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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Системна 

інтеграція засобів керування технологічним обладнанням» складена відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки магістрів за галуззю знань 15 – 

«Автоматизація та приладобудування» зі спеціальності 151  «Автоматизація 

та комп’ютерно-інтегровані технології» за освітньо-професійною програмою 

«Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» .  

Навчальна дисципліна вивчається в десятому семестрі п’ятого курсу й 

одинадцятому семестрі шостого курсу. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні компоненти 

SCADA-систем, методи побудови ефективних систем автоматичного та 

автоматизованого керування технологічними процесами з використанням 

програмно-апаратних комплексів SCADA. 

Міждисциплінарні зв’язки: 

Дисципліна «Системи керування на базі сучасних програмно-апаратних 

засобів» базується на вивченні таких дисциплін як «Архітектура комп’ютерних 

систем і мереж», «Комп’ютерно-інтегровані системи», «Проектування 

програмних інтерфейсів». 

Дисципліна забезпечує засвоєння курсу: «Системи і технології підтримки 

прийняття рішень в АСУТП». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Апаратні засоби SCADA-систем. 

2. Розподілені системи керування. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Системи керування на 

базі сучасних програмно-апаратних засобів” є знайомство з сучасними 

компонентами SCADA-систем, вивчення методів побудови ефективних систем 

автоматичного та автоматизованого керування технологічними процесами з 
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використанням програмно-апаратних комплексів SCADA. 

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Системна 

інтеграція засобів керування технологічним обладнанням» є розвиток 

теоретичних знань і практичних навичок, які дозволяють розуміти та 

застосовувати фундаментальні та передові знання та наукові принципи, які 

лежать в основі сучасних автоматизованих інформаційно-управляючих систем 

та комплексів при формулюванні та рішенні інженерних задач . Формування 

здібностей розв’язання задач дослідження, проектування, розробки, 

налаштування, тестування та експлуатації сучасних автоматизованих 

інформаційно-управляючих систем та комплексів в різних галузях професійної 

діяльності, а також задачі планування та проведення експериментальних 

досліджень властивостей та характеристик даних систем. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

 принципи побудови промислових SCADA-систем, промислові 

інтерфейси та контролери, які працюють під керуванням SCADA-систем; 

уміти: 

 проектувати SCADA-системи автоматичного та автоматизованого 

керування, з застосуванням сучасних вбудованих засобів розробки та мов 

програмування SCADA-систем; 

 організовувати та керувати розробкою систем промислового 

керування на основі SCADA-систем; 

 встановлювати і налаштовувати програмне і апаратне забезпечення 

SCADA-систем; 

 володіти основними прийомами обробки і представлення 

експериментальні даних (ПК-5); 

 обирати, обробляти, аналізувати і систематизувати науково-технічну 

інформацію, використовувати досягнення вітчизняної та зарубіжної науки, 
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техніки і технології (ПК-6); 

 організовувати роботу малих груп виконавців (ПК-23); 

 виробляти інсталяцію та налаштування системного, прикладного та 

інструментального програмного забезпечення SCADA-систем (ПК-31); 

 розробляти інструкції з експлуатації використовуваного технічного 

обладнання та програмного забезпечення для обслуговуючого персоналу  

(ПК-32). 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 225 годин /  

7,5 кредитів ECTS. 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Апаратні засоби SCADA-систем 

Тема 1 Особливості роботи з каналами введення/виведення 

контролерів 

1.1 Модулі введення/виведення контролера DL-405 (Koyo). 

1.2 Комунікаційні можливості контролерів. 

1.2.1 Польові шини. 

1.2.2 Управляючі мережі. 

1.2.3 Інформаційна мережа Ethernet. 

1.2.4 Експлуатаційні характеристики. 

Тема 2 Програмне забезпечення систем керування 

2.1 Класифікація програмних засобів систем управління технологічними 

процесами. 

2.1.1 Основні можливості пакета ISaGRAF. 

2.2 Загальна характеристика програмного забезпечення SCADA. 

2.2.1 Основні функції SCADA-систем. 

2.2.2 Архітектурна побудова SCADA-систем. 
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2.2.3 SCADA як відкрита система. 

2.2.3.1 OPC-інтерфейс. 

2.2.3.2 ActiveX-об’єкти. 

2.4 Організація доступу до SCADA-додатків. 

2.4.1 Технологія сервер/термінал. 

2.4.2 Internet/Intranet-технології. 

2.5 Інтегровані SCADA-системи. 

2.6 Надійність SCADA-систем. 

2.6.1 Дублювання сервера введення/виведення. 

2.6.2 Резервування мережі та контролерів. 

2.7 Програмно-апаратна платформа. 

2.8 Експлуатаційні характеристики. 

2.9 Основні підсистеми SCADA-пакетів. 

2.9.1 Взаємодія SCADA-пакетів з контролерами. 

2.9.2 Графічний інтерфейс. 

2.9.3 Підсистема сигналізації. 

2.9.4 Підсистема реєстрації, архівування й відображення даних у виді 

трендів. 

2.9.5 Вбудовані мови програмування. 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2 Розподілені системи керування 

Тема 3 Розподілені системи керування (DCS – Distributed Control 

Systems) 

3.1 Визначення, призначення, функціональні відмінності від SCADA.  

3.2 Коротка характеристика DCS-систем. 

3.3 Процесори й мережі в DCS-системах. 

3.4 Надійність DCS-систем. 

3.5 Інтегроване програмне забезпечення (на прикладі I/A Series).  

3.5.1 База даних керуючого процесора. Конфігуратор ICC.  

Тема 4 Інтеграція АСУТП і АСУП 
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4.1 Актуальність інтеграції. 

4.2 Інтегрована система керування підприємством. 

4.2.1 Задачі, які вирішуються на рівні керування виробництвом. 

4.3 Бази даних реального часу. 

4.3.1 Industrial SQL Server (Wonderware). 

 

3. Рекомендована література 

1. Андреев Е. Б. SCADA-системы: взгляд изнутри / Е. Б. Андреев, 

Н. А. Куцевич, О. В. Синенко. – М. : Издательство «РТСофт», 2004. –176 с. 

2. Благовещенская М. М. Информационные технологии систем 

управления технологическими процессами / М. М. Благовещенская : учебник 

для студ. вузов. – М.: Высшее образование, 2005. – 768 с. – Библиогр. : с. 752 

– (11 назв.). – ISBN 5-06-004863-2. 

3. Денисенко В. В. Компьютерное управление технологическим 

процессом, экспериментом, оборудованием / В. В. Денисенко. – М. : Горячая 

линия-Телеком, 2009. – 606 с. 

4. Проектирование АСУТП в SCADA-системе TACE MODE : учеб. 

пособие. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2007. 

 

4. Форми підсумкового контролю успішності навчання: диф. залік, 

іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування на 

лабораторних заняттях, виконання лабораторних робіт, електронні тести для 

проведення поточного контролю та для визначення підсумкових знань 

студентів; проведення контрольних робіт для оцінювання залишкових знань з 

теорії, курсовий проект. 


