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ВСТУП 

 

Застосування комп’ютерно-інтегрованої технології у сучасному 

виробництві потребує практичних навичок фахівців щодо створення 

оптимальних систем керування, що реалізують завдання побудови комплексної 

ефективної автоматизації технологічних процесів.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є оптимальні та адаптивні 

системи автоматичного керування, побудовані на основі промислових логічних 

контролерів і робочих станцій, поєднаних інформаційними мережами, що 

реалізують алгоритми керування і обробки інформації спеціалізованими 

програмними засобами. 

Мета вивчення навчальної дисципліни – формування у майбутніх 

фахівців сучасного рівня спеціальної підготовки наукового співробітника зі 

спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за 

освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані технологічні 

процеси і виробництва»; вивчення характеристик і функцій програмних засобів 

щодо проектування та налагодження апаратного та програмного забезпечення 

інтелектуальних і адаптивних систем. 

Міждисциплінарні зв’язки 

Навчальна дисципліна «Системна інтеграція засобів керування 

технологічним обладнанням» базується на знаннях, отриманих студентами при 

засвоєнні курсів «Прикладне моделювання динамічних процесів», 

«Комбіновані інтелектуальні системи».  

Знання та навички, одержані в цій навчальній дисципліні в подальшому 

використовуються під час дипломного проектування. 

Опанування дисципліни дозволить майбутнім фахівцям формулювати та 

витримувати вимоги до комплексу технічних засобів автоматизації та 

управління; здійснювати проектування, розробку та експлуатацію комплексних 

систем автоматичного керування; визначати показники якості і ефективності 

систем. 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 області використання основних типів інтелектуальних та адаптивних 

систем;  

 середовища розробки керуючих програм для логічних контролерів і 

пристроїв HMI; 

 середовища розробки керуючих програм високого рівня і систем 

обробки інформації для робочих станцій; 

 методи аналізу якості роботи керуючих алгоритмів, побудованих за 

принципами адаптивних і оптимальних систем; 

уміти: 

 визначати необхідні набори вхідних сигналів та керованих змінних;  

 складати математичну модель роботи системи керування з урахуванням 

вимог до якості процесу; 

 обирати комплекс апаратних і програмних засобів для комплексного 

вирішення завдання автоматизації виробництва; 

 реалізовувати керуючи програми для промислових логічних 

контролерів; 

 встановлювати і налаштовувати програмне і апаратне забезпечення 

SCADA-систем; 

 проектувати SCADA-системи автоматичного та автоматизованого 

керування, з застосуванням сучасних вбудованих засобів розробки та мов 

програмування SCADA-систем; 

 володіти основними прийомами обробки і представлення 

експериментальні даних; 

 виробляти інсталяцію та налаштування системного, прикладного та 

інструментального програмного забезпечення SCADA-систем; 

 складати програми для пошуку оптимальних параметрів систем 

керування. 
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1 ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

 

Мета курсового проекту – поглиблене вивчення питань навчальної 

дисципліни «Системна інтеграція засобів керування технологічним 

обладнанням» і дослідження прикладного аспекту використання контролерних 

інтелектуальних систем, здобуття навиків по самостійному інженерному 

проектуванню сучасних комп’ютеризованих систем управління. Задача 

курсового проекту – оволодіння основами системного підходу до проектування 

систем комплексної автоматизації із використанням спеціалізованих засобів 

розробки SCADA, візуалізації і аналізу процесів керування, оптимізації 

керуючих алгоритмів.  

У процесі виконання роботи має бути спроектовано апаратне та 

програмне забезпечення та досліджено комплексну систему керування або 

систему обробки інформації з використанням спеціалізованих програмних 

пакетів. Таким чином, це дає змогу успішно розробляти і аналізувати системи 

керування, реалізовувати спеціалізовані функції за допомогою сучасних 

програмних засобів, що орієнтовані на вирішення подібних задач.  

Набуті знання можуть бути використані як під час роботи над 

магістерською роботою, так і в майбутній професійній діяльності. В процесі 

виконання курсового проекту необхідно вирішити ряд задач: 

− визначення основних елементів автоматизованої системи керування, які 

доцільно застосовувати для заданого класу проблем; 

− визначення необхідних наборів вхідних сигналів та керованих змінних;  

− проведення аналізу об’єкта управління і постанова задачі синтезу 

системи керування; 

− складання опису вхідних сигналів і керуючих впливів; 

− складання опису роботи автоматизованої системи керування у вигляді 

структурованого тексту, UML-діаграм, блок-схем алгоритмів; 

− вибір засобів інформаційної інтеграції компонент системи; 

− розробка схем апаратних засобів у вигляді структурних, 

функціональних, принципових схем, схем з’єднань і розташування обладнання; 
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− складання математичного опису або математичної моделі об’єкта 

керування; 

− оптимізація керуючих алгоритмів; 

− складання вихідних кодів керуючих програм з урахуванням отриманих 

результатів оптимізації; 

− розробка елементів мнемонічних схем і ескізів графічного інтерфейсу 

користувача; 

− реалізація функцій обробки інформації для розв’язання задач верхнього 

рівня керування; 

− складання тестових прикладів та проведення аналізу якості роботи 

системи. 

 

2 ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Курсовий проект структурно складається із завдання на проект, відомості 

проекту, пояснювальної записки та графічної частини. Графічна частина є 

ілюстрацією до проекту й складається з 3–4 аркушів формату А1 – плакатів, 

схем, діаграм тощо.  

Завдання на проект. Відповідно до теми проекту кожний студент отримує 

загальне та індивідуальне завдання. Таке завдання, фактично, є короткою 

формою технічного завдання (ТЗ). Воно містить: тему проекту; основні 

початкові дані до проекту; перелік питань, які необхідно розглянути в проекті 

(теоретична та технічна частини змісту пояснювальної записки); перелік 

графічного матеріалу (плакатів), який повинен виноситись на захист; основні 

етапи виконання завдання та термін закінчення роботи. 

Завдання на курсовий проект оформлюється на спеціальному бланку та 

підписується керівником проекту, магістрантом і керівником магістерської 

роботи. 

Пояснювальна записка складається з таких розділів: 

– титульний аркуш (додаток А); 

– анотація російською та іноземною мовами з переліком умовних 

скорочень, символів, одиниць фізичних величин і термінів, указаним числом 
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сторінок, малюків, таблиць тощо; 

– зміст; 

– вступ; 

– основна частина; 

– висновок; 

– перелік посилань; 

– додатки. 

До пояснювальної записки додається завдання на проект, яке 

розміщується після титульного аркуша, та додатки – лістинги програми, 

специфікації тощо, які розміщуються в кінці пояснювальної записки. Більш 

детально вимоги щодо оформлення пояснювальної записки наведені в стандарті 

підприємства. Загальний обсяг розрахунково-пояснювальної записки без 

додатків 35–45 аркушів. 

Анотація проекту. Анотація коротко описує мету та об’єкт розробки, 

основні технічні рішення проблеми в проекті, галузь використання. Анотація 

складається українською, російською та іноземною мовами з  переліком 

умовних скорочень, символів, одиниць і термінів, числа сторінок записки, 

рисунків, таблиць тощо. За об’ємом займає 1 сторінку. 

Зміст. Наводяться всі назви розділів та підрозділів, як вони названі в 

записці. Номери сторінок вказуються для початків розділів та  підрозділів. 

Вступ. Описується  актуальність проблеми дослідження, завдання 

проекту напрямки вирішення проблеми, рівень автоматизації та 

комп’ютеризації в галузі  дослідження, найпоширені рішення таких типів 

завдань. Об’єм 3–4 сторінки. 

Основна частина. Вміщує 3–5 розділів, у яких викладається повний зміст 

розробки відповідно до теми проекту. Змістовно в основній  частині викладено 

всі розробки та дослідження, які виконані дипломником. Згідно зі структурою 

роботи, що виконує системний інтегратор при створенні системи управління 

об’єктом, основна частина складається з технологічного, схемо-технічного,  

програмного  розділів, і розділу з розрахунку надійності та ефективності 

системи, розділу, де розглядаються питання  забезпечення охорони праці та 

навколишнього середовища. Залежно від теми та спеціальної частини завдання 
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розділи можуть коригуватись керівником. У науково-дослідних проектах в 

основній частині викладається науковий зміст та отримані здобутки по темі.  

Висновок. Наводяться результати роботи – які складені схеми, проведені 

розрахунки, розроблені програми та інтерфейсні об’єкти, проведені 

дослідження тощо. На відміну від анотації проекту, де в загальному вигляді 

описується, про що в проекті йде мова, у висновках наводяться конкретні 

пункти виконаної роботи й досягнуті результати. 

Перелік посилань. Наводиться список літератури в послідовності її 

використання в проекті. У тексті пояснювальної записки повинні бути 

посилання на літературні джерела відповідно до їх позиції в списку. Список 

джерел виконується згідно із встановленими правилами. 

Графічна частина проекту повинна відображати особливості реалізації 

інтелектуальної системи й бути адекватною отриманим результатам. Обсяг 

графічної частини складає 4–6 аркушів формату А1 або еквівалентні слайди, які 

будуть представлені в електронному вигляді та в додатках до проекту, та може 

містити такі плакати та схеми: 

− вихідні дані для розробки системи у вигляді технологічних схем, 

діаграм, графіків, функціональних залежностей, динамічних моделей; 

− структурну 2–3-рівневу схему системи автоматизованого управління, 

що містить активні (інтелектуальні) модулі, робочі станції, мережеву 

апаратуру, польові пристрої; 

− схеми алгоритму роботи програмних модулів системи або її частин; 

− графи роботи мережевих структур або взаємодій програмних модулів; 

− схеми топології мережі керуючих засобів; 

− алгоритми роботи керуючих модулів; 

− фрагменти вихідного програмного коду з поясненнями; 

− характеристики інформаційного забезпечення системи; 

− вигляд інтерфейсних вікон користувача; 

− графічні матеріали дослідження схем та систем або їх математичних 

моделей. 

Залежно від теми проекту перелік графічного матеріалу може 

коригуватись керівником. Графічна частина виконується на аркушах формату 
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А1–А4 і відповідно вміщується в записку, або зберігається окремо.  

Остаточно тема й зміст курсового проекту уточнюються разом із 

безпосереднім керівником для найкращої відповідності кінцевої мети 

магістерської роботи. 

Зміст проекту має відображати обсяг виконаних робіт та відповідати 

заданій темі. Рекомендується пояснювальну записку розбити на 4 розділи: 

постановчу частину, математичне забезпечення, програмне забезпечення, 

експериментальне дослідження. Можливий склад розділів і зміст (примітка: 

символ «//» означає можливі варіанти назв розділів курсового проекту): 

Вступ 

1 Аналіз об’єкта дослідження // Опис технологічного процесу і 

обладнання // Характеристика процесу виконання вимірювань // Опис роботи 

вихідної системи 

1.1 Опис технологічного процесу 

1.2 Особливості керування об’єктом // процесом  

1.3 Характеристики і опис вхідних та керуючих впливів 

1.4 Аналіз задач системи керування // Змістовна постановка задачі 

2. Розробка математичного забезпечення процесу// Аналітичний розділ 

2.1 Вибір методу рішення задач і // Обґрунтування використання 

математичних апарата // 

2.2 Складання математичного опису об’єкта керування  

// технологічного процеса 

2.3 Спосіб включення інтелектуального модуля в систему управління  

2.4 Попередня обробка даних // Фазифікація змінних 

2.5 Оптимізація керуючих алгоритмів // Вибір алгоритму роботи 

експертної системи (нечіткого логічного виводу, типу нейронної мережі, 

експертного алгоритму, різновидності експертної системи)  

2.6 Опис процесу настройки системи // Опис алгоритму навчання 

2.7 Розробка додаткових функцій (функції апроксимації, згладжування, 

логічної обробки, графічного інтерфейсу, оптимізації) 

// 2 Апаратне або технічне забезпечення автоматизованої системи 

2.1 Розробка структурних // функціональних схем 
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2.2 Розробка схеми автоматизації 

2.3 Розробка принципових схем 

2.4 Розробка схем з’єднань і зовнішніх проводок 

2.5 Складання специфікацій обладнання, виробів і матеріалів 

3 Розробка програмного // інформаційного забезпечення системи 

3.1 Вибір середовища розробки програм//SCADA-системи 

3.2 Розробка графічного інтерфейсу користувача//графічної мнемосхеми 

3.3 Опис тегів // алярмів // трендів 

3.4 Опис інформаційних засобів // баз даних 

3.5 Розробка алгоритмів роботи системи // UML-діаграм 

3.6 Настанова оператора // користувача 

3.7 Розробка вихідного коду керуючих функці // Програмування 

інтелектуальних функцій обробки інформації 

3.8 Розробка додаткових програмних модулів 

4 Аналіз коректності роботи керуючих програм // Аналіз ефективності 

автоматизованої системи керування 

Висновки  

Список літератури 

Додатки 

 

3 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ 

КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

3.1 Аналіз об’єкта дослідження і постановка задачі 

Для забезпечення якісного управління процесами,  що проходять у 

технологічній установці, вибору відповідних  алгоритмів та регуляторів, 

оптимізації технологічних та енергетичних параметрів потрібно провести аналіз 

процесу з позиції його реакції на параметричні збурення. Такий аналіз 

виконується за допомогою математичного опису процесів – математичної 

моделі.  Якщо об’єкт управління розглядається на значному проміжку часу як 

безперервний, то математична модель такого об’єкта – це залежність вихідних 

параметрів від вхідних з урахуванням перехідних процесів при зміні 
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регулюючих параметрів та наявності інших збурень. Модель такого об’єкта – 

це система диференційних рівнянь, які пов’язують параметри з урахуванням 

інерції процесів, зміни швидкості та прискорення, зміни параметрів. Залежно 

від динаміки процесу перехідні характеристики  елементів системи управління 

мають більше чи менше значення.  

Для повільних процесів, таких, як термічні, метеорологічні, екологічні, 

масові (зміна рівня, об’єму, витрат, швидкості) для значних мас твердих, рідких 

речовин та газів, швидкість проходження інформації та її обробки в системі 

управління незрівнянно мала порівняно із процесами. У такому випадку 

аналізується поведінка об’єкта управління. Такий аналіз проводиться на 

типових моделях технологічних установок, з яких складається об’єкт. Для 

швидкоплинних процесів, де швидкість реакції на збурення значна, 

враховуються динамічні характеристики елементів та блоків системи 

управління. Для дискретних процесів математична модель відображається за 

допомогою табличних, аналітичних або графічних зображень логічних 

залежностей та алгоритмів, характерних для даного процесу – циклограми, 

графи, логічні рівняння та схеми алгоритмів. Якщо об’єкт управління має 

складну структуру, то необхідно зробити декомпозицію на функціональні 

підсистеми, вказати характер взаємозв’язків між ними та з навколишнім 

середовищем, а потім побудувати математичний опис  чи алгоритм дискретного 

процесу. 

Дослідження математичної моделі, її оптимізацію виконують за 

допомогою програмних пакетів типу MatLab, MatCad чи  LabVIEW, які на 

основі моделюючих програм типу Simulink дозволяють розглянути реакцію 

системи на збурення при вибраних коефіцієнтах рівнянь. Пакети для 

дослідження дозволяють будувати та аналізувати лінійні та нелінійні моделі 

при  різних способах подання – у частотному та часовому зображенні,  на 

основі спектральних перетворень Фур’є чи з використанням методу Монте-

Карло. Майже всі сучасні інтегровані пакети для управління технологічними 

об’єктами забезпечують функцію моделювання та дослідження структури 

системи, програми чи програмного регулятора. 
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Структура математичного опису постановки задачі повинна містити 

 для безперервного процесу управління: 

1)  вихідні дані  щодо об’єкта управління. Залежно від конкретного 

об’єкта його статичні та динамічні показники можуть бути знайдені 

експериментально або в технічній літературі з теорії автоматичного управління; 

2) математична модель об’єкта управління з обґрунтуванням та вибором 

структури САР; 

3) детальний словесний опис роботи об’єкта з виділенням циклів, 

підпрограм, розгалужень та вихідних положень; 

 для дискретного процесу управління: 

1) повний та детальний словесний опис роботи об’єкта з виділенням 

циклів, підпрограм, розгалужень та вихідних положень; 

2) перелік команд та інформаційних сигналів, їх умовних зображень. 

Таблиці та (або) циклові графи, що відображають роботу об’єкта і його 

підсистем. 

У результаті виконання розділу мають бути визначені вхідні й  вихідні 

сигнали, математично сформульована мета управління й перераховані всі задачі 

достатні для реалізації проекту. 

3.2 Розробка математичного забезпечення процесу 

У цьому розділі необхідно провести обґрунтований вибір інтелектуальної 

технології, яка найкраще відповідає поставленій задачі. Рекомендується 

обирати проблемну область як можна обмеженою, оскільки це сприяє більш 

швидкому досягненню мети. У відповідності із цим, на основі  детермінованого 

опису  задачі можна виділити ключові властивості розроблюваної системи 

котрі співвідносяться із властивостями відомих інтелектуальних технологій. 

Можливий вибір середовищ нечітких продукційних систем, нейронних мереж, 

гібридних мереж, семантичних мереж, мереж Петрі, експертних систем і 

різноманітних методів пошуку екстремуму в багато параметричних фазових 

просторах. У свою чергу кожен з вище перелічених видів класифікується своїм 

набором властивостей: 

 нечіткі системи розрізняються за алгоритмом логічного виведення, 

кількістю й видом функцій приналежності, логічними операціями агрегування 

умов, методом дефазифікації; 
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 нейронні мережі – топологією, функціями активації, напрямком 

розповсюдження сигналів, однотипністю нейронів, методом навчання або 

настройки, роботою з детермінованими або імовірнісними сигналами; 

 гібридні мережі – функціями представлення вихідних змінних, 

алгоритмом навчання; 

 різноманітні експертні (продукційні) системи – методами 

представлення знань, алгоритмами логічного виводу, методами представлення 

невизначеностей (нечіткий підхід, умовні ймовірності). 

В ході роботи ймовірно знадобиться провести оптимізацію деяких частин 

або алгоритмів за допомогою відомих методів пошуку екстремуму. 

Наступне важливе питання – вибір способу включення модуля, що 

проектується в контур управління або спосіб використання створеної 

інтелектуальної системи. Від цього буде залежати вигляд вихідної інформації і 

деякі параметри системи. 

Усі використані  формули для розрахунку параметрів настроювань та 

навчання мають бути описані в цьому розділі. Також розділ може включати 

будь яке інше  математичне забезпечення, яке необхідне для успішного 

створення та функціонування системи. 

3.3 Апаратне або технічне забезпечення автоматизованої системи 

У розділі  «Опис схеми автоматизації технологічного процесу» дається 

обґрунтований вибір технологічних параметрів, що піддаються вимірюванню, 

регулювання, сигналізації і т.д. Виходячи з особливостей даного 

технологічного процесу, вибираються сучасні прилади та СА для реалізації 

перерахованих функцій. 

У розділі «Опис принципової електричної схеми» дається вибір і опис 

принципової електричної схеми, а так само відображення взаємного зв’язку 

окремих приладів, СА і допоміжної апаратури, що входять до складу 

функціональних вузлів систем автоматизації, з урахуванням послідовності їх 

роботи і принципу дії. 

У розділі «Опис схеми живлення приладів і засобів КВП і А» 

викладаються вимоги, пропоновані до даних схемами. Наводиться перелік 

приладів і СА, розташованих на щиті, а також елементів ланцюгів живлення із 
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зазначенням їх основних технічних характеристик. 

У розділі «Опис зовнішнього вигляду щита контролю та регулювання» 

вказується доцільність вибору, промисловий тип, склад та місця розташування 

щита контролю і регулювання. Наводиться перелік приладів і СА, 

розташованих на щиті. 

У розділі «Опис монтажної схеми щита» вказується спосіб виконання 

монтажної схеми щита (графічний або адресний); наводиться перелік приладів і 

апаратури, розташованих на монтажній внутрішній стороні щита; марки 

проводів, кабелів і трубних проводок; особливості монтажу приладів і засобів 

автоматизації. 

У розділі «Опис схеми зовнішніх з’єднань» вказується розташування 

датчиків і виконавчих механізмів, характер їх з’єднання зі щитом контролю і 

регулювання, типи з’єднувальних ліній, особливості монтажу засобів 

контролю. 

У розділі «Опис схеми трас» вказується розташування основного 

технологічного обладнання, приладів, засобів контролю та автоматики, 

взаємозв’язок між ними, місце розташування електричних і трубних проводок 

на планах технологічного обладнання розглянутого промислового об’єкта. 

Висновок містить основні висновки за виконану роботу, визначається 

значення розробленої системи автоматизації для підвищення ефективності 

управління технологічним процесом. 

Склад і оформлення робочої документації 

Робоча документація складається з 6–7 аркушів формату А1 і включає в 

себе: 

1) функціональну схему автоматизації (ФСА); 

2) принципову електричну, пневматичну або гідравлічну схему; 

3) принципову схему живлення; 

4) креслення загальних видів щита контролю та регулювання; 

5) монтажну схему щита; 

6) схему зовнішніх електричних і трубних проводок (схему зовнішніх 

з’єднань); 

7) плану розташування обладнання та зовнішніх проводок. 
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Допускається принципові електричні схеми та схеми живлення 

виконувати на одному аркуші. 

Оформлення функціональної схеми автоматизації (ФСА) 

ФСА є основним технічним документом, що визначає структуру і 

функціональні зв’язки між технологічним процесом і засобами контролю і 

управління. 

При їх розробці необхідно вирішити такі завдання як [1]: 

1. отримання первинної інформації про стан технологічного процесу та 

обладнання; 

2. безпосередній вплив на технологічний процес для управління ним; 

3. стабілізація технологічних параметрів процесу; 

4. контроль і реєстрація технологічних параметрів процесу і стану 

технологічного обладнання. 

Поставлені завдання вирішуються вибором приладів і СА. 

На ФСА за допомогою умовних позначень показують: 

1. основне технологічне обладнання; 

2. комунікації рідин, газів і пари по ГОСТ 2.78496 Умовні позначення 

трубопроводів для рідин і газів; 

3. прилади і засоби автоматизації по ГОСТ 21.40485 СПДС. 

Aвтоматізація технологічних процесів. Позначення умовні приладів і 

засобів автоматизації в схемах. 

Зображення технологічного обладнання на ФСА має відповідати його 

дійсній конфігурації, воно зображується спрощено, без масштабу і другорядних 

конструкцій. 

ФСА виконують із зображенням щитів і пультів контролю та управління 

в нижній частині креслення за допомогою умовних прямокутників, 

розташовуючи їх зверху вниз в наступному порядку: прилади місцеві, місцеві 

щити, центральні щити і т.д. У них, за допомогою умовних зображень, 

показують всі прилади і СА, розташовані на відповідних щитах. 

Датчики, відбірні пристрої, виконавчі механізми і регулюючі органи 

показуються в безпосередній близькості технологічного обладнання і технічних 

трубопроводів. 
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Зображення приладів і засобів автоматизації виконуються відповідно до 

ГОСТ 21.404-85 СПДС. «Автоматизація технологічних процесів. Позначення 

умовні приладів і засобів автоматизації в схемах». 

Приклад побудови умовного позначення приладу представлений на 

рисунку 1. 

 

Рисунок 1 – Приклад побудови умовного позначення приладу 

1 – вимірювана величина (в даному випадку тиск), 2 – уточнення 

вимірюваної величини (в даному випадку перепад), 3 – показання, 4 – 

реєстрація, 5 – регулювання, 6 – функціональні ознаки приладу, 7 – місце для 

нанесення позиційного позначення 

 

Порядок розташування букв у літерному позначенні наступний: 

1. основне позначення вимірюваної величини; 

2. додаткове позначення вимірюваної величини (при необхідності); 

3. позначення функціонального ознаки приладу 

При побудові зображень комплектів засобів автоматизації перша літера в 

позначенні кожного, хто входить в комплект приладу або пристрою (крім 

пристроїв ручного управління) є найменуванням вимірюваної комплектом 

величини. 

Кожному вимірювальні і регулюючі комплекту присвоюється порядковий 

номер на схемі, а кожному елементу, зображеному на функціональній схемі, – 

позиційне позначення (позиція). Позиції зберігаються у всіх документах 

проекту. Позиція кожного з засобів автоматизації складається з двох цифр, 

розділених між собою знаком «–». 

Перша цифра позначає номер комплекту, а друга – порядковий номер 
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елемента комплекту (від первинного елемента до регулюючого органу). 

Наприклад: чутливий елемент –1–1, місцевий прилад – 1–2, вторинний прилад – 

1–3, регулятор – 1–4, виконавчий механізм – 1–5, регулюючий орган – 1–6. 

Рекомендована послідовність присвоєння номерів пристрої та 

комплектуючі СА: 

1) температура; 

2) тиск; 

3) витрата; 

4) рівень; 

5) вологість; 

6) щільність; 

7) в’язкість; 

8) концентрація; 

9) запиленість, кольоровість, каламутність, димність; 

10) теплота згоряння; 

11) кількість теплоти; 

12) сила звуку (звуковий тиск); 

13) вібрація; 

14) швидкість лінійна; 

15) частота обертання, в хвилинах; 

16) лінійне переміщення і довжина; 

17) положення (переміщення) регулюючого органу; 

18) товщина; 

19) різниця значень двох величин; 

20) доза радіоактивного випромінювання. 

Додаткові літерні умовні позначення, що відображають функціональні 

ознаки приладу, представлені в таблиці 1 (ГОСТ 21.404-85). 

Буквені позначення вимірювальних величин та функціональних ознак 

приладів представлені в таблиці 2 (ГОСТ 21.404-85). 

Розміри графічного умовного позначення приладів і СА (по ГОСТ 21.404-

85) представлені в таблиці 3. 
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Таблиця 1 – Додаткові літерні умовні позначення, що відображають 

функціональні ознаки приладу по ГОСТ 21.404-85 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Умовне позначення перетворювачів сигналів: 

Е / Р – перетворення електричного сигналу в пневматичний 

(електропневмопреобразователь) 

 

 

Рисунок 3 – Умовне позначення сигналізатора рівня: 

HL – лампа розжарювання
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Таблиця 3 – Розміри графічного умовного позначення приладів і СА по ГОСТ 

21.404-85 

 

Для надання більшої наочності та виразності контури обладнання, 

прямокутники, що зображують щити і пульти, а також комунікації 

викреслюють основними лініями (товщиною 0,6–1, (до 2мм). Лінії зв’язку 

проводяться з найменшим числом перегинів і перетинів між собою і виконують 

в тонких лініях товщиною 0,2–0,3 мм. 

На лініях перетину трубопроводів, що зображують їх з’єднання, ставиться 

крапка. Відсутність точки означає відсутність з’єднання трубопроводів. 

Знак обвода (у вигляді півкола) не застосовується. Перетину умовних 

позначень засобів автоматизації лініями зв’язку не допускаються. 

На рисунку 4 показаний приклад виконання ФВА із зазначенням 

рекомендованої товщини ліній про 5 мм. 
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Рисунок 4 – Графічне оформлення ФСА 

 

При виконанні ФСА спрощеним способом на схемах показують добірні 

пристрої, первинні прилади, регулюючі пристрої, виконавчі механізми і одне 

умовне зображення пристрої контролю та управління незалежно від того, 

скільки блоків і пристроїв в нього входять. На цих схемах зазвичай не 

показують щити контролю операторські пункти і ЕОМ. Такі схеми 

створюються на початкових стадіях проектування. При виконанні ФСА 

розгорнутим способом умовне позначення приладів і СА показується для 

кожного окремо існуючого функціонального блоку. Щити контролю і 

управління показують в нижній частині креслення за допомогою умовних 

прямокутників. 

Перевагою розгорнутого способу є велика наочність і можливість легкої і 

швидкої орієнтації в розподілі апаратури по пунктах управління. Перевагою 

спрощеного способу є менша трудомісткість складання схем автоматизації і 

безпосереднє її суміщення зі схемою технологічного процесу. 

Комунікації технологічних трубопроводів на функціональній схемі 

автоматизації показують однолинейно залежно від їх призначення відповідно 

до ДСТУ. 
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Якщо на кресленні є кілька трубопроводів з однаковою середовищем, але 

з різними характеристиками, то до основного цифрового позначення можна 

додавати буквений або цифровий індекс, наприклад: вода тепла C 1т C 1т C; 

вода холодна C 1х C 1х C. На технологічних трубопроводах зображають тільки 

основну регулюючу та запірну арматуру, яка відноситься до роботи та 

обслуговування системи автоматизації та яка необхідна для визначення 

відносного розташування добірних пристроїв і засобів отримання інформації. 

Електроапаратуру, призначену для управління і сигналізації однотипного 

обладнання, допускається зображати на схемі тільки для одного 

електроприводу, а на кресленні проставляти кількість комплектів (рис. 5). 

 

Рисунок 5– Приклад побудови однотипного обладнання:  

КМ – магнітний пускач; SB – пост кнопковий; SA – ключ управління;  

HL – лампа розжарювання 

 

На підставі ФСА розробляється замовна специфікація на прилади і СА, 

форма і розміри якої наводяться в [1, с. 395], а приклад заповнення - у додатку 

J. Рекомендації щодо оформлення ФСА викладені в літературі [1], [2]; для 

вибору приладів і СА, а також виконавчих механізмів використовуються 

довідкові матеріали [3], [4]. Приклад виконання ФВА показаний на кресленні в 

додатку А. 
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Оформлення принципових електричних схем 

Принципові електричні схеми розробляються на підставі ФСА і чітко 

сформульованими технічними вимогами. 

Вимоги, що пред’являються до принципових електричних схем [5]: 

1. Надійність – властивість об’єкта зберігати в часі у встановлених межах 

значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати необхідні 

функції в заданих режимах і умовах застосування, технічного обслуговування і 

транспортування (ГОСТ 27.002-89 «Надійність в техніці. Основні поняття. 

Терміни та визначення»). 

2. Безпека роботи обслуговуючого персоналу та запобігання браку 

продукції та пошкодження обладнання при аварійних ситуаціях, названих 

несправностями в ланцюгах схеми, а також повним зникненням або зниженням 

і подальшим відновленням живлення схеми. 

3. Зручність експлуатації, пов’язане з мінімумом витрат праці й уваги 

експлуатаційного персоналу, з можливістю проведення ремонтних і 

налагоджувальних робіт при дотриманні необхідних заходів безпеки. 

4. Простота і економічність, скороченням до мінімуму кількості елементів 

схемою і обмеженням їх номенклатури, і оцінювана не тільки за вартістю 

елементів, що входять в схему, але і за вартістю з’єднувальних ліній. 

5. Чіткість оформлення схем і т.д. 

Принципові електричні схеми розробляються: 

1. для управління агрегатами; 

2. для регулювання технологічним процесом; 

3. для блокувань за технологічними параметрами; 

4. для автоматичного захисту технологічних процесів; 

5. для попереджувальної і аварійної сигналізації; 

6. для складання схем управління електродвигунами. 

Рекомендації та приклади побудови принципових електричних схем 

наводяться в [1]. Приклади виконання ПЕС показані в додатках В і С. 

Оформлення принципових схем живлення 

Принципові схеми живлення складаються для приладів і СА, 

розташованих на щитах і пультах. Для різних приладів розробляються свої 
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схеми (принципові електричні схеми живлення, принципові пневматичні схеми 

живлення, принципові гідравлічні схеми живлення). 

Рекомендації та приклади побудови принципових схем живлення 

наводяться в [1]. Приклад виконання принципової схеми живлення показаний 

на кресленні в додатку D. 

Оформлення креслення загальних видів щита контролю та 

регулювання 

Всі щити і пульти в промисловості випускаються відповідно до  

ОСТ 36.13C90 Щити і пульти систем автоматизації технологічних процесів. 

Вихідними матеріалами для виконання загального вигляду щита є: 

1. функціональна схема автоматизації; 

2. типові монтажні креслення на прилади і щитові кошти aвтоматізаціі із 

зазначенням принципів кріплення; 

3. габаритних розмірів і монтажних областей; 

4. замовна специфікація на прилади та СА; 

5. будівельний креслення приміщення, в якому буде встановлено щит. 

За конструктивними особливостями щити діляться на шафові, шафові 

малогабаритні, панельні з каркасом, панельні плоскі, панельні малогабаритні. 

Основна висота повногабаритного щита – 2200 (1800) мм, 

малогабарітного – 1000 мм; ширина: 600, 800, 1000, 1200 мм; глибина: 600, 800, 

1000, 1200 мм [1]. 

Креслення загального вигляду одиничного щита повинні содержати: 

1. вигляд спереду; 

2. вид на внутрішній площині щита; 

3. фрагменти виду (при необхідності); 

4. специфікацію та перелік приладів і апаратури, розташованих на щиті; 

5. технічні вимоги; 

6. таблицю написів в рамках. 

Фронтальна площина щита виконується в масштабі: 

1:10 (одиничний щит) або 1:25 (багатосекційний щит). 

На кресленні проставляють габарити щита і розміри, що координують 

установку всіх приладів і СА, монтованих на щиті. Розміри по вертикалі 
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проставляють від нижнього краю панелі щита, розміри по горизонталі – від 

вертикальної осі симетрії панелі. На кресленні показують центри монтажних 

полів приладів і СА, розташованих на щиті. 

Всім елементам щита, приладів і СА, присвоюються позиційні номери, 

починаючи з цифри 1 (сам щит), потім зверху донизу. Позиції ставляться на 

полицях ліній-виносок. Однотипні прилади та прилади однієї марки на 

кресленні мають одну і ту ж позицію. 

Рекомендації та приклади побудови креслення загального вигляду щита 

контролю наводяться в [1]. Приклад виконання креслення загального вигляду 

щита показаний на кресленні в додатку E. Приклад заповнення таблиць 

підключень і з’єднань щита представлені в додатках K і L відповідно. 

Оформлення монтажної схеми щита 

Дані схеми розробляються для приладів і СА, розташованих на щитах і 

пультах, показуючи підключення цих приладів. На кресленнях монтажних схем 

щитів і пультів показують: 

1. монтажну сторону щита; 

2. компоновку апаратури, яка встановлюється внутр. щита; 

3. специфікації монтажних виробів і перелік апаратури, яка 

встановлюється всередині щита; 

4. пояснюючі написи. 

Монтажні схеми виконуються окремо для кожної панелі щита. Для 

блочних щитів монтажні схеми розробляють на кожен блок. 

Вихідними матеріалами для розробки монтажних схем є: 

1. функціональна схема автоматизації; 

2. загальний вигляд щита; 

3. принципові схеми живлення засобів автоматизації; 

4. схеми електричних і трубних проводок; 

5. монтажно-експлуатаційні інструкції заводів виробників. 

Монтажні схеми можуть виконуватися трьома способами. 

1. графічним способом (із зображенням електричних і трубних проводок); 

2. адресним способом (без зображення електричних проводок всередині 

щитів); 
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3. табличним способом (із застосуванням монтажних таблиць). 

В даному курсовому проекті монтажна схема може бути виконана будь-

яким способом, але бажано адресним. 

Монтажну сторону щита викреслюють, як правило, без масштабу, але 

взаємне розташування приладів, апаратів, збірок затискачів та ін. повинно 

відповідати їх дійсному розміщенню на щиті. Прилади та апарати зображують у 

спрощеному вигляді: показують тільки зовнішні обриси, контакти, штуцери для 

приєднання проводів і труб. Необхідно прагнути до того, щоб розташування 

вивідних затискачів і штуцерів на схемі відповідало приблизно їх дійсному 

розташуванню на приладі та апараті. 

На кресленнях монтажних схем показують: електричні проводки C 

суцільною основною лінією; екрановані джгути та кабелі C суцільний 

потовщеною лінією; джгути вимірювальних ланцюгів, які необхідно прокласти 

окремо C штрихпунктирной лінією; потоки трубних проводок C пунктирною 

лінією. 

Для всіх приладів, апаратів, блоків затискачів вказують позиційні 

позначення. В якості позиційних позначень приймають: для приладів C позиції 

по замовленої специфікації; для електро- і пневмоапаратури C позиційні 

позначення з принципових електричним і пневматичним схемами, елементами 

яких вони є; для блоків затискачів C позначення К або XT і порядковий номер 

блоку; для зборок перебиральних з’єднувачів трубних проводок 

використовується буква П. 

При графічному способі зображення монтажної схеми щита викреслюють 

обриси щита, монтажні вироби, умовні зображення затискачів. Умовним 

пунктиром показують на бічних стінках щита проекції виступаючих частин 

засобів автоматизації та апаратури управління, яка встановлюється поблизу них 

на передній або задній панелях щита. 

Також зображуються електричні і трубні проводки в межах щита. 

Зовнішні електричні та трубні проводки, зображені на щиті, маркуються 

номерами, прийнятими в схемах електричних і трубних проводок і показуються 

в гуртках, зображуваних у розриві ліній. Рекомендується вказувати напрямок 

проводок над лініями, що відходять від збірок затискачів. 
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Позиційні позначення приладів та апаратури показуються або на 

зображенні приладу, або над ним, або праворуч від нього. 

Адресний спосіб відрізняється від графічного тим, що зображення 

електричної проводки між апаратами і збірками затискачів, розташованими в 

межах панелі щита, замінюються шматочками проводів, на яких вказується їх 

маркування та адресу позначення апарату або збірки, до яких вони повинні 

бути приєднані. Схеми адресним способом виконуються без масштабу, але з 

дотриманням розташування приладів і СА на щиті. 

При виконанні схеми адресним способом кожного приладу або апарата 

присвоюється умовне позначення у вигляді дробу, укладеної в коло. У 

чисельнику дробу вказується порядковий номер приладу або апарата за 

монтажною схемою і зовнішньому вигляду щита, а в знаменнику позиція по 

рекомендованим специфікаціям або позначення по принципової електричної 

або пневматичної схемою. Порядкові номери проставляються на монтажній 

схемі зліва направо, зверху вниз для кожної панелі. 

Збирання електричних затискачів зображуються буквою К. 

Таким чином, виконання монтажних схем адресним способом 

відрізняється тільки в частині зображення електричної та трубної проводок та 

їх маркування в межах щита. Довжина шматочків проводів, що відходять від 

затискачів і апаратів, повинна бути однаковою і забезпечити чіткість виконання 

маркування. 

При табличному способі зображення монтажних схем щитів 

викреслюються контури приладів і апаратів на внутрішній площині щита, яким 

присвоюються номери позицій, починаючи з цифри 1, в порядку запису їх в 

перелік складових частин і наносяться на полицях ліній-виносок за правилами 

ГОСТ 2.109-73 (2001) ЄСКД. Основні вимоги до креслень. Крім того, 

проставляються позиційні позначення всередині контуру приладу, над ним або 

праворуч. Збірки затискачів позначаються XT. 

Електричні і трубні проводки на схемах не показують. Для їх онтаж 

складають таблиці з’єднання і підключення проводок, в які входять відомості 

про проводках, а також адреси їх приєднання. 
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Рекомендації та приклади виконання монтажних схем щитів наводяться в 

[1]. Приклад виконання монтажної схеми щита показаний на кресленні в 

додатку F. 

Оформлення схеми зовнішніх електричних і трубних проводок (схеми 

зовнішніх з’єднань) 

Рекомендації щодо виконання схем зовнішніх з’єднань дані в наступних 

нормативних документах: 

1. РМ 4-171C77 Системи контролю та автоматизації технологічних 

процесів; 

2. РМ 4-6C84 Проектування електричних і трубних проводок; 

3. РМ 4-70C87 Прокладка вимірювальних ліній. 

Схема зовнішніх з’єднань показує електричні та трубні зв’язки між 

приладами і СА, розміщеними на щитах, за місцем на спеціальних збірках, і 

пристроями автоматизації (датчиками, добірними пристроями, виконавчими 

механізмами та ін.), розташованими безпосередньо на технологічному 

обладнанні та трубопроводах. Дану схему можна виконувати у вигляді 

загальної комбінованої схеми, де на одному кресленні показують електричні і 

трубні проводки, елементи пневмоавтоматики. 

Креслення схеми зовнішніх з’єднань містить умовні зображення щитів, 

пультів, місцевих пунктів контролю та управління, позащитові прилади і СА, 

з’єднувальні та протяжні коробки, електричні та трубні проводки, таблицю 

необхідних пояснень, специфікацію на електричні та трубні проводки. 

Електричні і трубні проводки зображуються суцільною лінією товщиною 

0,4–1 мм. У розриві кожній лінії зображується коло діаметром 8–10 мм, 

всередині якої проставляється маркування цифрами для електричних проводок 

C 1, 2, 3’, і для трубних C 01, 02, 03’ На лініях електричних проводок повинні 

бути зазначені марки проводу або кабелю, кількість жил, в тому числі і 

робітників, площа перетину жили, довжина проводки, марка захисної труби при 

прокладанні електропроводки у вибухо- і пожежонебезпечних приміщеннях. 

Для трубних проводок повинні бути зазначені матеріал труб, діаметр, товщина 

стінки і довжина (рис. 6). 
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Умовні позначення добірних пристроїв, датчиків, виконавчих механізмів і 

т.д. повинні відповідати ГОСТ 21.404-85 «СПДС. Автоматизація технологічних 

процесів. Позначення умовні приладів і засобів автоматизації в схемах». 

Щити, пульти автоматизації зображують у вигляді умовних прямокутник 

внизу креслення. 

Позащитові вторинні прилади, з’єднувальні та протяжні коробки 

розміщують на кресленні між таблицею поясненнями і зображенням щитів і 

пультів. 

Відстань між сусідніми паралельними зовнішніми проводками повинно 

бути не менше 3 мм. 

 

 

Рисунок 6 – Фрагмент схеми зовнішніх з’єднань: 

а – схема з’єднання механізму електричного однооборотний МЕВ-00/25; 

б – вимірювального перетворювача різниці тисків Метран-100ДД з 

сужающим пристроєм 
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У схемі зовнішніх з’єднань прикладеній специфікації на проводи, кабелі, 

труби, основні монтажні изделиЯ. Окремі елементи вносити в специфікацію в 

такій послідовності: кабелі, дроти, трубопроводи, сполучні коробки, запірної 

арматури і т.д. 

Детально правила виконання таких схем викладені в [1]. 

Приклад виконання схеми зовнішніх з’єднань показаний на кресленні в 

додатку G. Приклад виконання і заповнення таблиці зовнішніх з’єднань 

представлений у додатку I. 

Оформлення плану розташування обладнання та зовнішніх проводок 

(схема трас) 

План розташування обладнання та зовнішніх проводок показує 

розташування приладів і СА і взаємозв’язків між ними на планах 

расположениЯ технологічного обладнання та трубопроводів промислового 

об’єкта. Зображення приладів і СА з відносяться до них електричними і 

трубними проводками виконувати на кресленнях поверхових планів і розрізів 

будівель і споруд. Љолічество планів і розрізів за окремим будівлі або споруди 

різна залежно від насиченості установки приладами та засобами автоматизації, 

трубними і електричними проводками. 

На плані розташування обладнання та зовнішніх проводок показують: 

технологічне обладнання, основні технологічні трубопроводи; відбірні 

пристрої, датчики, регулюючі органи, розташовані на технологічному 

обладнанні та трубопроводах; прилади, регулятори, виконавчі механізми, що 

встановлюються поза щитів; щити і пульти автоматизації; електричні дроти та 

кабелі, трубопроводи, защитно труби, лотки, короби. 

План розташування обладнання та зовнішніх проводок виконуються на 

кресленнях поверхових планів в масштабі 1:50 або 1:100. Технологічні 

трубопроводи, прилади, місця відбору імпульсів, щити зображуються на 

кресленнях за допомогою умовних позначень. 

Технологічне обладнання зображують тонкими лініями. Найменування та 

позначення технологічного агрегату проставляють внутр. контуру або на 

полиці лінії-винесення. На рисунку 7 представлений приклад умовного 

графічного позначення приладів і СА, щитів, пультів і позащитових приладів 

(лицьова частина зачерняется). 
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Рисунок 7 – Умовне графічне позначення: 

а – первинних вимірювальних перетворювачів; 

б – позащитових приладів; в – щитів і пультів 

 

Вихідними матеріалами для розробки монтажних креслень електричних і 

трубних проводок є: 

1. будівельні та технологічні монтажні креслення проектованого об’єкта; 

2. функціональна схема автоматизації; 

3. електричні, пневматичні і гідравлічні елементні схеми; 

4. схеми живлення; 

5. креслення загальних видів щитів і пультів. 

При розробці схем трас уточнюються місця установки щитів, приладів і 

засобів автоматизації, що розміщуються поза щитів, місця прокладання 

електричних і трубних проводок. При цьому особливу увагу слід приділяти 

щитовим приміщенням, пунктам управління та приміщень датчиків, розміри і 

розташування яких визначаються в процесі проектування. 

Приклад виконання плану розташування обладнання та зовнішніх 

проводок показаний на кресленні в додатках. 

3.4 Програмна реалізація системи управління 

У програмному розділі необхідно виконати й описати всі дії по реалізації 

алгоритмів і математичних залежностей в обраному середовищі розробки 

прикладів. Рекомендується обирати середовище розробки і моделювання по 

можливості універсальну, що має інструментальні засоби реалізації систем 

управління різних типів, моделювання динамічних об’єктів, обробки даних, 

графічного відображення інформації, об’єктно або процедурно орієнтовану 

універсальну мову програмування. Даним вимогам відповідає пакет MatLab 

6.х/7.х, хоча допускаються будь які інші інструментальні пакети або їх 
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комбінації. 

У цьому розділі розглядаються та опрацьовуються такі питання, як 

побудова схем алгоритму управління об’єктом,   програмування цих алгоритмів 

на локальному рівні та побудова інтерфейсу користувача на верхньому рівні 

АСУ ТП. 

Побудова схем алгоритму роботи 

У цьому розділі необхідно навести обґрунтований алгоритм роботи 

системи управління всього технологічного об’єкта та окремих його частин, 

детальний алгоритм регулювання процесів. Схеми алгоритму виконуються 

відповідно до встановлених умовних позначень блоків. При побудові схеми 

алгоритму всього об’єкта для скорочення числа блоків допускається 

узагальнене зображення роботи окремого пристрою одним блоком процесу.  

Якщо розробка програмного забезпечення є основною частиною 

курсового проекту, то також необхідно навести модульну структуру програми, 

схему взаємодій модулів та швидкість її виконання, такі  параметри роботи 

алгоритму, як вирахування потрібного машинного ресурсу, привести наслідки 

тестування системи. В алгоритмі та програмно потрібно виконати захист від 

несанкціонованого доступу та захист даних. 

Розробка керуючої програми 

Задачею курсового проекту є демонстрація вміння студента створювати 

та підлагоджувати програми управління в середовищі технічних засобів 

системи. Залежно від завдання на проект це може бути програма для 

розробленого чи вибраного контролера, керуючої ЕОМ, мережних комунікацій. 

Відповідно до поставленої задачі при роботі над проектом студент розробляє 

таку програму, підлагоджує на об’єкті чи з використанням моделюючих 

засобів, наводить у пояснювальній записці використані мовні засоби, структуру 

розробленої програми. Лістинг програми наводиться в додатку, а для коротких 

програм (1–3 сторінки) у записці. 

Розробка  програм інтерфейсу користувача 

Залежно від задачі системи управління на верхньому рівні в дипломному 

проекті необхідно продемонструвати володіння засобами для створення 

інтерфейсу користувача системи – оператора установки, технолога процесу 
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тощо. Базуючись на вивчених програмних засобах та бібліотеках Turbo Vision, 

C++ Builder, C#, Delphy, MatLab чи інших об’єктно-орієнтованих мовах 

програмування та середовищах моделювання необхідно розробити та привести 

в записці модуль програми такого інтерфейсу – інтерактивне меню, вихідні 

форми тощо за узгодженням із керівником проекту. Для розробки програм 

інтерфейсу користувача можуть бути використані інтегровані пакети SCADA 

або мовного програмного забезпечення програмованих контролерів. 

Обгрунтування вибору SCADA-системи 

Вданном розділі здійснюється SCADA-систем, які застосовувалися на 

даному об’єкті автоматизації раніше (якщо досвід застосування SCADA-систем 

відомий, вказується ступінь відповідності систем, які застосовувалися раніше, 

важливість справ автоматизації). Формулюються рекомендації з використання 

тієї чи іншої SCADA-системи на даному вузлі автоматизації. При цьому 

повинні бути сформульовані вимоги, що пред’являються обраної SCADA-

системою до програмно-апаратній платформі. 

Опис використаної SCADA-системи 

Наводиться короткий опис функціональних можливостей обраної 

SCADA-системи (не більше 1–2 сторінок). Наводиться узагальнена структурна 

схема системи, а також короткі характеристики всіх входять до її складу 

елементів. Описуються технічні та експлуатаційні характеристики системи, а 

також версія SCADA-системи, в якій буде виконаний АРМ. Вказуються області 

застосування SCADA-системи, рекомендовані фірмою-постачальником. 

Опис розробленого АРМ має включати в себе наступні розділи. 

Опис розробленої графічної мнемосхеми (мнемосхем) 

Кожна розроблена графічна мнемосхема повинна бути описана 

відповідно до вимог, викладених нижче. 

Наводиться зображення створеної графічної мнемосхеми, описується 

призначення всіх реалізованих на ній органів управління і елементів індикації, а 

також взаємозв’язки між ними. Наводиться список змінних (тегів), що 

використовуються на даній мнемосхемі. Має бути використано не менше п’яти 

тегів. Вказується відповідність між сигналами, які надходять з 

автоматизируемого вузла обладнання, і елементами мнемосхеми. Описується 
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колірна стратегія. прийнята на мнемосхемі. Описуються світлові і звукові 

сигнали, реалізовані на мнемосхемі, а також всі видавані повідомлення. 

Наводяться вихідні тексти всіх розроблених скриптів з коментарями. 

Рекомендується навести кілька зображень мнемосхеми. відповідних 

різним станам об’єкта управління. 

Опис підсистеми алармов (тривог) 

Описується загальна архітектура створеної підсистеми алармов 

(розподілена або локальна). Вказуються типи всіх реалізованих алармов, 

принципи з угрупування, пріоритети, умови виникнення та зняття. Вказується 

сенс виникнення кожного АЛАРМ, його важливість і критичність реагування 

оператора на даний аларм. Описуються способи відображення алармов, 

наводяться зображення відповідних вікон на АРМ, повідомлень і ін. 

Розглядаються питання, пов’язані з архівуванням даних про АЛАРМ і реакціях 

оператора. 

Опис підсистеми графіків (трендів) 

Розглядається реалізована підсистема відображення графіків (трендів) на 

мнемосхемі. Описуються тренди реального часу і історичні тренди. Вказується 

призначення кожного з них, наводяться зображення створених діаграм і 

графіків. 

Опис розроблених баз даних 

Розглядається структура реалізованої підсистеми архівації технологічних 

параметрів та супутньої інформації. Вказуються типи застосованих СУБД, 

розглядаються особливості їх застосування при вирішенні поставленого 

завдання автоматизації, зокрема, питання швидкодії. Вказуються режими 

архівування тегів (часові інтервали. По зміні значення та ін.). Розглядаються 

питання, пов’язані з «старінням» даних і максимальним допустимим обсягом 

бази. 

Результати виконання АРМ в отладочном режимі 

Для перевірки працездатності створеного АРМ і всіх реалізованих в 

ньому алгоритмів управління об’єктом автоматизації необхідно виконати АРМ 

в отладочном режимі за допомогою утиліти ОРС Simulator. 

Перераховуються всі типи, використані в ОРС Simulator (наприклад, у 
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вигляді таблиці). Описується фізичний параметр, значення якого іммітітрует 

кожен тег. Вказується тип тега, діапазон зміни його значень, тип і параметри 

залежності значень тега від часу. 

За результатами тестування робиться висновок про ступінь відповідності 

розробленого АРМ розв’язуваної задачі. описуються виникли аварійні ситуації. 

аналізується ступінь зручності роботи оператора АРМ. В якості ілюстрації 

роботи АРМ наводяться 1–2 зображення АРМ в режимі виконання. вікно 

повідомлень про АЛАРМ, вікно трендів. 

Керівництво користувача (керівництво оператора) 

Даний розділ містить керівництво оператора розробленого АРМ. У 

керівництві повинні бути описані послідовності дій, виконуваних оператором 

при його роботі. Приводяться описи режимів роботи АРМ (штатний, аварійний, 

режим перенастроювання системи і ін.). Описуються дії оператора в разі 

виникнення нештатних ситуацій. 

Висновки з роботи 

Формулюються основні висновки по роботі. описується ступінь 

досягнення мети роботи. повнота вирішення всіх поставлених завдань. стисло 

вказуються напрямки подальшого вдосконалення створеного АРМ. 

Зазначаються результати створення АРМ, такі як підвищення ефективності 

роботи системи, поліпшення умов праці персоналу, а також інші отримані 

результати. 

Додатки 

У додатку, що є обов’язковою частиною пояснювальної записки. 

Наводяться інформаційні матеріали, використані при аналізі об’єкта 

автоматизації. До них відносяться відбитки журнальних статей, роздруківки 

електронних публікацій. при необхідності – копії сторінок книг. Додаток 

повинен містити мінімум один відбиток. 

Також до пояснювальної записки прикладається компакт-диск, що 

містить всі файли розробленого проекту. 

Рекомендації з виконання проекту 

Нижче наведені загальні рекомендації, покликані полегшити виконання 

проекту і підвищити якість результатів роботи. 
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Вибір об’єкта автоматизації та його аналіз 

Об’єкт автоматизації, для управління вузлом якого буде розроблено АРМ. 

повинен реально існувати. Не допускається розробка АРМ для об’єкта. взятого 

«з голови». У зв’язку з цим об’єкт автоматизації повинен бути обраний на 

підставі журнальної статті, відомостей з літературного джерела плит матеріалів, 

опублікованих у мережі Інтернет. Бажано. щоб обраний об’єкт автоматизації 

був цікавий студенту. виконує курсовий проект. Не виключається ситуація, 

коли тема даного курсового проекту буде якимось чином пов’язана з іншими 

виконаними (або виконуваними) курсовими проектами, або з темою майбутньої 

дипломної роботи. 

Не рекомендується вибирати дуже прості (типу електронагрівача та ін.) і 

надзвичайно складні об’єкти. При цьому. якщо обраний об’єкт, незважаючи на 

уявну простоту, будуть детально опрацьовані, можна виконати дуже якісний 

курсовий проект. 

Опрацювання об’єкта полягає. насамперед, у тому, щоб уважно 

проаналізувати всі особливості функціонування об’єкта і довести доцільність 

автоматизації даного об’єкта із застосуванням SCADA-системи. 

При аналізі об’єкта автоматизації слід звертати пильну увагу на 

особливості технологічного процесу, який відбувається на даному об’єкті. До 

цих особливостей відносяться: 1) ступінь небезпеки технологічного процесу 

для обслуговуючого персоналу та навколишнього середовища: 2) характерний 

час протікання процесу: 3) можливість зміни режиму технологічного процесу. 

наприклад. перехід на інший вид продукції: 4) етапи ділянки технологічного 

процесу. на яких діяльність людини найбільш ускладнена: 5) етапи та / або 

ділянки технологічного процесу, на яких застосування ЕОМ дозволить 

підвищити економічну ефективність виробництва, детальний аналіз цих та 

інших особливостей, по-перше, дозволить довести доцільність застосування і, 

по-друге, допоможе спланувати всю подальшу діяльність з розробки АРМ. 

Крім того, на основі аналізу небезпечних і шкідливих факторів, присутніх в 

технологічному процесі, повинна бути спроектована підсистема алармов. 
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Етап аналізу об’єкта автоматизації є дуже важливим. Від того, наскільки 

ретельно проаналізовані всі особливості об’єкта, залежить в кінцевому 

підсумку ступінь відповідності розробленого АРМ розв’язуваної задачі 

автоматизації. 

Розробка графічної мнемосхеми АРМ оператора 

Основне призначення графічної мнемосхеми випливає з визначення: 

мнемосхема – сукупність сигнальних пристроїв. зображень обладнання і 

внутрішніх зв’язків контрольованого об’єкта. розміщуються на диспетчерських 

пультах. спеціальних панелях плит виконаних на персональному комп’ютері. 

Полегшує запам’ятовування структури об’єкта. контроль режимів його дії та 

управління ім. 

Мнемосхема повинна містити тільки ті елементи, які необхідні оператору 

для контролю і управління об’єктом. Окремі елементи або групи елементів. 

найбільш істотні для контролю і управління об’єктом, на мнемосхемі повинні 

виділятися формою, розмірами, кольором або іншими способами. Частини 

мнемосхеми, відповідні автономно керованим вузлам об’єкта, можуть бути 

виділені в блоки. 

Мнемосхема повинна обов’язково містити як пристрою індикації. так і 

органи управління об’єктом. У разі якщо вибраний об’єкт (вузол об’єкта) 

автоматизації не вимагає наявності органів управління, необхідно вибрати 

інший об’єкт! 

При компонуванні мнемосхем повинні враховуватися звичні асоціації 

оператора. Під звичної асоціацією розуміють зв’язок. виникає у людини з 

уявленнями, отриманими на основі минулого досвіду. Наприклад, людина 

звикла відображати будь-який процес, представляючи його розвиток зліва 

направо. При компонуванні мнемосхеми потрібно враховувати те звичне 

уявлення і відображати розвиток технологічного процесу зліва направо. 

Компонування мнемосхеми повинна проводитися таким чином, щоб 

розташування і зовнішній вигляд зображуваних вузлів об’єкта управління 

відповідали дійсному розташуванню і зовнішньому вигляду цих вузлів. 

Небажано зображення об’єкта управління у вигляді блок-схеми (сукупності 

прямокутників з позначеннями та з’єднувальних ліній). 
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Розробка підсистеми алармов 

При розробці підсистеми алармов слід керуватися результатами аналізу 

об’єкта автоматизації (див. п.3. 1 та п.4. 1). Підсистема алармов повинна 

повністю охоплювати аварійні ситуації, які можуть статися на об’єкті 

управління. При цьому необхідно мати на увазі, що коло аварійних ситуацій 

обмежений набором тегів (а фізично – набором датчиків і виконавчих 

механізмів), які пов’язують АРМ з технологічним обладнанням. 

Кожному АЛАРМ повинен бути присвоєний пріоритет, відповідний 

важливості даного АЛАРМ. 

Порядок захисту курсового проекту 

Захист курсового проекту включає доповідь по роботі і власне захист. 

тобто відповіді на запитання. 

Доповіді по роботі проводиться у формі презентації з демонстрацією 

слайдів. Тривалість доповіді повинна становити 5–6 хвилин. кількість слайдів – 

5–7, до складу яких повинні входити: титульний слайд, слайди. що 

демонструють результати виконаної роботи і заключний слайд, що містить 

висновки. Повинна бути чітко сформульована мета роботи і вирішуються 

завдання. представлені результати у вигляді схем (и) об’єкта управління. 

зображень АРМ, вікон трендів, алармов та ін. У доповіді повинні бути чітко 

відображені переваги застосування SCADA-системи на вибраному об’єкті 

автоматизації. (вміст заключного слайда має відповідати висновкам по роботі, 

сформульованим у пояснювальній записці. 

Після закінчення доповіді слідують питання по роботі. Необхідно 

заздалегідь підготувати відповіді на запитання, які з найбільшою ймовірністю 

будуть задані (як правило, до них належать питання про цілі і завдання 

курсового проекту, про ефективність застосування СА1Л-спстем. А також 

питання по «слабких місцях» роботи). Відповідати на запитання слід таким 

чином. щоб, по можливості, підкреслити сильні сторони роботи, отримані 

досягнення. 

Оцінювання доповіді та зашиті курсового проекту здійснюється згідно п.б. 

3.5 Аналіз ефективності автоматизованої системи керування 

Мета виконання даного розділу включає два аспекти: настройку системи 

керування, аналіз якості керування настроєної системи. 
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Першому аспекту відповідає проведення модельних експериментів, що 

дозволяють настроїти інтелектуальну систему шляхом корекції правил, 

структури, функцій приналежності, передавальних функцій, вагових 

коефіцієнтів, топології. 

Другий аспект полягає в імітації реальних ситуацій для інтелектуальної 

системи управління з метою вимірювання якісних характеристик процесу, 

перевірки відповідності досягнутих властивостей поставленій задачі. 

Рекомендується обирати середовище моделювання по можливості 

універсальне, що має інструментальні засоби розробки систем управління 

різних типів, моделювання динамічних об’єктів, обробки даних, графічного 

відображення інформації.  

Допускається, що настройка системи і перевірка її працездатності буде 

виконана в різних програмних пакетах (наприклад, настройка нейронної мережі 

або нечіткого контролера в пакеті MatLab, а перевірка їх роботи в створеній на 

мові високого рівня програмі користувача або пакеті Simcad). 

Якщо темою курсового проекту є створення інтелектуального 

інструментального програмного проекту, наприклад, середовища розробки 

експертних систем, то показником якості роботи буде правильність і швидкість 

логічного виведення, його відповідність сформульованим експертом правилам, 

коректність роботи інтерфейсних програмних модулів. 

Виконання четвертого розділу ілюструється структурними схемами, 

системами диференційних рівнянь, графіками сигналів, обчислювальними 

характеристиками, табличними даними. Вони повинні наглядно демонструвати 

коректність роботи системи, досягнення поставленої мети або переваги 

інтелектуальної системи в порівнянні з початковим варіантом. 

 

ВИСНОВОК 

У процесі виконання курсової роботи синтезовано та досліджено систему 

керування або систему обробки інформації з використанням інтелектуальної 

технології для суттєвого покращення роботи системи керування з перевіркою 

якості функціонування через аналіз цільової функції. Працездатність системи 

повинна бути підтверджена модельними експериментами. 



40 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Леоненков А. В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и 

fuzzyTECH / А. В. Леоненков. – СПб : БХВ-Петербург, 2003. – 736 с. 

2. The MathWorks, Inc. Matlab 6.0.0.88 Release 12. User guide. 2000. 

3. Эйкхофф П. Основы идентификации систем управления / П. Эйкхофф : 

[пер. с англ.] – М. : Мир, 1975. – 683 с. 

4. Кулаков Г. Т. Инженерные экспресс-методы расчета промышленных 

систем регулирования : справочное пособие / Г. Т. Кулаков. – Мн. : Выш. шк., 

1984. – 192 с. 

5. Архангельский В. И. Системы фаззи-управления / В. И. Архангельский, 

И. М. Богаенко, Г. Г. Грабовский, М. О. Рюмшин. – К. : Техника, 1997. – 208 с. 

6. Дьяконов В. Matlab : учебный курс / В. Дьяконов. – СПб : Питер, 2001. – 

560 с. 

7. Дьяконов В. Математические пакеты расширения Matlab. Специальный 

справочник / В. Дьяконов, В. Круглов. – СПб : Питер, 2001. – 480 с. 

8. Ротштейн А. П. Интеллектуальные технологии идентификации: 

нечеткие множества, генетические алгоритмы, нейронные сети /  

А. П. Ротштейн. – Винница «УНІВЕРСУМ-Вінниця», 1999. – 320с. 

9. Водовозов А. М. Элементы систем автоматики : учеб. пособие для 

вузов для специальности 140604 «Электропривод и автоматика пром. установок 

и технол.комплексов» ... / А. М. Водовозов. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 

2008. – 219 с. 

10.  Интегр. системы проект. и управления. Методические указания к лаб.  

работам для оч. и заоч.-веч. формы обучения / Иркут. гос. техн. ун-т  

Хим.-металлург. фак., каф. автоматизации произв. процессов. – Иркутск:  

Изд-во ИрГТУ, 2008.   

11. М. Барон. Описание системы Windows Control Center – Siemens AG, 

A&D PT1 BD, 2003. – 188 c.  



41 

12. Проектирование  систем  автоматизации  технологических  процессов : 

справ. пособие / А. С. Клюев [и др.]. – 3-е изд., стер. – М. : Альянс, 2008. –  

464 с. 

13. Сартаков В. Д. Промышленные микропроцессорные контроллеры : 

лаб. практикум для специальности «Электропривод и автоматика пром. 

установок и технол. Комплексов» / В. Д. Сартаков. – Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 

2008. – 87 с. : a-ил.  

14. Хетагуров Я. А. Проектирование автоматизированных систем 

обработки информации и управления (АСОИУ) : учеб. для вузов для  

специальности «Автоматизир. система обраб. информации и упр.» ... /  

Я. А. Хетагуров. – М. : Высш. шк., 2006. – 222 с. : a-ил.  

15. Шандров Б. В. Технические средства автоматизации : учеб. для вузов 

для специальности «Автоматизация машиностроит. процессов и пр-в 

(машиностроение)» направления подгот. «Автоматизир. технологии и  пр-ва»  /  

Б. В. Шандров, А Д. Чудаков. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2010. – 360 с.  

16.  Шишмарев В. Ю. Типовые элементы систем автоматического 

управления : учеб. для сред. проф. образования для специальности 220301 

«Автоматизация технол.процессов и пр-в (по  отраслям)" / В. Ю. Шишмарев. – 

4-е изд., стер. – М. : Академия, 2009. – 303 с.  

17.  Simatic HMI V6. Руководство пользователя – Siemens AG, A&D, 2003. – 

524 с.  

18.  WinCC V6 : Начало работы. Руководство – Siemens AG, A&D, 2003. – 

118 с.  

19.  WinCC V6: Опции. Руководство – Siemens AG, A&D, 2003. – 252 с. 

опт. диск (CD-ROM).  

20.  Run-Time. Руководство - Siemens AG, A&D, 2003.-88с. (CD-ROM) 

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

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

22. Благовещенская М. М. Информационные технологии систем 

управления технологическими процессами / М. М. Благовещенская : учебник 



42 

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

752 (11 назв.). – ISBN 5-06-004863-2. 

23. Проектирование АСУТП в SCADA-системе TRACE MODE : учеб. 

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

24. Денисенко В. В. Компьютерное управление технологическим 

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

линия-Телеком, 2009. – 606 с. 

25. Кирий В. Г. Конечные автоматы. Технология внутрисхемного 

программирования : учеб. пособие / В. Г. Кирий, В. И. Глухих. – Иркутск :  

Изд-во ИрГТУ, 2003. – 71 с. 

26.  Орлов С. А. Технологии разработки программного обеспечения : 

Разраб. слож. програм. систем : учеб. пособие для вузов по направлению 

подгот. бакалавров  и  магистров  «Информатика  и  вычисл. техника» /  

С. А. Орлов и др. – 2-е изд. – СПб : Питер : «Питер принт», 2003. – 473 с. 

27. Программируемый контроллер S7-300. Аппаратура и монтаж. 

Руководство  – Siemens AG, A&D, 2003. – 256 с.  

28. Программируемый  контроллер  S7-300. Данные CPU. Справочное 

руководство – Siemens AG, A&D, 2003. – 256 с.  

29. Советов Б. Я. Теоретические основы автоматизированного управления : 

учеб. по специальности «Автоматизир. системы обраб. информ. и упр.» ... /  

Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовский. – М. : Высш. шк., 2006. – 

461 с. 

30. http://window.edu.ru/resource/205/61205 

31. www.scada.ru 

http://window.edu.ru/resource/205/61205


43 

Додаток А 

 
Форма № Н-6.01у.1 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського_ 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

____                  Кафедра  автоматизації та інформаційних систем                 _ 
(повна назва кафедри) 

 

 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

(РОБОТА) 

 

з дисципліни ___________________________________________________________ 
                                                                                           (назва дисципліни) 

на тему: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Студента   6    курсу  групи  КІП-18-2м__ 

зі спеціальності  151 – «Автоматизація та_ 

комп’ютерно-інтегровані технології»_____ 

за освітньо-професійною програмою 

«Комп’ютерно-інтегровані технологічні ___ 

процеси і виробництва»_________________ 

                               _____________________ 
(прізвище та ініціали) 

Керівник    доцент каф. АІС, доц., д. т. н.,__           

________________Конох І. С._____________ 
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) 

 

Національна шкала _____________________ 

Кількість балів: _____. Оцінка:  ЄКТС _____  

 

Члени комісії  ______________  ________________ 
                                                      (підпис)                     (ініціали та прізвище) 

                                                                                                                                  ______________  _________________ 

                                                                                                                                                   (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

                                                                                                                                   ______________  _________________ 

                                                                                                                                                   (підпис)                    (ініціали та прізвище) 
 

 

 

 

м. Кременчук 20__ рік 
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Додаток Б 

 
Форма № Н-9.01у.2 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

Кафедра автоматизації та інформаційних систем__________________________ 

Дисципліна  «Системна інтеграція засобів керування технологічним_________ 

                                                 обладнанням»_______________________________ 

Освітній ступінь ___________«Магістр»_________________________________ 

Спеціальність 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»__ 

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси 

                                                                               і виробництва»________________ 

Курс  _6_   група   КІП-18-2м_    семестр  _11_ 

 

 

 

З А В Д А Н Н Я 

на курсовий проект (роботу) студенту 
 

________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

 

1. Тема проекту ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Термін здачі студентом проекту ______________________________________ 

3. Вихідні дані до проекту _____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають 

розробки)____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Перелік графічного матеріалу _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Дата видачі завдання ________________________________________________ 
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

пор. 

Назва етапів 

курсового 

проекту (роботи) 

Термін 

виконання 

етапів 

проекту 

Вказівки та 

зауваження викладача 

(з вказанням дати 

консультації 

Оцінювання етапів роботи 

за націо-

нальною 

шкалою 

за 

шкалою 

ЄКТС 

кількість 

балів 

 Етап 1    

     

 Етап 2    

     

 Етап 3    

     

 …    

     

     

     

     

     

    (усього балів  

не більше 60) 

     

 Захист   (не більше 40) 

 Разом    

     
 

 

 

 

 

 

 

 

Студент(ка)  _____________         _______________ 

                               
(підпис) 

 

 

Керівник       _____________         _______________ 

                              
(підпис )                                  (ініціали та прізвище) 

 

_______________  20__ р. 
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Додаток В 

Приклад виконання структурної схеми автоматизованої системи 

 

1 – лінія зв’язку з цехової хімічною лабораторією; 2 – лінія зв’язку з 

пунктами контролю та управління кислотним ділянкою; 3 – лінія зв’язку з 

пунктом контролю та управління III і IV технологічними лініями 
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Додаток Г 

 Приклад оформлення схеми функціональної структури 
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Додаток Д 

Приклад виконання функціональної схеми автоматики із застосуванням щитових пристроїв 

 



49 

Додаток Е 

Приклад виконання принципової електричної схеми 

 



50 

Додаток Ж 

Приклад виконання принципової електричної схеми 

 



51 

Додаток З 

Приклад виконання принципової схеми живлення 

 



52 

Додаток И 

Приклад виконання креслення загальних видів щита 

 



53 

Додаток К 

Приклад виконання монтажної схеми щита 

 



54 

Додаток Л 

Приклад виконання схеми зовнішніх проводок 

 



55 

Додаток М 

Приклад виконання плану розташування обладнання 

 



56 

Додаток Н 

Приклад виконання таблиці зовнішніх проводок 

 



57 

Додаток О 

Приклад заповнення специфікації на прилади та засоби автоматизації 



Додаток П 

Приклад виконання та заповнення таблиці підключення для щита 
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Додаток Р 

 

Приклад виконання та заповнення таблиці з’єднань для щита 
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Додаток С 

Приклад оформлення мнемонічної схеми SCADA-системи 
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Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної 

дисципліни «Системна інтеграція засобів керування технологічним 

обладнанням» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 151 – 

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за освітньо-

професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і 

виробництва» освітнього ступеня «Магістр» 

 

 

 

 

 

Укладачі:  І. С. Конох, к. т. н., доц., 

Т. В. Горлова, старш. викл. 

Відповідальний за випуск заступник зав. кафедри АІС доц. І. Г. Оксанич 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др. ______________.  Формат 60×84 1/16.  Папір тип.  Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. ______. Наклад ______ прим. Зам. № ___________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 




