класифікація промислових завад, причини їх виникнення. 
Тема 12.2. Апаратні методи компенсації промислових завад. 
Тема 12.2. Програмні методи компенсації промислових завад. 
Завдання на СРС. Огляд пристроїв для боротьби із грозовими розрядами. 
[7, c.52-56] 

Розділ 4. Класифікація і принцип роботи аналогово-цифрових перетворювачів (АЦП). 
Лекція 13. Класифікація АЦП. 
Тема 13.1. Класифікація АЦП. 
Тема 13.2. Структура і принцип роботи АЦП подвійного інтегрування. 
Завдання на СРС. Загальна характеристика АЦП фірм Analog Devices та Texas Instruments. 
[3, c.150-163] 
Лекція 14. Структура і принцип роботи АЦП. 
Тема 14.1. Структура і принцип роботи АЦП послідовного наближення. 
Тема 14.2. Структура і принцип роботи сигма-дельта (  ) АЦП першого порядку. 
Тема 14.3. Структура і принцип роботи сигма-дельта (  ) АЦП другого порядку. 
Завдання на СРС. Структура і принцип АЦП ADS1242, ADS1243 фірми Texas Instruments. 
[8, c.3-4, 12-20] 
Лекція 15. Структура і принцип роботи АЦП. 
Тема 15.1. Структура і принцип роботи паралельного (flash) АЦП. 
Тема 15.2. Структура і принцип роботи 12-ти розрядного конвеєрного АЦП. 
Завдання на СРС. Структура і принцип АЦП AD6640 фірми Analog Devices. 
[8, c.24-22] 
Лекція 16. Структура і принцип роботи АЦП. 
Тема 16.1. Структура і принцип роботи 12-ти розрядного конвеєрного АЦП із корекцією 

помилок. 
Тема 16.2. Структура і принцип роботи АЦП на основі компаратора. 
Завдання на СРС. Структура і принцип АЦП AD9220 фірми Analog Devices. 
[8, c.22-26] 

Розділ 5. Огляд сучасних ПТКЗА. 
Лекція 17. Огляд сучасних ПТКЗА. 
Тема 17.1. Огляд та класифікація ПТКЗА, що виготовляються на Україні. 
Тема 17.2. Огляд та класифікація ПТКЗА, що виготовляються у Росії. 
Тема 17.3. Огляд та класифікація ПТКЗА, що виготовляються у Європі. 
Тема 17.4. Огляд та класифікація ПТКЗА, що виготовляються у США. 
Завдання на СРС. Огляд та класифікація ПТКЗА, що виготовляються у Японії та Китаї. 
[2, c.57, 94, 107, 157, 189], [4, c.55-124] 
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IV.3. Лабораторні роботи 
На лабораторних роботах студенти практично закріплюють теоретичний матеріал із 

використанням комп’ютерних засобів автоматизації. 
Нижче представлено тематика лабораторних робіт. 

 

Лабораторна робота 1. Дослідження статичних і динамічних характеристик виконавчого 
механізму Belimo в комплекті із ПКК S7386-50D. [12] 

 

Лабораторна робота 2. Дослідження перехідних характеристик цифрового ПИ-регулятора 
на платформі ПКК S7386-50D із виконавчим механізмом Belimo. 
[12] 

 

Лабораторна робота 3. Дослідження перехідних характеристик цифрового ПИД-регулятора 
на платформі ПКК S7386-50D із виконавчим механізмом Belimo. 
[12] 

 

Лабораторна робота 4. Дослідження статичних і динамічних характеристик лабораторної 
печі. [12]. 

 

Лабораторна робота 5. Дослідження цифрової системи керування температурним режимом 
печі. [12]. 

 
IV.4. Контрольні роботи 

З метою закріплення матеріалу першого – п’ятого розділів, студенти денної форми 
навчання у сьомому семестрі виконують модульну контрольну роботу (МКР) після вивчення 
відповідних розділів дисципліни. Ця контрольна робота виконуються за рахунок годин, що 
відведені на лекційні заняття. Тривалість контрольної роботи - 2 академічні години.  

 
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 
"Технічні засоби автоматизації - 2. Комп'ютерні засоби автоматизації - 1.", НП-03/2 наведено 
у додатку 1. 
 

VІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 
 

VІ.1. Основна література 
1. Таненбаум Э. Современные операционные системы. 2-е изд. –СПб.: Питер, 2002. –1040с., 

ил. 
2. Ельперін І.В. промислові контролери: Навч. посіб. –К.: НУХТ, 2003. –320с. 
3. Романенко В.Д., Игнатенко Б.В. Адаптивное управление технологическими процессами 

на базе микроЭВМ. –К.: Выща шк., 1990. – 334с., ил. 
4. Елизаров И.А., Мартемьянов Ю.Ф., Схиртладзе А.Г., Фролов С.В. Технические средства 

автоматизации. Программно-технические комплексы и контроллеры. –М.: 
Машиностроение, 2004. –126с., ил. 

5. Модули дискретного ввода-вывода. Руководство по эксплуатации. –К.: Конис Лаб., –
2009. –52с., ил. 

6. Модули аналогово ввода-вывода. Руководство по эксплуатации. –К.: Конис Лаб., –2009. –
77с., ил. 

7. ПиКАД – Промышленные измерения, контроль, автоматизация, диагностика. –К.: Холит 
Дейта Системс, –2007. №1  
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8. Уолт Кестер, Джеймс Брайэнт АНАЛОГО-ЦИФРОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ 
ЗАДАЧ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ. Аналог Девайс, –2004. –39с., ил. 

 
VІ.2. Додаткова література 

9. Ковриго Ю.М. Технічні засоби автоматизації технологічних процесів. Аналогові апаратні 
засоби: Навч. посіб. // -К.: НТУУ “КПІ”, 2006. -164с. 

10. Олссон Г., Пиани Д. Цифровые системы автоматизации и управления // -СПб.: Невский 
Диалект, 2001. -557с.: ил. 

11. Федоров Ю.Н. Справочник инженера по АСУ ТП: Проектирование и разработка. Учебно-
практическое пособие. // -М.: Инфра-Инженерия, 2008. -928с. 

 
VІ.3. Методичне забезпечення дисціпліни 

12. Ковриго Ю.М., Бунь В.П. Методические указания к выполнению лабораторных работ го 
курсу "Технические средства АСУТП" для студентов специальности "Автоматизация 
теплоэнергетических процессов" // –Киев: КПИ, 1987. –48 с. 

 
 
 

Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми  
дисципліни «Технічні засоби автоматизації», затвердженої 26.05.2010 деканом ТЕФ  
проф. Письменим Є.М. 

 
 
 
 
Програму склав доц. кафедри АТЕП, к.т.н.      І.М. Голінко  
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Додаток 1. 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про рейтингову систему оцінки успішності студентів 

 
з кредитного модуля (дисципліни) НП-03/2, "Технічні засоби автоматизації - 2. Комп'ютерні  

(код та назва) 

засоби автоматизації - 1." для спеціальності 6.092501 - Автоматизоване управління  
(шифри та назви спеціальностей) 

технологічними процесами, 6.092502 - 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. 

7 4 144 36 - 18 90 1 - екзамен 
 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
1) відпрацювання та здачу лабораторних; 
2) контрольну роботу (МКР тривалістю дві академічні години); 
3) відповідь на екзамені 

 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
1. Лабораторні роботи 
Ваговий бал – 10. Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи дорівшоє 

10балів х 5 - 50 бали. 
 Підготовка та допуск до лабораторної роботи оцінюється за 5-ти системою. 
 Якість оформлення та захист лабораторної роботи оцінюється за 5-ти системою. 

 
2. Модульний контроль 

Ваговий бал – 10. Максимальна кількість балів за МКР дорівнює 10 балів. 
Оцінюється за п’ятибальною системою кожне із двох завдань МКР. 

 
3. Штрафні та заохочувальні бали за: 

- відсутність на лабораторній роботі без поважної причини    - 5 бал; 
- відсутність на лекційному занятті без поважної причини    - 3 бал; 
- несвоєчасне (пізніш ніж на тиждень) подання звіту із лабораторних робіт - 10 бали; 
- удосконалення дидактичних матеріалів дисципліни     +5…10 балів 
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Розрахунок шкали (R) рейтингу 
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

Rc = 50 + 10 = 60 балів 
Екзаменаційна складова шкали дорівнює 40% від R, а саме: 

40
4.01

4.0



 RcRe  балів 

Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає Rd = Rc + Rе = 100 балів. 
Необхідною умовою допуску до екзамену є стартовий рейтинг (Rc) не менше 40% від 

Rc, тобто 24 балів. 
Виходячи із розміру шкали Rе = 40 балів, складаються критерії екзаменаційного 

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

оцінка Rd переводиться згідно з таблицею: 
 

Rd = Rc + Rе оцінка ECTS Традиційна оцінка 
95 … 100 А відмінно 
85 … 94 В 
75 … 84 С добре 

65 … 74 D 
60 … 64 E задовільно 

Rd < 60 Fx незадовільно 
Rc < 24, або не виконані інші 
умови допуску до екзамену 

F не допущений 

 


