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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Дисципліна "Програмно-технічні комплекси засобів автоматизації" 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: «Основи електротехніки», «Фізика», «Мікроелектроніка», «Теплотехнічні 

вимірювання», «Обчислювальна техніка в системах управління» та «Технічних засобів 

автоматизації». 

Знання та уміння, що засвоєні студентами при вивченні дисципліни, 

використовуються в курсах: «Програмування в АСУ ТП», «Автоматизація технологічних 

процесів i виробництв», 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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ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета вивчення кредитного модуля "Програмно-технiчнi комплекси засобiв 

автоматизації-2 НП-02" полягає у формуванні знань та умінь для створення структури 
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ПТКЗА, проектування електричних та функціональних схем на базі контролерної техніки, 

програмування технологічних захистів та блокувань, тощо.  

Вивчення дисципліни "Програмно-технічні комплекси засобів автоматизації" 

потрібно при вирішенні наступних типових задач діяльності: 

- розробка структури ПТКЗА технологічних процесів потребує застосування таких умінь: 

 виконувати аналіз технологічних процесів об’єкту та розбиття їх на підрівні 

керування; 

 вибирати необхідну конфігурацію контролерної техніки; 

 створювати необхідну для обміну даними промислову мережу.  

- проектування АСУ потребує застосування таких умінь: 

 створювати електричні та функціональні схеми керування на базі контролерної 

техніки. 

В результаті вивчення дисципліни "Програмно-технічні комплекси засобів 

автоматизації" студенти повинні  

Знати: 

 структуру інтегрованої АСУ і класифікацію її програмно-технічного забезпечення; 

 структуру інформаційно-керуючого обчислювального комплекса АСУ ТП і 

класифікацію його програмно-технічного забезпечення; 

 класифікацію і сфери використання засобів промислової автоматизації; 

 парадигми, концепції і стандарти контролерної автоматизації; 

 магістрально-модульну архітектуру засобів мікропроцесорної техніки; 

 архітектуру і конфігурації промислових контролерів; 

 технічне забезпечення засобів автоматизації класу PLC; 

 технічне забезпечення засобів автоматизації класу PC based; 

 технічне забезпечення засобів автоматизації класу RTU; 

 технічне забезпечення керуючих обчислювальних машин; 

 технічне забезпечення засобів автоматизації класу DCS; 

 класифікацію і технічне забезпечення промислових інтерфейсів і промислових 

мереж; 

 номенклатуру засобів контролерної автоматизації від провідних вітчизняних і 

світових виробників. 

Уміти: 

 прийняти технічні рішення з контролерної автоматизації типових об’єктів в 

енергетиці і промисловості; 
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 вибрати під конкретну задачу клас засобу автоматизації і розробити схему 

структурну та інформаційне забезпечення ПТКЗА; 

 вибрати під конкретну задачу тип і конфігурацію промислового контролера на 

основі розрахованої кількості тегів ПЗ; 

 розрахувати під конкретну задачу кількість каналів введення і виведення сигналів, 

вибрати модулі ПЗО і розрахувати кількість модулів ПЗО; 

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

 вибрати тип інформаційної мережі і реалізувати засоби її програмно-апаратної 

підтримки; 

 працювати з виносними програматорами і конфігураторами LCADA-програм для 

дистанційного конфігурування контролерів, завантаження і вивантаження ПЗ, 

онлайнового моніторингу і коригування ПЗ; 

 програмувати типові задачі введення і виведення сигналів і попередньої обробки 

даних. 

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 

Назви розділів, тем 

Вс
ьо

го
 

Л
ек

ці
ї 

П
ра

кт
ич

ні
 

за
ня

т
т

я 
(к

он
т

ро
ль

ні
 

ро
бо

т
и)

 
Се

мі
на

рс
ьк

і 
за

ня
т

т
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 
ро

бо
т

и 

Ко
мп

’ю
т

ер
ни

й 
пр

ак
т

ик
ум

 

СР
С 

Розділ 1. Класифікація програмно-

технічних засобів автоматизації  - - - - - - 

Розділ 2. Парадигми, концепції і 

стандарти контролерної автоматизації  - - - - - - 

Розділ 3. Архітектура і конфігурації 

контролерів 12 - 4 - - - 8 

Розділ 4. Огляд і характеристика модулів ПЗО 18 - 6 - - - 12 
Контрольна робота по розділам 1-4  - - - - - - 
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Розділ 5. Структура ПТКЗА. Основні 

програмно-технічні рішення 12 - 4 - - - 8 

Розділ 6. Огляд і характеристика 

промислових інтерфейсів і 

обчислювальних мереж 
12 - 4 - - - 8 

Розділ 7. Огляд засобів промислової 

автоматизації від фірм-світових лідерів  - - - - - - 

Розділ 8. Огляд засобів автоматизації 

будівель від фірм-світових лідерів  - - - - - - 

Контрольна робота по розділам 5-8  -   -   
Всього 54 - 18 - - - 36 
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IV.2. Практичні заняття 
Метою практичних занять є набуття вмінь з розробки промислової системи 

контролерної автоматизації. 

Комплексне практичне заняття: 

1. Розробка схеми структурної ПТКЗА. Розробка схеми функціональної структури ПТКЗА. 

2. Розробка інформаційного забезпечення ПТКЗА. 

3. Розрахунок кількості тегів ПЗ. Вибір типу і конфігурації промислового контролера. 

4. Розрахунок кількості каналів введення і виведення сигналів. Вибір модулів ПЗО. 

Розрахунок кількості модулів ПЗО. 

5. Вибір типу польової шини і інформаційної мережі. 

 
IV.3. Індивідуальні заняття 

Метою курсової роботи є набуття вмінь з проектування промислової системи 

контролерної автоматизації. 

Курсова робота. Проектування промислової системи контролерної автоматизації 

1. Опис автоматизованих функцій системи автоматизації. 

2. Формулювання вимог до ПТКЗА. 

3. Опис інформаційного забезпечення ПТКЗА. 

4. Розробка структури ПТКЗА і вибір типу і конфігурації промислових контролерів. 

5. Опис програмно-технічних рішень локального рівня ПТКЗА. 

6. Опис програмно-технічних рішень супервізорного рівня ПТКЗА. 

7. Розрахунок надійності реалізації функцій ПТКЗА. 

8. Опис алгоритму вирішення задачі автоматизації. 

9. Опис ПЗ локального рівня ПТКЗА. Опис контрольного прикладу. Керівництво користувача. 

10. Опис ПЗ супервізорного рівня ПТКЗА. Опис контрольного прикладу. Керівництво 

користувача. 

Тематика курсових проектів представлена у додатку 1. 
 
 

V. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

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

знань, умінь та навичок, які студент виявив при захисті курсового проекту. Рейтинг 

формується як сума балів, нарахованих студенту за роботу протягом семестру і балів, 

набраних підчас захисту курсового проекту. Для виставлення оцінки до залікової книжки 

рейтинг переводиться у традиційні оцінки. Положення про рейтингову систему оцінки 
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успішності студентів із кредитного модуля "ПРОГРАМНО-ТЕХНIЧНI КОМПЛЕКСИ 

ЗАСОБIВ АВТОМАТИЗАЦIЇ-2 НП-02" 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”. 

 

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 
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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.5.1. Тематика курсових проектів 
 

1. АСР теплового навантаження газомазутового котла. 

2. АСР згоряння палива в топці газомазутового котла. 

3. АСР розрідження в топці котла. 

4. АСР живлення барабанового котла. 

5. АСР температури первинної пари в котлі. 

6. АСР температури вторинної пари в котлі. 

7. АСР барабанового кулькового млина. 

8. АСР молоткового млина. 

9. АСР теплового деаератора. 

10. АСР рівня в підігрівачі високого (низького) тиску. 

11. АСР рівня в акумуляторному конденсатному баці. 

12. АСР рівня в барабані котла. 

13. АСР редукційно-охолоджувальної установки. 

14. АСР продувки барабанового котла. 

15. АСР теплового навантаження пиловугільного котла за прямою схемою. 

16. АСР теплового навантаження пиловугільного прямоточного котла за оберненою схемою 

без використання сигналу температури в перехідній зоні. 

17. АСР теплового навантаження пиловугільного прямоточного котла за оберненою схемою 

з використанням сигналу температури в перехідній зоні. 

18. АСР живлення газомазутового прямоточного котла. 

19. АСР живлення пиловугільного прямоточного котла за прямою схемою без використання 

сигналу температури в перехідній зоні. 

20. АСР живлення пиловугільного прямоточного котла за прямою схемою з використанням 

сигналу температури в перехідній зоні. 

21. АСР живлення пиловугільного прямоточного котла за оберненою схемою. 

22. АСР частоти обертання ротора турбіни. 

23. АСР підігрівача мережевої води. 

24. АСР водогрійного прямоточного баштового котла. 

25. АСР газорозподільчого пункта промислового підприємства. 

26. АСР теплового пункта промислового підприємства. 

27. АСР згоряння палива в зоні печі з паралельною роботою регуляторів витрати палива і 

повітря. 

28. АСР температурного режиму багатозонної термічної печі з релейним регулюванням. 
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29. АСР витрат палива для двох споживачів без стабілізації тиску в колекторі. 

30. АСР лінії горизонтального витягування скляних труб. 

31. АСР температури слябів з абсолютним мінімумом лінійного інтегрального критерію. 

32. АСР температури слябів з упереджувачем Сміта. 

33. Система автоматичного управління потужністю САУП–1 енергоблока ТЕС. 

34. Система автоматичного управління потужністю САУП–2 енергоблока ТЕС. 

35. АСР потужністю енергоблока АЕС. 

36. АСР теплового режиму зони печі за схемою 2-х, 3-х і 4-х регуляторів. 

37. АСР газорозподільчого пункта промислового підприємства. 

38. АСР теплового пункта промислового підприємства. 

39. АСР скловарної печі. 

40. АСР печі для випалення цегли. 

41. АСР сушарки. 

42. АСР термічної печі підприємства харчової промисловості. 

43. АСР нагрівального колодязя. 

44. АСР конвертера. 

45. АСР доменної печі. 

46. АСР методичної печі. 

47. АСР хімічного реактора. 

48. АСР електричної термічної печі. 

49. АСР електричної плавильної печі. 

50. Система захистів барабанового котла. 

51. Система захистів прямоточного котла. 

52. Система захистів турбіни. 

53. Система захистів електрогенератора. 

54. Система взаємодії захистів енергоблока. 

55. Система захистів промислової печі. 

56. Система переведення факела в газовій регенеративній печі. 

57. Система автоматичного дозування шихтових матеріалів. 

58. Система комерційного обліку постачання тепла з водою. 

59. Система комерційного обліку постачання тепла з парою. 

60. Система комерційного обліку постачання природного газу. 
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Додаток 2. 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про рейтингову систему оцінки успішності студентів 

 
з кредитного модуля (дисципліни) НП-02, "ПРОГРАМНО-ТЕХНIЧНI КОМПЛЕКСИ  

(код та назва) 

ЗАСОБIВ АВТОМАТИЗАЦIЇ-2" для спеціальності 6.050202, Автоматизоване управління  
(шифри та назви спеціальностей) 

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 1,5 18 - 18 - 36 - - Курсовий 
проект 

 
Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 

1) Дві відповіді на практичних заняттях (на одному занятті опитується 7 студентів при 
максимальній кількості 30 осіб); 

2) Своєчасне виконання етапів курсового проекту; 
3) Захист курсового проекту. 

 
Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 

1. Практичні заняття 
Ваговий бал – 5. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює 
5 балів х 2 = 10  балів.  

 
2. Виконання етапів курсового проекту 
3. Ваговий бал – 5. Максимальна кількість балів за виконання етапів курсового 

проекту дорівнює 5 балів x 10 = 50 бали. 
 
 

Штрафні та заохочувальні бали за: 
- відсутність на практичному занятті без поважної причини           - 2 бал; 
- несвоєчасне (пізніш ніж на тиждень) подання етапу курсового проекту            -2 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 = 10 + 50 = 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: 
 

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  
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