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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 інтегрованих систем автоматизації. 

Міждисциплінарні зв’язки: Забезпечуючими дисциплінами є: 

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

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

даних». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Основи функціонування промислових мереж. 

Змістовий модуль 2. Використання промислових мереж для систем з 

розподіленою периферією. 

Змістовий модуль 3. Основи програмування програмованих логічних 

контролерів. 

Змістовий модуль 4. Відкриті технології програмної інтеграції. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Системна інтеграція засобів 

автоматизації» є ознайомлення з сучасними компонентами інтегрованих засобів 

систем автоматизації, вивчення методів побудови ефективних систем автоматичного 

і автоматизованого керування технологічними процесами з використанням 

програмно-апаратних комплексів на базі програмованих логічних контролерів і 

сучасної елементної бази засобів автоматизації. 

1.2. Основними завданням вивчення дисципліни «Системна інтеграція засобів 

автоматизації» 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 і системи автоматизації, 

керування, контролю технологічних процесів і промисловості при формулюванні і 

вирішені інженерних задач. 

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

знати: 

– основні принципи функціонування промислових мереж; основні принципи 

функціонування стандартних послідовних інтерфейсів RS-232, RS-422, RS-

485; основи функціонування мереж на базі протоколів Modbus, CANOpen, 

Profibus; основи відкритих технологій інтеграцій, зокрема DDE, COM, 

OPC,  ODBC, OLEDB; 

– принципи побудови промислових систем керування на базі програмованих 

логічних контролерів; 

– особливості налаштування OPC-серверів та клієнтів при побудові 

комп’ютеризованих систем керування. 

вміти: 
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− проектувати промислові системи автоматичного і автоматизованого керування з 

використанням сучасних вбудованих засобів розробки і мов програмування 

стандарту МЕК 61131-3; 

− встановлювати і налагоджувати програмне і апаратне забезпечення для 

програмування промислових ПЛК; 

− 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; забезпечувати інформаційним зв’язком 

SCADA-ПЛК використовуючи стандартні технології DDE, ActiveX, OPC, OLE DB 

та ODBC. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основи функціонування промислових мереж 

Тема 1. Загальні властивості промислових мереж. Призначення 

комп’ютеризованих системах автоматизації та диспетчеризації (КСАД), види 

інтеграції, призначення мереж, вузли мереж. Визначення, градація, функції, вимоги, 

стандарти промислових мереж. Промислові мережі в контексті моделі OSI. Основні 

робочі характеристики. Сервіси прикладного, канального, фізичного, мережного та 

транспортного рівнів. 

Тема 2. Реалізація фізичного рівня промислових мереж. Загальні положення. 

Задачі фізичного рівня. Середовище і способи для передачі даних. Кодування 

інформації. Синхронізація, символьна передача. Стандартні промислові інтерфейси. 

Інтерфейс RS-232. Інтерфейс RS-422. Інтерфейс RS-485. Вирішення апаратної 

сумісності пристроїв з різними інтерфейсами.  

Тема 3. Мережі MODBUS. Modbus в контексті моделі OSI. Організація 

прикладного рівня. Протокол MBAP. Modbus ASCII та RTU. Розрахунок 

продуктивності шини в Modbus RTU. Modbus/TCP. 

Тема 4. Промисловий EHERNET. Мережі Ethernet. Загальні поняття. 

Структура кадру. Протоколи IP, ARP, BOOTP та DHCP. Методика NAT-трансляції. 

Протоколи ТСР та UDP, модель сокетів. Промисловий Ethernet. Real Time Ethernet 

(RTE). 

 

Змістовий модуль 2. Використання промислових мереж для систем з 

розподіленою периферією 

Тема 5. Мережі CAN та CANOpen. Протоколи Bosh CAN та ISO11898. 

Архітектура CANOpen в контексті моделі OSI. Базові принципи функціонування 

NMT, PDO. Способи передачі PDO. Об’єкт SYNC. Сервіси Nodeguard та Heartbeat. 

Словник об’єктів. Сервіси SDO. Система профілів та принципи конфігурування. 

Тема 6. Мережі PROFIBUS. Архітектура PROFIBUS в контексті моделі OSI. 

Базові принципи функціонування PROFIBUS DP. Фізичний рівень PROFIBUS DP. 

Базові функції DP V0. Циклічний обмін даними процесу. Конфігурація та 

ініціалізація мережі. 
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Змістовий модуль 3. Основи програмування програмованих логічних 

контролерів 

Тема 7. Робота в середовищі SoMachine. Редактор SoMachine Logic Builder. 

Завантаження програми до контролера. Режим симуляції. Робота з модулями 

дискрентних входів-виходів. Робота з модулями аналогових входів-виходів.  

Тема 8. Конфігурація мережі CANopen. Налаштування CANopen на ПЧ 

Altivar320. Конфігурація CANopen в SoMachine. Створення програми керування 

Altiar320 через CANopen. Конфігурація мережі Modbus Serial RTU. Налаштування 

Modbus на ПЧ Altivar320. Конфігурація Modbus в SoMachine. Створення програми 

керування ПЧ Altiar320 через Modbus. Real Time Ethernet (RTE). 

 

Змістовий модуль 4. Відкриті технології програмної інтеграції 

Тема 9. Загальний огляд інтеграційних технологій в КСАД. Функції та 

проблеми інтеграції. Загальний огляд стандартних технологій міжпрограмної 

взаємодії. Використання технології ОРС в КСАД Передумови виникнення. Основні 

специфікації. Загальні концепції та принципи функціонування OPC DA. Порядок 

доступу до даних (читання/запис). Організація віддаленого зв’язку по ОРС. Область 

застосування технології. Особливості проектування.  

Тема 10. Використання відкритих інтерфейсів доступу до баз даних в 

комп’ютеризованих  системах автоматизації та диспетчеризації.  Області 

використання баз даних в КСАД та проблеми доступу. Основні концепції 

використання відкритих стандартів доступу до БД. Використання SQL, ODBC та 

OLE DB. Особливості проектування БД. 

 

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. 
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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. 


