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ВСТУП 

Метою навчальної дисципліни  «Проектування комп’ютеризованих систем 

управління технологічним процесом» є формування у майбутніх фахівців з 

комп’ютеризованих систем керування технічними процесами та виробництвами 

чіткого уявлення про структурні, технічні й програмні засоби керування, 

отримання практичних навичок для побудови таких систем, їх технічного 

комплектування та програмування. 

Завдання: освоїти практичні навики синтезу комп’ютеризованих 

автоматичних систем, обґрунтованого вибору комплектувальних мережних 

технологій та програмного забезпечення. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: основні принципи побудови комп'ютеризованих систем керування 

технологічних процесів та допоміжних операцій; методику вибору керуючого 

пристрою та комплектувальних систем, мережних технологій; методи 

програмування комп’ютеризованих систем; 

уміти: створити комп’ютеризовану систему керування для заданого 

технологічного об’єкту чи автоматизованої установки; орієнтуватись у виборі 

необхідних комплектувальних комп’ютеризованих систем керування та  

програмованих контролерів; зробити пошук в інформаційних мережах 

технічних та програмних елементів системи; скласти програму керування 

вибраними засобами. 

Методичні вказівки до самостійної роботи студента з дисципліни 

«Проектування комп’ютеризованих систем управління технологічним 

процесом» дозволяють спланувати самостійну роботу студента в рамках 

дисципліни та відповідно до загальних вимог кваліфікаційної характеристики. 

Методичні вказівки складені на підґрунті навчальної та робочої програми 

дисципліни з урахуванням практики викладання дисципліни та аналізу ступеня 

засвоєння студентами різних розділів і тем. У розрізі кожної теми детально 

розкрито її зміст та наведена література для самостійного вивчення.  
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор 
Тема 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кільк. 

год 

(лекц.) 

Кільк. 

год 

(сам.) 

Кільк. 

год 

(лекц.) 

Кільк. 

год 

(сам.) 

1 
Тема 1 Структура гнучкого автомати-

зованого виробництва  
2 16 1 15 

2 

Тема 2 Восьмирозрядні мікро-

контролери в системах автоматичного 

керування  

2 12 1 14 

3 

Тема 3 Виробничі системи керування 

автоматизованим виробництвом на 

основі 16-розрядних контролерів 

4 12 1 14 

4 
Тема 4 Спеціалізовані системи 

контролю та керування 
2 10 1 15 

5 
Тема 5 Мовні засоби програмування 

комп’ютеризованих систем керування 
4 10 - 15 

6 
Тема 6 Засоби програмування 

промислових керуючих ЕОМ 
4 10 1 16 

7 

Тема 7 Сучасний стан систем 

керування в різних галузях 

промисловості 

2 10 1 15 

Усього годин за семестр 20 80 6 104 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Структура гнучкого автоматизованого виробництва. 

Питання для самоперевірки 
 

1. Як вид виробництва впливає на структуру системи керування? 

2. Від чого залежить рівень автоматизації виробництва? 

3. У чому відмінність масового та серійного виробництва з точки зору 

автоматизації? 

4. У чому особливості керування дискретного та безперервного 

виробництв? 

5. У чому виражається комп'ютерна інтеграція виробництва? 

6. Структура гнучкого автоматизованого виробництва. 

7. Зміст та задачі виробничого рівня ГАВ?. 

8. Зміст та задачі організаційного рівня ГАВ? 

9. У чому полягає ієрархія комп’ютерно-інтегрованого виробництва? 

10. У чому відмінності архітектур вбудованих комп'ютеризованих 

систем управління? 

Література: [1, с. 11–21; 7, с. 113–128]. 
 

Тема 2 Восьмирозрядні мікроконтролери  

в системах автоматичного керування 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає сучасна тенденція в галузі розробки мікропроцесорних 

керуючих систем? 

2. Які позитивні риси впровадження 16-розрядних мікропроцесорних 

систем? 

3. Які позитивні риси збереження 8-розрядних мікропроцесорних систем? 

4. Які переваги мікроконтролерів  з  інтерфейсом? 

5. Яка архітектура CAN-модуля? 
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6. Які позитивні риси впровадження КТЗ типу «БРИЗ» ? 

7. Які позитивні риси впровадження мікроконтролерів серії ХЕ8000? 

8. Які позитивні риси впровадження мікроконтролерів сімейства 

SmartModuiePC ? 

Література: [1, с. 103–131; 3, с. 87–94]. 
 

 

Тема 3  Виробничі системи управління  

автоматизованим виробництвом на основі 16-розрядних контролерів 

Питання для самоперевірки 

1. Структурні відмінності систем керування  на основі 16-розрядних 

контролерів ? 

2. Які позитивні риси впровадження мікроконтролерів типу систем на 

кристалі? 

3. У чому особливості архітектури програмованих мікросхем системного 

рівня інтеграції?  

4. У чому особливості 16-розрядних   мікроконтролерів  сімейства 7700 

фірми Mitsubishi? 

5. У чому особливості 16-розрядних   контролерів  сімейства фірми 

Siemens? 

6. У чому відмінності  контролерів  сімейства фірми Advantech? 

Література: [7, с. 13–31; 8, с. 113–128]. 
 

 

Тема 4 Спеціалізовані системи контролю та керування. 

Питання для самоперевірки 

1. Методи реалізації багатофункціональних мультипроцесорних плат 

нейрообчислювачів. 

2. Що використовується як елементна база високопараллельних 

нейроприскорювачів? 
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3. Технічні особливості нейроприскорювачів на базі ПЛІС тв  DSP?  

4. Технічні особливості нейроприскорювачів на основі спеціалізованих 

нейросигнальних і нейромережних процесорів? 

5. Якими критеріями добору керуються у виборі елементної бази систем 

обробки сигналів? 

6. Що є загальноприйнятим оцінюванням логічної ємності ПЛІС ? 

7. Що покладено підґрунтя ідеї SOC для ПЛІС ? 

8. Який зміст інформаційних потоків між різними ієрархічними рівнями 

КСУ підприємства? 

9. Вирішення яких завдань має забезпечувати мережа локальної СУ ? 

10. В чому відмінність процесних та параметричних даних мережі? 

11. Яку процедуру доступу до шини  використовує технологія Interbus? 

12. Яка фізична структура технології Interbus? 

13. Яка  топологія мережі за технологією Interbus? 

14.  Які відмінності кільцевої топології мережі Interbus? 

Література: [2, с. 56–80; 7, с. 130–138]. 
 

 

Тема 5 Мовні засоби програмування  

комп’ютеризованих систем керування 

Питання для самоперевірки 

1. Які основні платформи використовують для програмного забезпечення 

АСУТП ? 

2. Чим визначається перспективність ОС реального часу  LynxOS ? 

3. Основні характеристики LynxOS. 

4. Основні характеристики ОС QNX. 

5. Основні характеристики Windows CE. 

6. Основні характеристики ОС QNX/Nentrino. 

7. У чому  необхідність у спеціалізованому мовному  забезпеченні для 

програмованих контролерів АСУ ТП ? 
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8. Що покладено в основу мовного забезпечення методом 

«драбинкових» схем? 

9. Що покладено в основу мовного забезпечення методом 

«функціональних» схем? 

10. Призначення SCADA-систем. 

11. З яких функціональних підсистем складаються SCADA-системи? 

12. Основні відмінності популярних SCADA-систем? 

13. Відмінності програмованих аналогових матриць від звичайних 

інтегральних схем. 

14. Що входить до складу програмованих аналогових матриць? 

15. Що входить до складу програмованих аналогових осередків? 

16. У чому відмінність у роботі проектанта під час використання 

програмованих аналогових матриць? 

17. Що являє собою програмне забезпечення для програмованих 

аналогових матриць? 

Література: [2, с. 13–31; 3, с. 113–128; 4, с. 206–301]. 
 

Тема 6 Засоби програмування промислових керуючих ЕОМ 

Питання для самоперевірки 

1. Які завдвння виконує СК верстата з ЧПУ? 

2. Який зміст технологічного та  сервісного завдання СК верстатом? 

3. Який зміст геометричного та  логічного завдання СК верстатом? 

4. Які використовують архітектури СК верстатів з ЧПУ ? 

5. Що являють собою NC системи СК верстатами з ЧПУ ? 

6. Що являють собою CNC системи СК верстатами з ЧПУ ? 

7. Що являють собою DNC системи СК верстатами з ЧПУ ? 

8. Які функції СК РТК ? 

9. Які види уніфікованих СК РТК  залежно від принципу дії? 

10. Які лінгвістичні засоби має мати Мовне забезпечення адаптивних 

систем? 
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11. Яка структура системи програмування адаптивних систем? 

12. Яка функція підсистеми графічного моделювання? 

13. Які завдання виконує СК автоматизованою транспортно-складською 

системою? 

14. Де використовується фаззі-логіка і з яких елементів складається? 

15. Яке завдання фазифікації? 

16. Яке завдання дефазифікації? 

17. Які потоки інформації використовуються в системах фаззі-логіки? 

Література: [1, с. 198–209; 6, с. 117–168]. 

 

 

Тема 7 Сучасний стан систем  

керування в різних галузях промисловості 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть розвиток засобів автоматизації 

2. Що таке мережні ієрархічні технології керування? 

3. Що таке біокібернетика? 

4. Що таке інтелектуальні машини? 

5. Поясніть принцип роботи біопроцесора? 

6. Наведіть приклади сучасних систем керування технологічним 

процесом 

  Література: [3, с. 65–81; 6, с. 197–203]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
 

Модуль 1 

1. Поясніть ієрархічний принцип побудови автоматизованої системи 

керування технічним об’єктом. 

2.   Поясніть загальну послідовність синтезу автоматизованої системи 

керування технічним об’єктом. 

3. Поясніть поняття: локальні системи керування, вбудовані та відкриті 

системи керування. 

4. Укажіть основні та допоміжні функції ЛСУ. 

5. Укажіть типи ЛСУ залежно від елементної бази. 

6. Укажіть призначення відкритих ЛСУ. 

7. Укажіть призначення вбудованих ЛСУ. 

8. Укажіть елементну базу для реалізації вбудованих і відкритих ЛСУ. 

9. Поясніть класифікацію ЛСУ. 

10. Поясніть основні завдання математичного забезпечення 

комп’ютеризованих систем керування технічним об’єктом. 

11. Подайте перелік питань для математичного забезпечення КСУ та 

поясніть призначення кожного з них. 

12. Поясніть суть поняття «ідентифікація» та методи реалізації. 

13. Укажіть призначення апаратного забезпечення системи керування 

технічним об’єктом. 

14. Подайте типову структуру. Укажіть призначення кожного елемента. 

15. Укажіть типову елементну базу апаратного забезпечення системи 

керування технічним об’єктом. 

16. Укажіть схеми, що пояснюють роботу апаратного забезпечення 

системи управління технічним об’єктом. 

17. Укажіть узагальнені вимоги до вибору апаратного забезпечення 

системи керування технічним об’єктом під час її реалізації на базі цифрових 

пристроїв. 
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18. Подайте основні вимоги до програмного забезпечення системи 

керування технічним об’єктом. 

19. Поясніть ієрархічний принцип побудови програмного забезпечення 

автоматизованої системи керування технічним об’єктом. 

20. Поясніть основні завдання програмного забезпечення системи 

керування технічним об’єктом. 

21. Поясніть призначення рівнів програмного забезпечення, 

сформованого за ієрархічним принципом. 

22. Поясніть призначення SCADA-систем. 

23. Укажіть компоненти типової SCADA-системи. 

24. Приведіть приклади SCADA-систем. 

25. Укажіть призначення ОРС-технології. 

26. Як в ОРС-технології реалізується взаємодія між клієнтами і OPC-

серверами? 

27. Укажіть базис для реалізації ОРС-технології. 

28. Укажіть базові елементи, що використовуються для реалізації  

ОРС-технології. 

29. Укажіть призначення кожного з базових елементів. 

30. Подайте загальну послідовність використання ОРС-технології для 

забезпечення інформаційного обміну в системах керування технічними 

об’єктами. 

 

Модуль 2 

1. Укажіть призначення апаратного забезпечення системи керування 

технічним об’єктом. 

2. Поясніть типову структуру. Укажіть призначення кожного елемента. 

3. Укажіть типову елементну базу апаратного забезпечення системи 

керування технічним об’єктом. 

4. Укажіть схеми, що пояснюють роботу апаратного забезпечення 

системи керування технічним об’єктом. 
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5. Укажіть узагальнені вимоги до вибору апаратного забезпечення 

системи керування технічним об’єктом під час її реалізації на базі цифрових 

пристроїв. 

6. Подайте основні вимоги до програмного забезпечення системи 

керування технічним об’єктом. 

7. Поясніть ієрархічний принцип побудови програмного забезпечення 

автоматизованої системи керування технічним об’єктом. 

8. Поясніть основні завдання програмного забезпечення системи 

керування технічним об’єктом. 

9. Поясніть призначення рівнів програмного забезпечення, сформованого 

за ієрархічним принципом. 

10. Поясніть призначення SCADA-систем. 

11. Укажіть компоненти типової SCADA-системи. 

12. Наведіть приклади SCADA-систем. 

13. Укажіть призначення ОРС-технології. 

14. Як в ОРС-технології реалізується взаємодія між клієнтами і  

OPC-серверами? 

15. Укажіть базис для реалізації ОРС-технології. 

16. Укажіть базові елементи, що використовуються для реалізації  

ОРС-технології. 

17. Укажіть призначення кожного з базових елементів. 

18. Поясніть загальну послідовність використання ОРС-технології для 

забезпечення інформаційного обміну в системах керування технічними 

об’єктами. 

19. Наведіть приклади програмних пакетів з вбудованими  

ОРС-технологіями. 

20. Автоматизація систем водопостачання. 

21. Поняття віртуального приладу (ВП). 

22. З яких елементів складається ВП? 

23. Які існують типи даних і провідники даних? 
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24. Які цикли використовуються в LabVIEW?  

25. Як працює цикл за умовою While? 

26. Як працює цикл із фіксованим числом ітерацій For Loop? 

27. Що таке тунель структури? 

28. У яких режимах працюють тунелі структур? 

29. Що таке регістри зсуву? 

30. Які у LabVIEW є елементи графічного відображення інформації? 

31. Що являє собою розгорнення осцилограми? 

32. Які є режими відображення розгорнення осцилограми?  

33. У чому полягають функціональні відмінності розгорнень і графіків 

осцилограм? 

34. За допомогою яких функцій можна здійснювати керування 

послідовністю виконання програми? 

35. Як працює функція Select?  

36. Яке призначення структури варіанта (Case Structure)? 

37. Чим визначається кількість варіантів структури Case Structure? 

38. Які є відмінності у роботі структури варіанта з різними типами даних? 

39. Для чого використовується вузол «Формула» (Formula Node)? 

40. Укажіть особливості організації зворотних зв’язків у  LabVIEW? 

41. Як реалізувати ПІД-алгоритм регулювання у LabVIEW? 
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