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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної дисципліни «Системна інтеграція 

засобів керування технологічним обладнанням» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки магістрів зі спеціальності 151  

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

професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і 

виробництва». 

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 

Навчальна дисципліна «Системна інтеграція засобів керування 

технологічним обладнанням» базується на вивченні таких дисциплін як 

«Архітектура комп’ютерних систем і мереж», «Комп’ютерно-інтегровані 

системи», «Проектування програмних інтерфейсів». 

Навчальна дисципліна забезпечує засвоєння курсу: «Системи і технології 

підтримки прийняття рішень в АСУТП». 

Метою викладання навчальної дисципліни «Системна інтеграція засобів 

керування технологічним обладнанням» є знайомство з сучасними 

компонентами SCADA-систем, вивчення методів побудови ефективних систем 

автоматичного та автоматизованого керування технологічними процесами з 

використанням програмно-апаратних комплексів SCADA. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни «Системна інтеграція засобів 

керування технологічним обладнанням» є розвиток теоретичних знань і 

практичних навичок, що дозволяють розуміти та застосовувати фундаментальні 

та передові знання та наукові принципи, що покладені в основу сучасних 

автоматизованих інформаційно-управляючих систем і комплексів під час 

формулювання та розв’язання інженерних задач. Формування здібностей 
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розв’язання задач дослідження, проектування, розробки, налаштування, 

тестування та експлуатації сучасних автоматизованих інформаційно-

управляючих систем і комплексів у різних галузях професійної діяльності, а 

також задачі планування і проведення експериментальних досліджень 

властивостей та характеристик даних систем. 

Самостійна робота включає таки види: 

1) опрацювання питань, розглянутих на заняттях; 

2) конспектування окремих питань програми, які не викладалися на 

заняттях, з використанням різних інформаційних матеріалів; 

3) виконання домашніх завдань і розрахункових  робіт. 

Протягом семестру кожний студент має систематично опрацьовувати 

питання, що розглянуті на заняттях. Контроль самостійного опрацювання 

студентом питань, розглянутих на попередньому занятті, здійснюється 

викладачем на наступному занятті. Під час опрацювання матеріалу студенти, 

окрім особистих конспектів, користуються літературою та методичними 

матеріалами, рекомендованими робочою програмою. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

− принципи побудови промислових SCADA-систем; 

− промислові інтерфейси та контролери, що 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; 

− установлювати і настроювати програмне і апаратне забезпечення 

SCADA-систем; 

− володіти основними прийомами обробки і представлення 
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експериментальних даних (ПК-5); 

− обирати, обробляти, аналізувати і систематизувати науково-технічну 

інформацію, використовувати досягнення вітчизняної та зарубіжної науки, 

техніки і технології (ПК-6); 

− організовувати роботу малих груп виконавців (ПК-23); 

− виробляти інсталяцію та настроювання 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). 

Для контролю рівня засвоєння матеріалу слід відповісти на контрольні 

питання самоперевірки, що розміщені в кінці кожної теми. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ТА САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

пор. 
Тема 

Денна форма 

навчання 

Кільк. 

год. 

(лекц.) 

Кільк. 

год. 

СРС 
1 2 3 4 

Модуль 1 * 

1 Особливості роботи з каналами введення/виведення 

контролерів 

2 10 

2 Програмне забезпечення систем керування 4 10 

3 Розподілені системи керування (DCS – Distributed 

Control Systems) 

6 10 

4 Інтеграція АСУТП і АСУП 6 10 

5 Керування швидкістю асинхронного 

електроприводу на основі перетворювача Sinamics 

G120 

 10 

6 Керування позиціонуванням асинхронного 

електроприводу на основі перетворювача Sinamics 

G120 

 10 

7 Побудова систем автоматизованого регулювання 

швидкості електроприводу засобами бібліотеки 

SpeedAxis 

 10 

8 Мережева інтеграція засобів автоматизації Siemens 

на базі протокола PROFINET і середовища TIA-

Portal 

 5 

9 Настроювання перетворювача частоти Sinamics 

G120 засобами додатка TIA-Portal. 

 5 

 ІНДЗ (КР, РГ, к/р): РГ – 14 

 Семестровий контроль: іспит – 14 

 Усього 18 114 

Примітка: *  10 семестр. 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Модуль 1 

Тема 1 Особливості роботи з каналами введення/виведення 

контролерів 

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

2. Комунікаційні можливості контролерів. 

2.1 Польові шини. 

2.2 Управляючі мережі. 

2.3 Інформаційна мережа Ethernet. 

2.4 Експлуатаційні характеристики. 

Питання для самоперевірки 

1. Визначте поняття контролер? 

2. Які існують комунікаційні можливості контролерів? 

3. Перелічіть основні характеристики процесора. 

4. Перелічіть характеристики каналів введення / виводу, підтримуваних 

контролерами. 

5. Які умови експлуатації контролера DL-405? 

6. Яка технічна підтримка контролера DL-405? 

7. Яке програмне забезпечення контролера DL-405. 

Література: [2, с. 36–158, с. 272–450]. 

 

Тема 2 Програмне забезпечення систем керування 

1. Класифікація програмних засобів систем управління технологічними 

процесами. 

1.1 Основні можливості пакета ISaGRAF. 

2. Загальна характеристика програмного забезпечення SCADA. 

2.1 Основні функції SCADA-систем. 

2.2 Архітектурна побудова SCADA-систем. 
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2.3 SCADA як відкрита система. 

2.4 OPC-інтерфейс. 

2.4.1 ActiveX-об’єкти. 

3. Організація доступу до SCADA-додатків. 

3.1 Технологія сервер/термінал. 

3.2 Internet/Intranet-технології. 

4. Інтегровані SCADA-системи. 

5. Надійність SCADA-систем. 

5.1 Дублювання сервера введення/виведення. 

5.2 Резервування мережі та контролерів. 

6. Програмно-апаратна платформа. 

7. Експлуатаційні характеристики. 

8. Основні підсистеми SCADA-пакетів. 

8.1 Взаємодія SCADA-пакетів з контролерами. 

8.2 Графічний інтерфейс. 

8.3 Підсистема сигналізації. 

8.4 Підсистема реєстрації, архівування й відображення даних у виді 

трендів. 

8.5 Вбудовані мови програмування. 

Питання для самоперевірки 

1. Опишіть класифікацію програмних засобів систем управління 

технологічними процесами? 

2. Опишіть основні можливості пакета ISaGRAF. 

3. Яка загальна характеристика програмного забезпечення SCADA? 

4. Опишіть організацію доступу до SCADA-додатків. 

5. Поясніть поняття «інтегровані SCADA-системи». 

6. Опишіть взаємодію SCADA-пакетів з контролерами. 

7. Які вбудовані мови програмування SCADA-пакетів? 

Література: [1, с. 36–127; 3, с. 285–409; 4, с. 6–120]. 
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Тема 3 Розподілені системи керування (DCS – Distributed Control 

Systems) 

1. Визначення, призначення, функціональні відмінності від SCADA. 

2. Коротка характеристика DCS-систем. 

3. Процесори й мережі в DCS-системах. 

4. Надійність DCS-систем. 

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

5.1 База даних керуючого процесора. Конфігуратор ICC. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення розподілених систем керування DCS. 

2. Яке призначення, функціональні відмінності DCS від SCADA. 

3. Які процесори й мережі використовуються в DCS-системах. 

4. Опишіть інтегроване програмне забезпечення (на прикладі I/A Series). 

Література: [3, с. 442–596; 4, с. 124–230]. 

 

Тема 4 Інтеграція АСУТП і АСУП 

1. Актуальність інтеграції. 

2. Інтегрована система керування підприємством. 

2.1 Задачі, які вирішуються на рівні керування виробництвом. 

3. Бази даних реального часу. 

3.1 Industrial SQL Server (Wonderware). 

Питання для самоперевірки 

1. Покажіть актуальність інтеграції АСУТП і АСУП.  

2. Що являє собою інтегрована система керування підприємством? 

3. Які задачі, які вирішуються на рівні керування виробництвом? 

4. Які бази даних реального часу вам відомі? 

5. Що робить Industrial SQL Server? 

6. Які типи даних доступні для зберігання інформації? 

7. Чи легко супроводжувати і використовувати БД? У чому надійність 

БД? 

Література: [2, с. 86–156; 3, с. 524–638].  
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Тема 5 Керування швидкістю асинхронного електропривода на 

основі перетворювача Sinamics G120 

1. Режими енергоефективної роботи Sinamics G120. 

2. Перелік силових і керуючих модулів та їх технологічні функції. 

3. Сумісність між собою силового модуля, керуючого модуля і панелі 

оператора. 

4. Основні показники регулювання швидкістю. 

4.1 Діапазон регулювання 

4.2 Напрямок регулювання швидкістю. 

4.3 Плавність регулювання швидкістю. 

4.4 Стабільність в підтримці заданої регулювальної швидкості. 

4.5 Допустиме навантаження на двигун. 

4.6 Економічність регулювання. 

Питання для самоперевірки 

1. З яких блоків складається Sinamics G120? 

2. Інтелектуальна панель оператора? 

3. Перелічіть основні характеристики процесора. 

Література: [5, с. 230–316]. 

 

Тема 6 Керування позиціонуванням асинхронного електропривода на 

основі перетворювача Sinamics G120 

1. Настроювання в разі малих переміщень. 

2. Настроювання в разі середніх і великих переміщень. 

3. Підвищення точності відпрацювання керувального впливу. 

Питання для самоперевірки 

1. Які переваги надає модульна комплектація перетворювача Sinamics 

G120? 

2. Різновиди керувальних модулів і панелей оператора? 

Література: [5, с. 36–158, с. 272–450]. 
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Тема 7 Побудова систем автоматизованого регулювання швидкості 

електропривода засобами бібліотеки SpeedAxis 

1. Підключення бібліотеки SpeedAxis. 

2.Стандартні функції бібліотеки SpeedAxis. 

3.Настроювання параметрів об’єктів, збереження параметрів у локальних 

і глобальних бібліотеках. 

4. Перенесення об’єктів і програмних блоків в інший проект. 

Питання для самоперевірки 

1. Концепція використання бібліотек і службових компонентів у 

середовищі TIA Portal? 

2. Стандартні бібліотеки Totally Integrated Automation Porta? 

3. Компоненти і функції бібліотеки SpeedAxis. 

Література: [5, с. 63–116, 212–400]. 

 

Тема 8 Мережева інтеграція засобів автоматизації Siemens на базі 

протокола PROFINET і середовища TIA-Portal 

1. Відмінність Profinet від стандарту Ethernet.  

1.1 Profinet IO 

1.2 Profinet CBA 

2. Вибір мережевої структури. 

3. Настроювання системи з використанням середовища TIA-Portal. 

4. Протокол MRP. 

Питання для самоперевірки 

1. Протоколи стандарту Profinet, ТСР\ІР? Обмеження мережевого 

обладнання? 

2. Датчики для визначення частоти обертання? 

3. Датчики для визначення положення? 

4. Абсолютний енкодер? 

Література: [6, с. 150–306]. 
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Тема 9 Настроювання перетворювача частоти Sinamics G120 

засобами додатка TIA-Portal 

1. Силові модулі (РМ). 

2. Керувальні модулі (CU). 

3. Панелі оператора (OP). 

4. Режими роботи Sinamics G120. 

Питання для самоперевірки 

1. Перелічіть основні характеристики перетворювача частоти Sinamics 

G120. 

2. Які типи управління керуючих модулів доступні у стандартній 

конфігурації? 

Література: [6, с. 242–306]. 

 

3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Адресація змінних у STEP 7. 

2. Типи даних у STEP 7. 

3. Структура STL-виразів. 

4. Ключові слова для програмування кодових блоків на STL. 

5. Які засоби перевірки значень змінних на STEP 7? 

6. Які оператори STL і для чого застосовані у Ваших програмах? 

7. Чим функціональні блоки програми відрізняються від інших? 

8. Як визначити причину зупинки CPU? 

9. Загальні принципи побудови систем візуалізації. 

10. Властивості об’єкта Picture Window, використовувані для навігації по 

мнемосхемі. 

11. Як забезпечити адаптацію розмірів кадру і об’єкта Picture Window? 

12. У яких випадках доцільно створювати користувацькі об’єкти? 

13. Способи перенесення користувача елементів в інші проекти і на інші 

робочі станції. 
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14. Способи управління зовнішнім виглядом елементів мнемосхеми. 

15. Способи виклику діалогу авторизації. 

16. Способи блокування доступу неавторизованого користувача до 

елементів управління. 

17. Способи блокування доступу до середовища розробки WinCC. 

18. Способи повідомлення користувачів про недостатність прав доступу 

до елементів управління. 

19. Функції якого виду можна використовувати в сценаріях? 

20. Які системні функції потрібні в роботі? 

21. Чим макроси відрізняються від сценаріїв? 

22. Чим різняться локальні і глобальні макроси? 

23. Як забезпечити переносимість макросів? 

24. Як забезпечити захист макросів від змін? 

25. Структура та призначення редактора Tag Logging. 

26. Які таймери і для чого містить редактор Tag Logging? 

27. Які види архівів можна настроїти в редакторі Tag Logging і в чому їх 

відмінність? 

28. Які параметри аналогового тега архіву значень процесу? 

29. Які параметри бінарного тега архіву значень процесу? 

30. Які основні параметри об’єкта WinCC Online Trend Control? 

31. Які основні параметри об’єкта WinCC Online Table Control? 

32. Які особливості налаштування об'єктів Online Trend Control і Online 

Table Control? 

33. Загальні принципи побудови систем візуалізації. 

34. Властивості об'єкта Picture Window, використовувані для навігації по 

мнемосхема. 

35. Як забезпечити адаптацію розмірів кадру і об’єкта Picture Window? 

36. У яких випадках доцільно створювати користувацькі об'єкти? 

37. Способи перенесення користувача елементів в інші проекти і на інші 

робочі станції. 

38. Способи управління зовнішнім виглядом елементів мнемосхеми. 
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