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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 
Кредитний модуль "Автоматизації теплоенергетичних процесів в галузі" НП-06/2 

спільно з іншими спеціальними предметами формує основи знань та 
кваліфікацію фахівця з автоматизації теплоенергетичних процесів. 

Під час вивчення дисципліни використовуються знання з теорії автоматичного 
управління і таких курсів: технічні засоби автоматизації; контрольно-
вимірювальні прилади; технологічні об’єкти управління; ідентифікація 
об’єктів управління; оптимальні і адаптивні системи управління; ЕОМ в 
системах управління. 

 
ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
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ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
Мета вивчення кредитного модуля "Автоматизації теплоенергетичних 

процесів в галузі" НП-06/1,2 полягає у формування знань та умінь для аналізу 
обۥєктів автоматичного регулювання галузі з точки зору впливу автоматизації на 
показники функціонування системи управляння в цілому, побудувати АСР. 
Тематика модулю охоплює технологічні основи побудови АСР основних 
технологічних параметрів в галузі, знання яких необхідні фахівцю з автоматизації 
для проектування та експлуатації систем керування. 



Вивчення кредитного модулю потрібно при вирішенні наступних типових задач 
діяльності: 
Розробка АСР технологічних параметрів потрібне застосування таких умінь: 
 - Виконати декомпозицію об'єкту управління на об'єкти автоматичного 
регулювання 
 - Обрати відповідне структурне рішення 
 - Розрахувати регулюючі пристрої 
Проектування АСР потребує застосування таких умінь: 
 - Вибрати комплекс технічних засобів автоматизації 
 - Розрахувати метрологічні показники 
 - Виконати розрахунок на надійність 
 - Виконати розрахунок регулюючого органу 
В результаті вивчення кредитного модуля студенти повинні: 
Знати: 
1 . Об'єкти автоматичного регулювання галузі 
2. Структури АСР та методику їх розрахунку 
3. Технічні засоби реалізації АСР 
Уміти: 

1. Прийняти технічне та функціональні рішення з автоматизації типових 
об'єктів в галузі 

2. Розрахувати вимірювальні канали 
3. Розрахувати надійність реалізації інформаційних, регулюючих і захисних 

функцій. 
4. Розрахунок регулятора 
5. Моделювання та дослідження АСР на грубість 

  

IV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН. 

Лекція 1. 
1. Основні поняття та визначення. Основні принципи створення АСУТП і АСР. 

1.1. Місце АСУТП в ієрархії інтегрованої АСУ підприємством. 
Поняття автоматизованої системи управління (АСУ). Автоматизоване і 

автоматичне управління. Поняття особи, що приймає рішення (ОПР). АСУ як 
система прийняття рішень по автоматизації технологічних об’єктів. Ієрархія 
прийняття рішень в АСУ: рівень керівництва; рівень планування; рівень 
координації; рівень регулювання. Інтегрована АСУ (ІАСУ) як чотирьохрівнева 
система прийняття рішень по автоматизації. ОПР в ІАСУ. Склад ІАСУ: 
організаційно-технічна АСУ (ІАСУ); АСУ виробництвом (АСУВ); АСУ 
технологічними процесами (АСУТП); автоматичні системи регулювання (АСР), 
гнучкі виробництва (ГВ), робототехнічні комплекси (РТК). Характеристика 
принципів жорсткої і гнучкої автоматизації.  

Лекція 2. 
Дворівнева структура АСУТП. Поняття автоматизованого технологічного 

комплексу (АТК), технологічного об’єкту управління (ТОУ), комплексу технічних 



засобів (КТЗ) АСУТП, програмно-технічного комплексу засобів автоматизації 
(ПТКЗА). Зпівставлення поняття АТК і поняття системи автоматичного 
регулювання (САР) в ТАУ, поняття ТОУ і об’єкта управління (ОУ) в ТАУ, поняття 
АСР і поняття регулятора (оператора зворотнього зв’язку) в ТАУ. 

Лекція 3. 
1.2. Типові задачі управління тепловими об’єктами. 
Задача управління ТОУ. Глобальний і локальний критерії управління. 

Постановка глобальної задачі управління ТОУ. Недоліки підходу до автоматизації 
ТОУ як вирішення глобальної задачі управління. Декомпозиція глобальної задачі 
управління, локальні задачі управління. Функціональна декомпозиція, топологічна 
декомпозиція. Децентралізовані, ієрархічні, розподілені АСУТП.  

Лекція 4. 
Задача управління на верхньому рівні АСУТП як задача координації. Задачі 

управління на нижньому рівні АСУТП: регулювання теплового режиму агрегатів 
(регулювання температурного режиму; регулювання режиму згоряння палива; 
регулювання аеродинамічного режиму); регулювання продуктивності; 
автоматизація шихтопідготовки і дозування реагентів; автоматизація 
транспортування виробів.  

Лекція 5. 
Підготовка об’єкту до автоматизації управління. Параметрична ідентифікація 

ТОУ під час технологічного налагодженя АСУТП. Активна і пасивна адаптація 
діючої АСУТП. 

Лекція 6. 
1.3. Використання принципів технічної кібернетики при розробці АСУТП. 
Закон необхідної різноманітності Ешбі Закон адекватності Івахненко. Друга і 

десята теореми Шеннона. Принцип доповнення Біра. Принцип послідовної 
оптимізації. Принцип зворотнього зв’язку. 

Лекція 7. 
Типові структурні схеми промислових САР. Функціональні схеми типових АСР 
режимних параметрів. 

Лекція 8. 
Принцип регулювання по відхиленню в АСУ ТП. Стабілізуючі, програмні і 

слідкуючі САР. Позиційне регулювання. Поняття режимних параметрів. Поняття 
вимірювального, регулюючого і виконуючого каналів АСР режимних параметрів. 
Недоліки одноконтурної АСР. Поняття грубої САР. Поняття технічно-оптимальної 
системи. Елементи теорії інваріантності. Принцип багатоканальності.  

Лекція 9.  
Регулювання з використанням додаткових інформаційних зв’язків. Комбінована 

САР. Каскадна САР з двома регуляторами. САР з двоімпульсним регулятором. 
Принцип автономності і автоматична система зв’язаного регулювання. 
Технологічні захисти ТОУ, їх класифікація і технічна реалізація. Приклади 
реалізації типових структур САР в промисловості. 

Лекція 10. 
1.5. Загальні відомості із створення АСУТП. 
Визначення АСУ ТП. Призначення АСУТП.  
Лекція 11. 



Цілі створення АСУТП. Критерії управління. Інформаційні, управляючі і 
допоміжні функції АСУТП. Режими реалізації функцій АСУТП. Режими 
функціонування АСУТП. Види забезпечень АСУТП.  

Лекція 12. 
Стадійність створення АСУ. Два підходи до створення АСУТП - традиційний і 

створення АСУТП як програмно-технічного комплексу засобів автоматизації. 
Послідовність розробки видів забезпечень АСУТП.  

Лекція13. 
Впровадження АСУТП в дію. Аналіз функціонування АСУТП. Основні 

документи технічного проекту і робочої документації. 



 
IV.1. Розподіл навчального часу за темами 

 
Семестр Обсяг годин № 

Ден 

Тема лекції 

Ден 
1 8 Основні поняття та визначення. Основні принципи 

створення АСУТП і АСР 
 

1.1 8 Місце АСУТП в ієрархії інтегрованої АСУ підприємством 5 
1.2 8 Типові задачі управління тепловими об’єктами 5 
1.3 8 Використання принципів технічної кібернетики при розробці 

АСУТП 
5 

1.4 8 Типові структурні схеми промислових САР. Функціональні 
схеми типових АСР режимних параметрів 

7 

1.5 8 Загальні відомості із створення АСУТП 5 

ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ. 

Під час вивчення дисципліни студенти виконують лабораторні роботи для 
опанування методів налагодження одноконтурних безперервних САР, релейних 
САР. При цьому вирішуються такі завдання: 

 

КУРСОВА РОБОТА 

Курсова робота призначається для закріплення та поглиблення знань, 
одержаних під час вивчення теоретичного курсу, шляхом вирішення конкретних 
інженерних задач з проектування і розрахунку САР об'єктів ТЕС, АЕС та 
промислових підприємств. 
Склад курсової роботи: 
 вибір структури АСР і опис автоматизованих функцій; 
 вибір і опис технічних засобів АСР; 
 розрахунок метрологічних характеристик АСР; 
 апроксимація перехідної характеристики об’єкту управління; 
 розрахунок настроєк регулятору інженерними методами; 
 розрахунок і вибір регулюючого органу; 
 розрахунок надійності АСР; 
 розрахунок техніко-економічної ефективності АСР. 

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ 

З метою закріплення матеріалу студенти денної форми навчання у та 
восьмому семестрах виконують модульні контрольні роботи, після вивчення 
відповідних розділів дисципліни. Ця контрольна роботи виконуються за рахунок 



годин, що відведені на лабораторнв та практичні заняття. Тривалість контрольної 
роботи - 2 академічні години. 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

Основна література. 
1. Ротач В.Я. Теория автоматического управления теплоэнергетическими 

процессами. -- М.: Энергоатомиздат, 1985. 
2. Проектирование, монтаж и эксплуатация автоматизированных систем 

управления теплоэнергетическими процессами / Плетнев Г.П., Зайченко Ю.П., 
Зверев Е.А., Киселев Ю.Е. -- М.: Издательство МЭИ, 1995. 

3. Шипетин Л.И. Техника проектирования систем автоматизации 
технологических процессов. -- М.: Машиностроение, 1976. 

4. Справочник по наладке автоматических устройств контроля и регулирования / 
Нестеренко А.Д. и др. -- Киев: Наукова думка, 1976. 

5. Справочник по наладке автоматических устройств контроля и регулирования. 
Части 1,2 / Дубровный В.А. и др. -- Киев: Наукова думка, 1981. 
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Справочное пособие / Под ред. Клюева А.С. -- М.: Энергоатомиздат, 1989. 

7. Клюев А.С. Техника чтения схем автоматического управления и 
технологического контроля. -- М.: Энергоатомиздат, 1991. 

Додаткова література. 

1. Гиг Дж. Ван. Прикладная общая теория систем.-- М.: Мир, 1981 
2. Дружинин В.В., Конторов Д.С. Системотехника. -- М.: Радио и связь, 1985. 
3. Негойцэ Н. Применение теории систем к проблемам управления.  -- М.: Мир, 

1981. 
4. Растригин Л.Л. Современные принципы управления смежными объектами. -- 

М.: Радио и связь, 1980. 
5. Теория моделей в процессах управления / Петров Б.Н., Уланов Г.М., Розенблат 

И.И. Ульянов С.В. -- М.: Наука, 1978. 
6. Ивахненко А.Г. Самообучающиеся системы распознавания и ав-томатического 

управления. -- Киев: Техніка, 1969. 
7. Якубович В.А. Оптимизация ц инвариантность линейных стационарных систем 

управления // Автоматика и телемеханиика. -- 1984. -- N8. 
8. Волгин Л.Н. Диофантово полиномиальное исчисление и его применение для 

решения математических задач теории управления (обзор) // Автоматика. -- 
1987. -- N1. 

9. Крутько П.Д. Обратные задачи динамики управляемых систем. -- М.: Наука, 
1988. 

10. Абдулаев Н.Д. Петров Ю.П. Теория и методы проектирования оптимальных 
регуляторов. -- М.: Энергоатомиздат, 1985. 

11. Цыпкин Я.З. Основы информационной теории идентификации. -- М.: Наука, 
1984. 



12. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию 
приближенных решений. -- М.: Мир, 1975. 

13. Месарович М., Такахара Н. Теория иерархических многоуровне- вых систем. -- 
М.: Мир, 1973. 

14. Солодовников В.В., Бирюков В.Ф., Тумаркин В.И. Принцип сложности в 
теории управления. -- М.: Наука, 1977. 

 
Методичне забезпечення 
 
1. Чуйко Ю.М., Ковриго Ю. М., Першин В.І. Методические указания к проведению 
самостоятельной работы по курсу «Моделирование и идентификация объектов 
управления». Киев: КПИ, 1988 
2. Чуйко Ю.М. Визначення перехідних характеристик промислових об'єктів 
автоматичного регулювання. Програмний продукт «PL_RT»// Мережа кафедри 
АТЕП ТЕФ НТУУ «КПІ», 2007. 
3. Чуйко Ю.М. Розрахунок математичної моделі об'єкту автоматичного 
регулювання. Програмний продукт «PLmod»//Мережа кафедри АТЕП ТЕФ НТУУ 
«КПІ», 2008 
4. Чуйко Ю.М. Розрахунок та моделювання АСР. Програмний продукт 
«CS_tun»//Мережа кафедри АТЕП ТЕФ НТУУ «КПІ», 2009. 
 
 
 
Програма розроблена асистентом кафедри " Автоматизацiя 
теплоенергетичних процесiв " НТУУ(КПI) Фоменко Б.В.        

 



Додаток 3. 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про рейтингову систему оцінки успішності студентів 

 
з кредитного модуля (дисципліни) НП-06/2, " Автоматизації теплоенергетичних 
процесів в галузі " 

(код та назва) 

для спеціальності 6.050202, Автоматизоване управління технологічними 
процесами,  

(шифри та назви спеціальностей) 

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. 

8 4 144 27 18- - 99 1 1 іспит 
 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
1) відповідь (кожного студента) на практичних заняттях (за умови, що на 

кожному занятті опитується 5 студентів при максимальній чисельності групи 

30 осіб - 1
30

57


  відповідь, із 9 практичних занять одне відводиться на МКР, 

одне на РГР, залишається 7 практичних занять); 
2) контрольну роботу (МКР тривалістю дві академічні години); 
3) одну РГР – 15 баллів 
4) відповідь на заліку 

 
Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 

1. Робота на практичних заняттях 
Ваговий бал – 5. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях 

дорівнює 
5бали х 7 = 35 балів.  
Оцінюється за п’ятибальною системою. 

 
2. Модульний контроль 

Ваговий бал – 5. Максимальна кількість балів за МКР дорівнює 5 балів. 
Оцінюється за п’ятибальною системою. 

 
 

Штрафні та заохочувальні бали за: 



- відсутність на практичному занятті без поважної причини    - 1 
бал; 

- несвоєчасне (пізніш ніж на тиждень) подання РГР    - 2 
бали; 

- удосконалення дидактичних матеріалів дисципліни    +5…10 балів 
 

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

Rc = 35 + 5 + 15 = 55 балів 
Залікова складова шкали дорівнює 30% від R, а саме: 

0.3 24
1 0.3

Rç Rc 


 балів 

Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає R = Rc + Rз = 79 
балів. 

Необхідною умовою допуску до заліку є зарахування РГР, а також 
стартовий рейтинг (rc) не менше 40% від Rc, тобто 22 балів. 

Виходячи із розміру шкали Rз = 24 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: 

 

RD = rc + rз оцінка ECTS Традиційна оцінка 
79 … 75 А відмінно 
74 … 67 В 
66… 59 С добре 

58 … 51 D 
50 … 43 E задовільно 

RD < 43 Fx незадовільно 
rc < 22, або не виконані 
інші умови допуску до 

заліку 

F не допущений 

 
 
 
 

Склав ас. кафедри АТЕП       Б.В. Фоменко  
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