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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістрів зі спеціальності 151 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи, технології і засоби 

розробки людино-машинних інтерфейсів у сучасних системах промислової 

автоматизації. 

Міждисциплінарні зв’язки: Забезпечуючими дисциплінами є: 

«Програмування», «Архітектура комп’ютерних систем», «Прикладне об’єктно-

орієнтовне програмування», «Комп’ютерні мережі», «Системи управління базами 

даних», «Системна інтеграція засобів автоматизації». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Системи оперативно-диспетчерського управління. 

Змістовий модуль 2. Загальні принципи побудови програмних пакетів для створення 

елементів ЛМІ. 

Змістовий модуль 3. Принципи створення проекту у сучасних розвинених SCADA-

пакетах. SCADA-пакет zenOn. 

Змістовий модуль 4. Особливості розробки ЛМІ у SCADA-пакеті zenOn. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Розробка людино-машинних 

інтерфейсів» є ознайомлення з сучасними засобами розробки людино-машинних 

інтерфейсів (ЛМІ), вивчення методів побудови ефективних систем автоматичного і 

автоматизованого керування технологічними процесами з використанням ЛМІ на 

базі SCADA-систем. 

1.2. Основними завданням вивчення дисципліни «Розробка людино-машинних 

інтерфейсів» є розвиток у студентів теоретичних знань і практичних навичок, що 

дозволяють їм розуміти і застосовувати фундаментальні і передові знання та наукові 

принципи, в основі яких полягають сучасні засоби розробки людино-машинних 

інтерфейсів для задач керування, контролю і аналізу технологічних процесів при 

формулюванні і вирішені інженерних задач. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

– принципи побудови промислових SCADA-систем; 

– принципи розробки сучасних людино-машинних інтерфейсів 

промисловими засобами систем автоматизації; 

– особливості налаштування OPC-серверів та клієнтів при побудові 

комп’ютеризованих систем керування. 

вміти: 

– проектувати SCADA-системи автоматичного і автоматизованого керування 

з використанням сучасних вбудованих засобів розробки і мов 

програмування SCADA-систем; 

– встановлювати і налагоджувати програмне і апаратне забезпечення 

SCADA-систем; 
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– правильно проектувати промислові мережі при наявності належної для них 

документації, зокрема для мереж Modbus, CANOpen, Profibus; 

забезпечувати необхідною конфігурацією та при необхідності програмами 

мікропроцесорні засоби – вузли мережі, зокрема ПЛК та SCADA (Trace 

Mode і zenOn); забезпечувати інформаційним зв’язком SCADA-ПЛК, 

SCADA-SCADA, SCADA-БД, SCADA-Excel, Excel-БД, використовуючи 

стандартні технології DDE, ActiveX, OPC, OLE DB та ODBC. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Системи оперативно-диспетчерського управління 

Тема 1. Поняття людино-машинного інтерфейсу. Загальні поняття про 

системи збирання даних, супервізорного управління та людино-машинного 

інтерфейсу. Концепція SCADA. Автоматизоване робоче місце оператора або 

диспетчера. Станції спеціалістів. Автоматизована розробка і  виконання задач 

управління в реальному часі, дружність інтерфейсу. Історія виникнення. Перші 

SCADA-подібні системи. Особливості SCADA як процесу управління. Рівень 

SCADA в структурі управління промисловим підприємством. 

Тема 2. Принципи і архітектура пакетів SCADA/HMI. Головні компоненти. 

Типова архітектура пакету. Основні уніфіковані функції. Принципи розробки. Огляд 

популярних SCADA/HMI – програм. Характеристики програм. Технічні 

характеристики. Експлуатаційні характеристики. Вартістні характеристики. 

 

Змістовий модуль 2. Загальні принципи побудови програмних пакетів для 

створення елементів ЛМІ 

Тема 3. Основні підсистеми програмних пакетів. Підсистеми комунікацій та 

підтримки даних реального часу. Міжпрограмний інтерфейс. Організація доступу до 

драйверів. Стандарт ОРС. Організація доступу до даних. Резервування серверів, 

мережі і контролерів. Графічний інтерфейс. Вимоги ергономіки при розробці АРМ. 

Підсистеми подій та тривог. Підсистеми реєстрації, архівування і відображення 

даних трендів. Підсистема формування звітів. Вбудовані мови програмування. 

Тема 4. Налаштування комунікацій. Настроювання серверів ОРС DA, 

драйверів зв'язку, завдання параметрів та режимів. Конфігурування структурованої 

бази даних реального часу. 

 

Змістовий модуль 3. Основи програмування програмованих логічних 

контролерів 

Тема 5. Побудова графічного інтерфейсу. Проектування мнемосхем. 

Створення статичних зображень. Використання динамічних елементів, прив’язка до 

змінних. Застосування мультіанімації. Тренди реального часу. Використання та 

побудова власних динамічних елементів та бібліотечних зображень. Налаштування 

елементів вводу даних та команд управління.  

Тема 6. Конфігурування функції генерування подій та тривог. Налаштування 

джерел подій та тривог. Групування та фільтрація тривог. Перегляд та управління в 

рантайм. 
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Тема 7. Конфігурування запису та перегляду історичної бази даних. Вибір 

даних, групування за різними ознаками для архівування. Завдання параметрів 

запису. Перегляд архівів, управління в рантайм 

 

Змістовий модуль 4. Принципи створення проекту у сучасних розвинених 

SCADA-пакетах. SCADA-пакет zenOn 

Тема 8. Побудова схеми інформаційних потоків. Основні функції схем 

інформаційних потоків. Правила та рекомендації до побудови.  

Тема 9. Побудова комп’ютеризованих  систем автоматизації та 

диспетчеризації з використанням SCADA-системи zenOn. Особливості 

функціонування в контексті фізичного та канального рівнів. Способи підключення 

пристроїв. Особливості проектування.  

Тема 10. Комунікаційні функції SCADA-системи zenOn. Перелік основних 

комунікаційних функцій. Адресація пристроїв в SCADA zenOn. Формування адреси. 

Загальна структура синтаксису комунікаційних функцій. 

 

3. Рекомендована література 

1. Пупена О.М. Промислові мережі та інтеграційні технології в 

автоматизованих системах: Навчальний посібник / О.М. Пупена, І.В. Ельперін, 

Н.М. Луцька, А.П. Ладанюк – К.: Вид-во "Ліра-К", 2011. – 552 с. 

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

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

3. Информационные технологии систем управления технологическими 

процессами. Благовещенская М.М., Злобин Л.А.- М.: «Высшая школа», 2010. – 

767 с. 

4. Советов Б.Я. Информационная технология. – М.: Высшая школа, 1994. – 

368 с. 

5. Девид Чеппел, "Технологии ActiveX и OLE"/Пер. с англ. – М.: Издательский 

отдел "Русская редакція" ТОО "Channel Trading Ltd.", 1997. – 320 с. 

6. OPC book: "OPC - Fundamentals, Implementation and Application", 2., new 

revised and extended edition. – 2002. – 223 p. 

7. Дунаев С. Intranet-технологии. – М. Диалог-МИФИ, 1997. – 288 с. 

8. Документація SCADA-системи Trace Mode фірми Adastra Research. 

9. Документація SCADA-системи zenOn фірми COPA-DATA. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Іспит. 
 

5. Засоби діагностики успішності навчання   

Облік відвідування, опитування, контрольні роботи, тестові завдання. 


