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ВСТУП 

Методичні вказівки розроблені як допомога до самостійного засвоєння 

навчальної дисципліни «Програмне забезпечення АСУ та КІСУ» студентами 

денної та заочної (дистанційної) форм навчання за освітньою програмою 15 – 

«Автоматизація та приладобудування» та за спеціальністю 151 – «Автоматиза-

ція та комп’ютерно-інтегровані технології». В методичних вказівках наведені 

вимоги стандарту вищої освіти другого рівня підготовки (магістра) за вказаною 

спеціальністю [1]. 

Вони містять відомості про порядок вивчення дисципліни, вимоги до 

знань та вмінь студентів, розподіл навчального часу, форми та порядок прове-

дення занять, змістовні модулі, перелік питань та практичних завдань до моду-

лів та іспиту, варіанти індивідуальних завдань та перелік питань для самостій-

ного контролю. Зважаючи на мету видання, методичні вказівки не містять тео-

ретичних відомостей, тобто вони лише вказують студенту про порядок засвоєн-

ня дисципліни. Отже, при цьому необхідне використання додаткових матеріа-

лів, тобто курсу лекцій, методичних вказівок до виконання лабораторних робіт 

та домашнього завдання. Посилання на джерела інформації наведені у списку 

літератури.  

1. ВІДОМОСТІ З НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є відкриті програмні техно-

логії та апаратні засоби комп’ютерно-інтегрованих систем управління. Викори-

стання цих технологій та засобів дозволяє створювати SCADA-системи, які є 

програмною складовою автоматизованих систем управління технологічними 

процесами та виробництвами. Також, результатом вивчення дисципліни є роз-

роблення програмних засобів людино-машинного інтерфейсу, тобто створення 

автоматизованих робочих місць (АРМ) операторів або диспетчерів для забезпе-
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чення керування технологічним обладнанням різноманітних виробництв у різ-

них галузях промисловості. Результати її вивчення використовуються при вико-

нанні кваліфікаційної роботи на здобуття освітньої кваліфікації другого рівня 

«Магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій».  

Згідно джерелу [1] із таблиці з компетентностями здобувача вищої освіти 

другого рівня наведений перелік спеціальних компетентностей випускника (ма-

гістра) після вивчення навчальних дисциплін «Програмне забезпечення 

комп’ютерно-інтегрованих систем» (спеціалізація 151-02 «Комп’ютерно-

інтегровані виробництва та прикладне програмування») або «Програмне забез-

печення автоматизованих систем управління» (спеціалізація 151-03 «Автома-

тизоване управління технологічними процесами»): 

– Компетентність К1. Здатність застосовувати спеціальні знання для ство-

рення ефективних систем автоматизації складних технологічних об’єктів та 

комплексів на основі інтелектуальних методів управління та комп’ютерних  те-

хнологій з використанням баз даних, баз знань та методів штучного інтелекту. 

– Компетентність К2. Мати спеціальні знання з проектування та впрова-

дження високонадійних систем автоматизації та їх прикладного програмного 

забезпечення, для реалізації функцій управління та опрацювання інформації на 

основі сучасних  положень теорії надійності, функціональної безпеки програм-

них та технічних засобів, аналізу та зменшення ризиків в складних системах. 

– Компетентність К4. Це здатність професійно використовувати спеціаль-

не програмне забезпечення для розробки комп’ютерно-інтегрованих систем 

управління та програмно-технічних комплексів на базі промислових контроле-

рів, засобів людино-машинного інтерфейсу і промислових мереж. 

– Компетентність К6. Це здатність синтезувати, проектувати, налагоджу-

вати спеціальні вимірювальні та керуючі системи, системи контролю та моніто-

рингу процесів із врахуванням особливостей виробничо-технологічних компле-

ксів у різних галузях діяльності (відповідно до спеціалізації). 

Крім того, у джерелі [1] наведені додаткові спеціальні компетентності до 

програми освітньо-професійної підготовки магістрів: 

– Компетентність К2. Це здатність розробляти функціональну, технічну та 

інформаційну структуру комп’ютерно-інтегрованих систем управління вироб-

ництвами в залежності від технологічних умов та вимог до систем управління 

виробництвом. 
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– Компетентність К3. Це здатність демонструвати спеціальні знання ме-

режних технологій передавання даних, які застосовують в автоматизованих сис-

темах різного рівня та призначення.  

– Компетентність К4. Це здатність обґрунтовано вибирати та проектувати 

спеціалізоване програмно-технічне забезпечення систем автоматизації складних 

технологічних та організаційно-технічних об’єктів. 

– Компетентність К6. Це здатність застосовувати сучасні підходи та мето-

ди до проектування та розробки систем автоматизації різного рівня та призна-

чення. Професійно володіти спеціальними програмними засобами для реалізації 

таких задач. 

Дана дисципліна базується на знаннях та вміннях, які студенти раніше 

отримали під час вивчення попередніх дисциплін: 

1) Програмне забезпечення промислових контролерів (у процесі здобуття 

вищої освіти першого рівня). 

2) Інформаційні системи і комплекси (у процесі здобуття вищої освіти 

першого рівня). 

3) Розподілені системи управління (перший семестр здобуття вищої освіти 

другого рівня). 

4) Спеціальні комп’ютерні мережі (перший семестр здобуття вищої освіти 

другого рівня за спеціалізацію 151-02). 

5) Мережі автоматизованих систем управління (перший семестр здобуття 

вищої освіти другого рівня за спеціалізацію 151-03). 

Програмні результати вивчення навчальної дисципліни передбачають такі 

загальні вимоги: 

– Програмний результат ПР1. Вміти застосовувати інтелектуальні методи 

управління для створення високо ефективних систем автоматизації на основі 

використання баз даних, баз знань та методів штучного інтелекту. 

– Програмний результат ПР2. Вміти створювати високонадійні системи 

автоматизації на основі сучасних положень теорії надійності, функціональної 

безпеки програмних та технічних засобів, аналізу та зменшення ризиків в скла-

дних системах. 

– Програмний результат ПР4. Вміти розробляти комп’ютерно-інтегровані 

системи управління та програмно-технічні комплекси на базі промислових кон-

тролерів, засобів людино-машинного інтерфейсу і промислових інформаційних 

мереж. 
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– Програмний результат ПР5. Мати навички розроблення спеціалізовано-

го програмного забезпечення для мікропроцесорних систем управління, про-

грамованих контролерів та засобів людино-машинного інтерфейсу. 

Додаткові вимоги до результатів навчання за освітньо-професійною про-

грамою підготовки магістрів: 

– Програмний результат ПР3. Вміти розробляти функціональну, технічну 

та інформаційну структуру комп’ютерно-інтегрованих систем складними тех-

нологічними та організаційно-технічними об’єктами в залежності від наявних 

умов та вимог до MES-систем управління виробництвом. 

– Програмний результат ПР4. Вміти використовувати спеціальні знання 

засобів автоматизації, мережних технологій передавання даних, які застосову-

ють в автоматизованих системах різного рівня та призначення. 

– Програмний результат ПР8. Вміти застосовувати сучасний програмний 

інструментарій для розроблення систем автоматизації складними організаційно-

технічними об’єктами, професійно володіти спеціальними програмними засо-

бами. 

Отже, відповідно до вимог Стандарту [1], метою викладення навчальних 

дисциплін «Програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем» або 

«Програмне забезпечення автоматизованих систем управління» є формування 

знань та вмінь щодо принципів використання програмних засобів для створення 

автоматизованих робочих місць операторів або диспетчерів технологічного 

устаткування. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

 відкриті програмні технології доступу до даних технологічного проце-

су та міжпрограмного обміну даними (DDE та NetDDE, COM та DCOM, 

OLE, OPC, ODBC, AciveX); 

 програмні засоби та мережні технології для реалізації доступу до даних 

технологічного процесу (різноманітні ОРС-сервери для доступу до да-

них у ПЛК, архітектуру побудови ОРС-клієнтів, промислові протоколи 

та інтерфейси);  

 архітектуру та функціональне призначення SCADA-систем; 

 можливості та порядок використання сучасних SCADA-систем (на при-

кладі SCADA-систем Trace Mode та zenOn). 
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вміти: 

 розробляти проєкти у середовищах розроблення SCADA-систем для 

створення людино-машинного інтерфейсу; 

 налагоджувати доступ до даних технологічного процесу з використан-

ням програмних та мережних технологій. 

При вивченні дисципліни використовують такі види занять: лекції, лабо-

раторні заняття, а також самостійну роботу студентів. Самостійна робота студе-

нтів, крім закріплення лекційного матеріалу, передбачає вивчення додаткового 

теоретичного матеріалу згідно з переліком питань, наведених у відповідному 

розділі, та самостійне виконання практичних завдань. Також студенти самостій-

но опрацьовують теоретичний матеріал під час підготовки до лабораторних за-

нять. Для самостійної роботи розроблені методичні матеріали для підготовки до 

лабораторних робіт та виконання індивідуального завдання. Система контролю 

якості навчання студентів передбачає поточне опитування з теоретичного мате-

ріалу під час проведення лабораторних занять. Контроль оцінок знань та вмінь 

студентів проводиться за підсумком виконання двох модульних контрольних 

робіт у семестрі. Результативність самостійної роботи студента забезпечується 

системою контролю оцінювання якості знань згідно з кредитно-рейтинговою 

системою (ECTS). Остаточний контроль оцінок знань та вмінь студентів прово-

диться за підсумком виконання модульних контрольних робіт, лабораторного 

практикуму та результатів виконання індивідуального домашнього завдання. 

Згідно з навчальним планом розподіл навчального часу такий: загальний 

обсяг – 150 год. (5 кредитів ECTS), у тому числі: аудиторні заняття – 80 год. (ле-

кції – 32 год., лабораторні роботи – 32 год., практичні заняття – 16 год), самос-

тійна робота – 70 год.  

Структурно навчальна дисципліна складається з двох модулів, які у свою 

чергу відповідають трьом навчальним темам. Лабораторні роботи та практичні 

заняття містять необхідний обсяг навчальної інформації для самостійного вико-

нання індивідуального завдання. Отримані знання та вміння використовуються 

студентами при подальшому виконанні дипломних проєктів на здобуття другого 

рівня освіти «магістр». 

2. ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

У розділі наведені відомості про змістовний модуль 1, до якого входять теми 

1 та 2. Модуль складається з двох кредитів ECTS (90 год.). 
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Нижче наведений перелік тем та питань, які розглядаються на лекціях та 

при проведенні комп’ютерного практикуму, а також теоретичні питання та 

практичні завдання, які розглядаються та виконуються під час проведення мо-

дульної контрольної роботи. 

I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

ТЕМА 1. Відкрити програмно-інтеграційні технології у промисловості 

Лекція 1. SCADA-системи та їхнє місце в АСУ ТП та В 

Системи управління у промисловості. Класифікація та ієрархія АСУ ТП та 

В. Типова система автоматизації. Способи підключення ПЛК та модулів вве-

дення-виведення до SСАDА-систем. Призначення, можливості та місце SСАDА-

систем у АСУ ТП та В. Основні функціональні складові SCADA-систем. Про-

грамні технології, які використовують у SCADA-системах. Основні принципи 

побудови та апаратно-програмні засоби РСУ. Принципи застосування клієнт-

серверної технології на прикладі використання SСАDА-систем. Моделі взаємодії 

прикладних процесів у SСАDА-системах: модель «Клиєнт-Сервер», модель 

«Видавник-Підписник» та модель «Виробник-Користувач». 

Лекція 2. Відкриті технології програмної інтеграції 

Програмна інтеграція у інформаційно-управляючих системах. Проблеми 

доступу до даних на програмному рівні. Технологія та принципи реалізації ди-

намічного обміну даними. Модель ідентифікації даних у технології DDE. Ме-

режний обмін з використанням технології NetDDE. Технологія СОМ та DCOM. 

Моделі та класи СОМ та DCOM як об’єкти технології OLE. Міжпрограмний об-

мін за допомогою СОМ-інтерфейсів.  

Лекція 3. Основні принципи застосування ОРС-технології 

ОРС – промислова програмна технологія доступу до датчиків та виконав-

чих механізмів. Поняття та типова модель застосування ОРС-технології. Спосо-

би реалізації механізмів читання та запису у технології ОРС. Об’єкти ОРС-

технології. Стандарти технології ОРС. Стисла характеристика складових частин 

стандарту ОРС. 

Лекція 4. Організація інформаційного обміну в РСУ 

Потоки даних в РСУ. Цикли управління, введення/виведення та мережно-

го обміну. Інтерфейси, які використовують у РСУ: RS-485, RS-232, «струмова 

петля» та Ethernet. Протоколи обміну даними в РСУ. Шини польового рівня: 

для підключення виконавчих механізмів та датчиків (AS-I) та протокол HART. 

Протоколи канального рівня Modbus та OWEN. Технології Fieldbus та Industrial 
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Ethernet. Концепція побудови мережі PROFIBUS. Принципи використання ме-

режних технологій у SCADA-системах. Сумісність приладів у мережах. Перет-

ворювачі інтерфейсів та шлюзи. 

ТЕМА 2. Основи побудови та використання SCADA-системи TraceMode 

Лекція 5. Архітектура програмного забезпечення SCADA-системи Trace-

Mode) 

Структура та основні елементи програмного забезпечення SCADA-систем. 

Інтегрований інтерфейс оператора-користувача (АРМ). Функціональні можли-

вості SCADA-системи TraceMode. Основні характеристики, склад та компоненти 

SСАDА-системи TraceMode. Інструментальне середовище TraceMode: опис ме-

ню, інструментів розроблення та основні вікна. Редактори в інструментальному 

середовищі TraceMode: редактор бази каналів, редактор подання даних, редак-

тор шаблонів. Компоненти та функціональні можливості виконавчої системи 

TraceMode. Поняття «проєкт», «вузол», «канал», «аргумент», «атрибут» та 

«профайлер» у SСАDА-системі TraceMode. Час циклу монітора RTM. Параметри 

циклу та порядок його налаштування.  

Лекція 6. Класифікація шарів вузлів та джерел\приймачів у SСАDА-

системі TraceMode 

Джерела та приймачі у SСАDА-системі TraceMode. Порядок налаштування 

компонентів у джерелах типу PLC, ОРС, Modbus для зв’язку з апаратними засо-

бами за мережними інтерфейсами. Типи вузлів у SСАDА-системі TraceMode. 

Профайлери із підтримкою графічних екранів. 

Лекція 7. Канали та інформаційні потоки у SСАDА-системі TraceMode 

Класифікація каналів згідно з прямуванням інформації: канали вхідні (тип 

INPUT), вихідні (тип OUTPUT) та прохідні (тип INPUT/OUTPUT). Процедури 

оброблення у каналах. Атрибути каналів: вхідне значення, апаратне значення, 

реальне значення, вихідне значення тощо. Класифікація каналів відповідно до 

типу інформації, яка передається. Числові (FLOAT, HEX16, HEX32) та специ-

фічні (TIME, EVENT, CALL) канали у SСАDА-системі TraceMode. 

Лекція 8. Основні принципи реалізації людино-машинного інтерфейсу у 

SСАDА-системі TraceMode 

Розроблення графічного інтерфейсу користувача. Редактор представлення 

даних та його режими роботи. Графічні об’єкти, графічні елементи та операції 

над ними. Налаштування типових властивостей ГО та ГЕ. Динамічні властивос-

ті та функції управління ГЕ. Атрибути ГЕ. Налаштування властивостей шарів у 

РПД. 
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Лекція 9. Звіти тривог, архіви та бази даних у SСАDА-системі TraceMode 

Поняття «шаблон», «архів», «звіт» та «програма» у середовищі 

TraceMode. Компоненти програм керування. Порядок створення та налаштуван-

ня звітів. Застосування технології ODBC у SСАDА-системах. Архівування пара-

метрів технологічного процесу. Порядок створення програм. 

Лекція 10. ERP- та MES-системи у SСАDА-системі TraceMode 

Характеристика верхнього рівня проєкту у середовищі TraceMode (модуль 

T-Factory). Канали T-Factory.  

II. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Для закріплення отриманих теоретичних відомостей пропонується у поза-

аудиторний час самостійно виконати практичні завдання. Ці завдання пов’язані 

з темами лекцій та допомагають отримати практичні навички з налаштування 

доступу до даних за технологіями DDE, ОРС, тощо. У разі відсутності джерела 

даних, тобто реального контролера (наприклад, ПЛК150 ОВЕН, VIPA S313SC, 

Mitsubishi FX-2N, Festo FC-34) у завданнях використовують спеціальні програ-

ми, які імітують його роботу або генерують дані за потрібним протоколом (на-

приклад, за протоколом ModBus). Виконання запропонованих завдань допоможе 

при проведенні комп’ютерного практикуму в лабораторії на реальних контроле-

рах, які встановлені на стендах. Потрібне програмне забезпечення знаходиться 

на хмарному ресурсі за посиланням: 

https://iiiii-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ihor_lysachenko_khpi_edu_ua/EmKc6WHXzVtCtV8

svenC_ZwBWuD8f1c5tH3fmrmK1c3A2g?e=1C12HW . 

Практичне завдання 1. Налаштування обміну даними між програмою Ex-

cel із пакета Microsoft Office та програмою Lectus за DDE-технологією. 

Для ознайомлення з DDE-технологією обміну даними необхідно викорис-

тати приклад, який є у складі інсталяційного пакету для встановлення програми 

Lectus. Приклад із файлом конфігурування та пояснення до нього знаходяться у 

директорії, де встановлена програма із шляхом…\LectusOPC\Sample. У цьому 

прикладі функцію клієнта виконує програма Excel з пакета Microsoft Office. Від-

повідно, програма Lectus виконує функцію сервера. Отже, спочатку необхідно 

запустити програму Lectus та відкрити конфігураційний файл demo.cfg із на-

лаштуванням вузла для обміну за DDE-технологією. Наступним кроком необ-

хідно запустити додаток Excel з пакета Microsoft Office та відкрити файл 

demo.xls із прикладом формування даних. На запитання додатка Excel про відк-

лючення макросів відповісти негативно, тобто обрати опцію «Не вимикати ма-

https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ihor_lysachenko_khpi_edu_ua/EmKc6WHXzVtCtV8svenC_ZwBWuD8f1c5tH3fmrmK1c3A2g?e=1C12HW
https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ihor_lysachenko_khpi_edu_ua/EmKc6WHXzVtCtV8svenC_ZwBWuD8f1c5tH3fmrmK1c3A2g?e=1C12HW
https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ihor_lysachenko_khpi_edu_ua/EmKc6WHXzVtCtV8svenC_ZwBWuD8f1c5tH3fmrmK1c3A2g?e=1C12HW
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кроси» для активування функції запису даних. Також потрібно зголоситись на 

функцію читання даних. Якщо обмін даними не активувався, потрібно обновити 

зв’язки додатка. Для цього необхідно виконати команду оновлення зв’язків у 

меню «Правка». Якщо усі дії виконані правильно та за вказаною послідовністю, 

то можна спостерігати за обміном даними, як це зображено на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 1 праворуч зображене вікно програми-сервера Lectus з активова-

ним вузлом Node1 та змінними з ім’ям ITEM1…ITEM5. Ліворуч на рис. 1 зо-

бражено вікно програми-клієнта Excel із пакета Microsoft Office.  

Практичне завдання 2. Налаштування ОРС-клієнта Matrikon OPC Ex-

plorer та OPC-сервера CoDeSys для доступу до даних у ПЛК150 ОВЕН (або у 

програмному контролері SoftPLC). 

В умовах, коли відсутній реальний ПЛК (наприклад, при виконанні за-

вдання поза лабораторією), для опрацювання завдання можливе використання 

програмного контролера (SoftPLC) типу CoDeSys SP PLCWinNT. Для самос-

тійного відпрацювання пропонується виконати таке завдання. Спочатку потріб-

но встановити на ПК потрібне програмне забезпечення. Це середовище CoDeSys 

V2.3 з потрібними модулями (SP PLCWinNT та ОРС-сервером) та програма 

Matrikon OPC Explorer.  

Рисунок 1 – Приклад клієнт-серверного обміну за DDE-технологією 
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У програмі користувача для контролера SoftPLC необхідно створити ін-

крементуючий лічильник (наприклад, мовою ST лічильник буде таким: IF 

bool_var THEN uint_var:=uint_var+1 END_IF) зі змінною для лічення та змін-

ною для активування (деактивування) лічильника. Налаштуйте цикл виконання 

програми користувача рівним одній секунді. Для спостереження за плином ви-

конання програми користувача створіть візуалізацію із відображенням значення 

змінної лічильника uint_var та його статусу bool_var. Керування статусом лічи-

льника здійснювати з боку ОРС-клієнта – програми Matrikon OPC Explorer. На-

лаштувати OPC-сервер CoDeSys для доступу з боку ОРС-клієнта за допомогою 

шлюзу CoDeSys Gateway Server та використовуючи інтерфейс Ethernet.  

Практичне завдання 3. Налаштування ModBus/DDE/ОРС-сервера Lectus 

для обміну даними з контролером ПЛК150 ОВЕН з комунікаційним модулем 

Modbus-Slave (або із програмою ModSim32). 

Виконання завдання також можливе без наявності ПЛК. Але замість ПЛК 

необхідно використати імітатор ModBus-пристрою – програму ModSim32 та 

програму COM0COM для створення віртуальних СОМ-портів.  

Спочатку необхідно створити у програмі ModSim32 різні типи ModBus-

даних (Input Register, Holding Register, Input Status та Coil Status) у кількості 

п’яти елементів для ModBus-вузла з адресою «64». Далі для кожного зі створе-

них типів даних активувати опцію симулювання зміни їхнього значення. Підк-

лючити програму ModSim32 до віртуального СОМ-порту, який генерований 

програмою COM0COM. Далі необхідно налаштувати доступ до даних вузла з 

боку ОРС-сервера Lectus. Для цього необхідно створити у програмі Lectus вузол 

ModBus з відповідними тегами та підключити до іншого віртуального СОМ-

порту. 

Практичне завдання 4. Налаштування ОРС-сервера для зв’язку з прила-

дами ОВЕН за інтерфейсом RS-485 та протоколом ModBus. 

Виконання завдання потребує використання програми ModSim32 та про-

грами COM0COM. Відповідно до інструкції з експлуатації будь-якого приладу 

ОВЕН налаштувати програму ModSim32 з відповідними регістрами. Наприклад, 

для вимірювача ТРМ200 значення параметрів у форматі float32 з обох каналів 

розміщуються у регістрах 0х1009…0х100С (регістри №4106…4109). У про-

грамі ОРС-сервера для приладів ModBus з послідовним інтерфейсом потрібно 

вибрати відповідний порт, додати вузол із відповідними регістрами. На рис. 2 

зображено вікно з налаштуваннями ОРС-сервера для приладів ModBus.  
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Для перевірки правильності налаштувань необхідно використати будь-

який ОРС-клієнт, наприклад, програму Matrikon OPC Explorer. Після запуску 

ОРС-клієнта автоматично активується ОРС-сервер. На рис. 3 зображено вікно 

ОРС-сервера у режимі налагодження. На рис. 4 зображені вікна з програмою 

ModSim32 та з програмою Matrikon OPC Explorer. 

Запропоновані завдання наочно демонструють різні програмні технології  

для обміну даними. Нижче наведений перелік лабораторних робіт, який перед-

бачає їхнє виконання з використанням реального обладнання. У джерелі [13] 

наведені відомості для виконання практичних завдань та лабораторних робіт. 

Лабораторна робота 1. Налаштування ОРС-клієнта MatrikonOPC 

Explorer для доступу до даних ПЛК150 за допомогою ОРС-сервера CoDeSys. 

Лабораторна робота 2. Налаштування ОРС-сервера Lectus Modbus 

OPC/DDE для доступу до даних ПЛК150. 

Лабораторна робота 3. Вивчення доступу до даних модуля МДВВ за про-

токолом ModBus за допомогою ОРС-сервера. 

Лабораторна робота 4. Вивчення доступу до даних модуля МДВВ із за-

стосуванням драйвера для приладів з інтерфейсом RS-485 та протоколом OWEN. 

Рисунок 2 – Приклад налаштувань ОРС-сервера для приладів ModBus 
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Рисунок 4 – Приклад обміну даними за допомогою ОРС-сервера 

Рисунок 3 – Вікно ОРС-сервера у режимі налагодження 
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Питання, які внесенні до білетів модульної контрольної роботи 1 

Теоретична частина 

1. Механізм читання в технології ОРС. Способи реалізації. 

2. Поняття клієнт-серверної технології управління технологічним процесом 

на прикладі використання SСАDА-системи. 

3. Промислова програмна технологія доступу до датчиків та виконавчих ме-

ханізмів.  

4. Основні технології, що використовують у SCADA-системах. 

5. Поняття «вузол», «канал», «аргумент» та «атрибут» проєкту у SСАDА-

системі TraceMode. 

6. Динамічний обмін даними. Технологія та принципи реалізації. 

7. Поняття «проєкт» у SСАDА-системі TraceMode. Компоненти проєкту. 

8. Типова система автоматизації. Основні рівні системи. 

9. Інструментальне середовище TraceMode: характеристика меню, інстру-

ментів розроблення та основні вікна. 

10. Канал типу OUTPUT. Основні процедури в каналі. 

11. Розподілена система управління. Основні принципи  побудови. 

12. Виконавча система TraceMode. Основні можливості та принципи роботи. 

Поняття «профайлер». 

13. Поняття «шаблон», «архів», «звіт» та «програма» проєкту у SСАDА-

системі TraceMode. 

14. Ієрархія АСУ ТП та В. Основні різновиди та функції. 

15. Редактори в інструментальному середовищі TraceMode. 

16. Змінні каналів: вхідне значення, апаратне значення, реальне значення, 

вихідне значення. 

17. SCADA-системи у виробництві та управлінні технологічними процесами. 

Основні функціональні складові SCADA-систем. 

18. Компоненти програм. Перелічити та надати стислу характеристику. 

19. Поняття ПЛК та ЧМІ. Функціональне призначення та основні можливос-

ті пристроїв. 

20. Місце SСАDА-системи в структурі управління технологічним процесом. 

21. Механізм запису в технології ОРС. Способи реалізації. 

22. Канал типу INPUT. Основні процедури в каналі. 

23. Стандарти ОРС. Дати стислу характеристику складових частин стандар-

ту. 
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24. Побудова ПЛК. Робочий цикл контролера. Час реакції ПЛК. 

25. SСАDА-система TraceMode: основні характеристики, склад та модулі. 

26. Час циклу монітора RTM. Параметри циклу та порядок налаштування. 

27. Числові канали в SСАDА-системі TraceMode. 

28. Канал класу TIME, EVENT в SСАDА-системі TraceMode. 

29. Канал класу CALL в SСАDА-системі TraceMode. 

30. Основні моделі обміну даними між програмами та об’єктами. 

Практична частина 

1. Налаштувати доступ до ПЛК150 з боку програми Lectus Modbus 

OPC/DDE-сервера до значення параметра на його аналоговому вході за допомо-

гою програмного модуля Modbus-slave інтерфейсом Ethernet. 

2. Налаштувати доступ до ПЛК150 з боку програми Lectus Modbus 

OPC/DDE-сервера до значення параметра на його аналоговому вході за допомо-

гою програмного модуля Modbus-slave послідовним інтерфейсом. 

3. Налаштувати доступ до ПЛК150 з боку програми Lectus Modbus 

OPC/DDE-сервера для отримання стану його дискретних входів, використовую-

чи маску за допомогою програмного модуля Modbus-slave інтерфейсом Ethernet.  

4. Налаштувати доступ до ПЛК150 з боку програми Lectus Modbus 

OPC/DDE-сервера для управління його дискретними виходами, використовую-

чи маску за допомогою програмного модуля Modbus-slave послідовним інтер-

фейсом. 

5. Налаштувати доступ до ПЛК150 з боку програми Lectus Modbus 

OPC/DDE-сервера для передавання значення уставки на його аналоговий вихід 

за допомогою програмного модуля Modbus-slave інтерфейсом Ethernet. 

6. Налаштувати доступ до ПЛК150 з боку програми Lectus Modbus 

OPC/DDE-сервера для передавання значення уставки на його аналоговий вихід 

за допомогою програмного модуля Modbus-slave послідовним інтерфейсом. 

7. Налаштувати доступ з боку програми Lectus Modbus OPC/DDE-сервера 

до ПЛК150 для управління його дискретними виходами, використовуючи маску 

за допомогою ОРС-сервера CoDeSys інтерфейсом Ethernet.  

8. Налаштувати доступ з боку програми Lectus Modbus OPC/DDE-сервера 

до ПЛК150 для отримання стану його дискретних входів, використовуючи мас-

ку за допомогою ОРС-сервера CoDeSys послідовним інтерфейсом.  
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9. Налаштувати доступ з боку програми Lectus Modbus OPC/DDE-сервера 

для передавання значення уставки на аналоговий вихід у ПЛК150 за допомогою 

ОРС-сервера CoDeSys інтерфейсом Ethernet. 

10.  Налаштувати доступ з боку програми Lectus Modbus OPC/DDE-

сервера до значення параметра на аналоговому вході у ПЛК150 за допомогою 

ОРС-сервера CoDeSys послідовним інтерфейсом. 

11.  Налаштувати доступ з боку програми Lectus Modbus OPC/DDE-

сервера до значення параметра на аналоговому вході у ПЛК150 за допомогою 

ОРС-сервера CoDeSys інтерфейсом Ethernet. 

12.  Налаштувати доступ з боку програми Lectus Modbus OPC/DDE-

сервера до значення параметра на аналоговому вході у ПЛК150 за допомогою 

ОРС-сервера CoDeSys інтерфейсом Ethernet. 

13.  Налаштувати доступ з боку ОРС-клієнта Matrikon до ПЛК150 для 

управління його дискретними виходами, використовуючи маску за допомогою 

ОРС-сервера CoDeSys послідовним інтерфейсом.  

14.  Налаштувати доступ з боку ОРС-клієнта Matrikon до ПЛК150 для 

отримання стану його дискретних входів, використовуючи маску за допомогою 

ОРС-сервера CoDeSys інтерфейсом Ethernet.  

15.  Налаштувати доступ з боку ОРС-клієнта Matrikon для передавання 

значення уставки на аналоговий вихід у ПЛК150 за допомогою ОРС-сервера 

CoDeSys послідовним інтерфейсом. 

16.  Налаштувати доступ з боку ОРС-клієнта Matrikon для передавання 

значення уставки на аналоговий вихід у ПЛК150 за допомогою ОРС-сервера 

CoDeSys інтерфейсом Ethernet. 

17.  Налаштувати доступ до модуля МДВВ з боку ОРС-клієнта Matrikon за 

допомогою OPC-сервера за протоколом Modbus та інтерфейсом RS-485 для 

отримання стану дискретних входів та управління його дискретними виходами. 

18.  Налаштувати доступ до модуля МДВВ з боку ОРС-клієнта Matrikon за 

допомогою OPC-сервера за протоколом OWEN та інтерфейсом RS-485 для 

отримання значення маски входів та ШІМ-управління виходом. 

19.  Налаштувати доступ до модуля МВА з боку ОРС-клієнта Matrikon за 

допомогою OPC-сервера за протоколом Modbus та інтерфейсом RS-485 для 

отримання значення параметра на його входах.  
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20.  Налаштувати доступ до модуля МВА з боку ОРС-клієнта Matrikon за 

допомогою OPC-сервера за протоколом OWEN та інтерфейсом RS-485 для 

отримання значення параметра на його входах. 

21.  Налаштувати доступ до регулятора ТРМ101 з боку ОРС-клієнта 

Matrikon за допомогою OPC-сервера за протоколом OWEN та інтерфейсом RS-

485 для отримання значення параметра на його вимірювальному вході та вста-

новлення значення уставки. 

22.  Налаштувати доступ до регулятора ТРМ201 з боку ОРС-клієнта 

Matrikon за допомогою OPC-сервера за протоколом Modbus-RTU та інтерфейсом 

RS-485 для отримання значення параметра на його вимірювальному вході та 

встановлення значення уставки. 

23.  Налаштувати доступ до регулятора ТРМ201 з боку ОРС-клієнта Lectus 

за допомогою OPC-сервера за протоколом Modbus-RTU та інтерфейсом RS-485 

для отримання значення параметра на його вимірювальному вході та встанов-

лення значення уставки. 

24.  Налаштувати доступ до регулятора ТРМ201 з боку ОРС-клієнта 

Matrikon за допомогою OPC-сервера за протоколом OWEN та інтерфейсом RS-

485 для отримання значення параметра на його вимірювальному вході та вста-

новлення значення уставки. 

25.  Налаштувати доступ до модуля МВА з боку SCADA-системи ОРМ за 

протоколом OWEN та інтерфейсом RS-485 для отримання значення на його ви-

мірювальних входах. Зробіть візуалізацію для відображення значення параметра 

на входах модуля та налаштуйте контроль за границями. 

26.  Налаштувати доступ до модуля МВ110-2А з боку SCADA-системи 

ОРМ за протоколом OWEN та інтерфейсом RS-485 для отримання значення на 

його вимірювальних входах. Зробіть візуалізацію для відображення значення 

параметру на входах модуля та налаштуйте контроль за границями. 

27.  Налаштувати доступ до модуля МДВВ з боку SCADA-системи ОРМ за 

протоколом OWEN та інтерфейсом RS-485 для отримання стану його входів. Зро-

біть візуалізацію для відображення стану входів. 

28.  Налаштувати доступ до регулятора ТРМ101 з боку SCADA-системи 

ОРМ за протоколом OWEN та інтерфейсом RS-485 для отримання значення па-

раметра на його вимірювальному вході. Зробіть візуалізацію для відображення 

значення параметра та налаштуйте контроль за границями. 
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29.  Налаштувати доступ до регулятора ТРМ201 з боку SCADA-системи 

ОРМ за протоколом OWEN та інтерфейсом RS-485 для отримання значення па-

раметра на його вимірювальному вході. Зробіть візуалізацію значення парамет-

ра та налаштуйте контроль за границями. 

30.  Налаштувати доступ до панелі оператора СМИ-1 з боку SCADA-

системи ОРМ для пристроїв за протоколом OWEN та інтерфейсом RS-485 для 

отримання маски її входів. Зробіть візуалізацію для відображення їхнього стану 

та налаштуйте сигналізацію про встановлення входу (значення TRUE). 

3. ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

У розділі наведені відомості про змістовний модуль 2, до якого входить 

тема 3. Модуль складається з трьох кредитів ECTS (60 год.).  

Нижче наведений перелік тем та питань, які розглядаються на лекціях та 

при проведенні комп’ютерного практикуму, а також теоретичні питання та 

практичні завдання, які розглядаються та виконуються під час проведення мо-

дульної контрольної роботи 2. 

I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

ТЕМА 3. Огляд існуючих СКАДА-систем. Їхня стисла характеристика 

Лекції 11-14. СКАДА-система zenOn. Функціональні можливості та ос-

новні принципи використання. 

Лекція 15. Огляд СКАДА-систем. SCADA-система Мастер-СКАДА. 

Лекція 16. Огляд СКАДА-систем. СКАДА-система WinCC Siemens. 

Питання, які є в білетах. 

1. Загальна характеристика SCADA-системи zenOn. Склад та програмні 

модулі системи.  

2. Загальний вигляд вікон, меню та інструменти проєктування у середо-

вищі zenOn. 

3. Порядок створення та конфігурування робочого простору та проєкту. 

4. Характеристика програмних драйверів у zenOn для підключення апара-

тних засобів. Конфігурування драйверів.  

5. Типи даних у SCADA-системі zenOn. Типи даних користувача. Порядок 

створення та конфігурування типів даних користувача. 

6. Технологічні змінні – основа взаємодії апаратних засобів. Прості та 

структуровані змінні. 

7. Шаблони та картини для візуалізації технологічного процесу в SCADA-

системі zenOn. 
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8. Порядок створення та конфігурування простих графічних елементів у 

SCADA-системі zenOn. 

9. Зв’язування змінних з графічними елементами картин у SCADA-системі 

zenOn.  

10.  Елементи картин. Типи картин. Векторні елементи та статичний текст. 

11.  Функції для елементів картин. Управління функціями та їхнє конфігу-

рування. 

12.  Елементи операторського управління. Створення меню та файлів до-

відки. 

13.  Динамічні елементи. Порядок створення та конфігурування текстових 

кнопок та числових значень. 

14.  Динамічні елементи. Порядок створення та конфігурування гістограм 

трендових графіків. 

15.  Порядок запуску проєкту в режимі Runtime. Управління проєктом в 

режимі Runtime. Змінення та перезавантаження проєкту в режимі Runtime. 

16.  Створення та конфігурування журналу подій в SCADA-системі zenOn. 

17.  Система повідомлень та тривог у SCADA-системі zenOn. Картини типу 

SEL. 

18.  Визначення тривог, їхніх границь та властивостей. Матриця реакцій. 

19.  Порядок архівування даних у SCADA-системі zenOn. 

20.  Управління моніторами та переглядом технологічного процесу на де-

кількох клієнтських станціях у SCADA-системі zenOn. 

21.  Мережне налаштування проєкту в SCADA-системі zenOn. Конфігуру-

вання серверів та клієнтів. 

22.  Генератор звітів у SCADA-системі zenOn. Функції архівів, звітів та БД. 

23.  Порядок створення та конфігурування рецептів у SCADA-системі 

zenOn. Менеджер рецептів у Runtime. 

24.  Загальні відомості про SCADA-системи Майстер-СКАДА. Основні фу-

нкціональні можливості та порядок використання. 

25.  Базові налаштування проєкту в Майстер-СКАДА. Розрахунки, оброб-

лення даних та використання функціональних блоків. 

26.  Механізм створення мнемосхем в Майстер-СКАДА. 

27.  Організація зв’язку з апаратними засобами в Майстер-СКАДА. Зв’язок 

с зовнішніми базами даних. 

28. Функції у проєкті Майстер-СКАДА. Їхнє налаштування. 
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II. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Практичні завдання з прикладами доступу до даних у контролерах FESTO 

FC34, VIPA S313, ABB AC700, Mitsubishi FX-2N.  

Практичне завдання 1. Порядок конфігурування ОРС-сервера для доступу 

до даних у ПЛК FESTO FC34. 

Практичне завдання 2. Порядок конфігурування ОРС-сервера для доступу 

до даних у ПЛК VIPA S313. 

Практичне завдання 3. Порядок конфігурування ОРС-сервера для доступу 

до даних у ПЛК ABB AC700. 

Практичне завдання 4. Порядок конфігурування ОРС-сервера для доступу 

до даних у ПЛК Mitsubishi FX-2N. 

В методичному посібнику [13] наведені відомості для виконання лабора-

торних робіт. 

Лабораторна робота 5. Налаштування доступу до даних модуля МВА за 

протоколом ModBus за допомогою ОРС-сервера. 

Лабораторна робота 6. Налаштування доступу до даних модуля МВА із 

застосуванням драйвера для пристроїв з інтерфейсом RS-485 та протоколом 

OWEN. 

Лабораторна робота 7. Налаштування доступу до параметрів приладів 

серії ТРМ із застосуванням драйвера для приладів OWEN. 

Лабораторна робота 8. Налаштування SCADA-системи ОРМ для доступу 

до даних приладів серії ТРМ ОВЕН. 

Практична частина: приклади типових завдань, що є в білетах 

1. Налаштувати доступ з боку SCADA-системи Мастер-СКАДА до значення 

параметрів на аналогових входах у ПЛК150 за допомогою ОРС-сервера 

CoDeSys за інтерфейсом Ethernet. Зробіть візуалізацію та налаштуйте контроль 

за границями параметра. 

2. Налаштувати доступ з боку SCADA-системи Мастер-СКАДА для переда-

вання значення уставки на аналоговий вихід в ПЛК150 за допомогою ОРС-

сервера CoDeSys за послідовним інтерфейсом. Зробіть візуалізацію для введення 

значення уставки та її відображення. 

3. Налаштувати доступ з боку SCADA-системи Мастер-СКАДА до ПЛК150 

за допомогою ОРС-сервера CoDeSys за інтерфейсом Ethernet для отримання 

значення стану його дискретних входів. Зробіть візуалізацію для відображення 

статусу входів. 

4. Налаштувати доступ з боку SCADA-системи Мастер-СКАДА до ПЛК150 
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для управління його дискретними виходами, використовуючи маску за допомо-

гою ОРС-сервера CoDeSys за інтерфейсом Ethernet. Зробіть візуалізацію для ке-

рування виходами за допомогою маски. 

5. Налаштувати доступ з боку SCADA-системи Мастер-СКАДА до ПЛК 

FESTO FC34 за допомогою OPC-сервера EasyOPC за інтерфейсом Ethernet для 

отримання стану його входів та виходів. 

6. Налаштувати доступ з боку SСАDА-системи TraceMode до ПЛК FESTO 

FC34 за допомогою OPC-сервера EasyOPC за інтерфейсом Ethernet для отриман-

ня стану його входів та виходів. 

7. Налаштувати доступ з боку SCADA-системи zenOn до ПЛК FESTO FC34 

за допомогою OPC-сервера EasyOPC за інтерфейсом Ethernet для отримання ста-

ну його входів та виходів. 

8. Налаштувати доступ з боку SCADA-системи Мастер-СКАДА до ПЛК 

VIPA115 за допомогою OPC-сервера OPManager за послідовним інтерфейсом 

RS232/MP2I для отримання стану його входів та виходів. 

9. Налаштувати доступ з боку SCADA-системи Мастер-СКАДА до ПЛК 

VIPA314 за допомогою OPC-сервера OPManager за інтерфейсом Ethernet для 

отримання стану його входів та виходів. 

10.  Налаштувати доступ з боку SCADA-системи Мастер-СКАДА до ПЛК 

VIPA214 за допомогою OPC-сервера OPManager за послідовним інтерфейсом 

RS232/MP2I для отримання стану його входів та виходів. 

11.  Налаштувати доступ з боку SCADA-системи Мастер-СКАДА до ПЛК 

VIPA313 за допомогою OPC-сервера OPManager за інтерфейсом Ethernet для 

отримання стану його входів та виходів. 

12.  Налаштувати доступ з боку SCADA-системи Мастер-СКАДА до 

ТРМ101 за допомогою OPC-сервера для пристроїв ОВЕН за протоколом OWEN 

та за послідовним інтерфейсом RS-485 для отримання значення параметра на 

вимірювальному вході та для встановлення уставки. Зробіть візуалізацію для ві-

дображення значення параметру та введення уставки.  

13.  Налаштувати доступ з боку SCADA-системи Мастер-СКАДА за допо-

могою OPC-сервера для пристроїв ОВЕН за протоколом Modbus та за послідов-

ним інтерфейсом RS-485 для отримання значення параметра на вимірювальному 

вході у ТРМ201 та для встановлення значення уставки. Зробіть візуалізацію для 

відображення значення параметра та введення значення уставки. 

14.  Налаштувати доступ з боку SCADA-системи Мастер-СКАДА до МДВВ за 
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допомогою OPC-сервера для пристроїв ОВЕН за протоколом Modbus та інтерфей-

сом RS-485 для отримання значення маски входів та виходів. Зробіть візуалізацію 

для відображення значення маски та введення значення маски виходів. 

15.  Налаштувати доступ з боку SCADA-системи Мастер-СКАДА до входів 

МВА за допомогою OPC-сервера для пристроїв ОВЕН за протоколом Modbus та 

інтерфейсом RS-485. Зробіть візуалізацію для відображення значення парамет-

рів. 

16.  Налаштувати доступ з боку SCADA-системи TraceMode до ТРМ101 за 

допомогою драйвера для пристроїв ОВЕН з інтерфейсом RS-485 та протоколом 

OWEN для отримання значення параметра на вимірювальному вході та для 

встановлення значення уставки. Зробіть візуалізацію для відображення значення 

параметра та введення значення уставки. 

17.  Налаштувати доступ з боку SCADA-системи TraceMode до ТРМ201 за 

допомогою драйвера для пристроїв ОВЕН з інтерфейсом RS-485 та протоколом 

OWEN для отримання значення параметра на вимірювальному вході та для 

встановлення значення уставки. Зробіть візуалізацію для відображення значення 

параметра та введення значення уставки. 

18.  Налаштувати доступ з боку SCADA-системи TraceMode до МДВВ за до-

помогою драйвера для пристроїв ОВЕН з інтерфейсом RS-485 та протоколом 

OWEN для отримання значення маски входів та встановлення маски виходів. 

Зробіть візуалізацію для відображення значення маски та введення значення ма-

ски виходів. 

19.  Налаштувати доступ з боку SCADA-системи TraceMode до входів 

МВ110-2А за допомогою драйвера для пристроїв ОВЕН з інтерфейсом RS-485 та 

протоколом OWEN. Зробіть візуалізацію для відображення значення параметрів.  

20.  Налаштувати доступ з боку SCADA-системи zenOn до ПЛК150 за допо-

могою ОРС-сервера CoDeSys за інтерфейсом Ethernet для отримання значення 

параметрів на аналогових входах. Зробіть візуалізацію для відображення зна-

чення параметрів на входах. 

21.  Налаштувати доступ з боку SCADA-системи zenOn до ПЛК150 для 

отримання стану його дискретних входів використовуючи маску за допомогою 

ОРС-сервера CoDeSys за інтерфейсом Ethernet. Зробіть візуалізацію для відо-

браження значення маски та стану окремих входів. 

22.  Налаштувати доступ з боку SCADA-системи zenOn до входів МВ110-2А 
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за допомогою OPC-сервера для пристроїв ОВЕН за протоколом Modbus з інтер-

фейсом RS-485. Зробіть візуалізацію для відображення значення параметрів. 

23.  Налаштувати доступ з боку SCADA-системи zenOn до МДВВ за допомо-

гою OPC-сервера для пристроїв ОВЕН за протоколом Modbus та інтерфейсом 

RS-485 для отримання значення маски входів та виходів. Зробіть візуалізацію 

для відображення значення маски входів та виходів. 

24.  Налаштувати доступ з боку SCADA-системи zenOn до МДВВ за допомо-

гою OPC-сервера для пристроїв ОВЕН за протоколом Modbus та інтерфейсом 

RS-485 для отримання стану дискретних входів та керування станом виходів. 

Зробіть візуалізацію для відображення значення стану входів та введення стану 

виходів. 

25. Налаштувати доступ з боку SCADA-системи zenOn до ТРМ101 за допо-

могою OPC-сервера для пристроїв ОВЕН за протоколом OWEN та інтерфейсом 

RS-485 для отримання значення параметра на вимірювальному вході та встанов-

лення значення уставки. Зробіть візуалізацію для відображення значення пара-

метру та введення значення уставки.  

26.  Налаштувати доступ з боку SCADA-системи zenOn до ТРМ201 за допо-

могою OPC-сервера для пристроїв ОВЕН за протоколом Modbus та інтерфейсом 

RS-485 для отримання значення параметра на вимірювальному вході та встанов-

лення уставки. Зробіть візуалізацію для відображення значення параметра та 

введення значення уставки. 

27.  Налаштувати доступ з боку SCADA-системи zenOn до ПЛК VIPA313 за 

допомогою OPC-сервера OPManager інтерфейсом Ethernet для отримання стану 

його входів та виходів. 

28.  Налаштувати доступ з боку SCADA-системи zenOn до ПЛК VIPA314 за 

допомогою OPC-сервера OPManager інтерфейсом Ethernet для отримання стану 

його входів та виходів. 

29.  Налаштувати доступ з боку SCADA-системи zenOn до ПЛК FESTO 

FC34 за допомогою OPC-сервера EasyOPC інтерфейсом Ethernet для отримання 

стану його входів та виходів. 

30.  Налаштувати доступ з боку SCADA-системи zenOn до ПЛК Mitsubishi 

FX-2N за допомогою OPC-сервера Beijer Electronics OPC Server за послідовним 

інтерфейсом для отримання стану його входів та виходів. 
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4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИКОНАННЯ 

Метою виконання індивідуального домашнього завдання є зміцнення та 

поглиблення знань та вмінь, що отримані під час проведення лекційних та лабо-

раторних занять. 

Основним завданням є розроблення прикладного програмного забезпечен-

ня (ППЗ) для комп’ютерно-інтегрованої системи управління (КІСУ) технологіч-

ним процесом ректифікації. У завданні наведена схема автоматизації ректифіка-

ційної колони. Під час виконання завдання студент повинен на основі аналізу 

отриманого варіанта завдання (схеми автоматизації технологічного процесу рек-

тифікації та запропонованих засобів автоматизації) розробити алгоритм управ-

ління колоною, структуру системи управління та ППЗ. Розроблена розподілена 

система управління (РСУ) повинна бути дворівневою: 

– нижній рівень – для безпосереднього управління об’єктом за допомогою 

ПЛК або регулятора з модулями введення/виведення; 

– верхній рівень – для диспетчерського управління об’єктом, яке реалізо-

ване на ПК та є автоматизованим робочим місцем (АРМ) оператора-диспетчера 

з відповідними засобами зв’язку з нижнім рівнем. 

Для розробки ППЗ нижнього рівня необхідно використати комплекс про-

грамування контролерів CoDeSys V2.3 [2, 3] (скорочення від Controllers 

Development System), який розроблений компанією 3S – Smart Software Solutions 

GmbH (Німеччина) [4]. Вказане середовище повністю відповідає вимогам стан-

дарту IEC61131-3 та використовується для створення ППЗ для систем управлін-

ня на базі мікропроцесорних промислових контролерів вільного програмування 

ПЛК100/150/154 виробництва компанії ТОВ «ВО ОВЕН» (Україна). Опис осно-

вних принципів роботи з контролерами та середовищем їхнього програмування 

наведено у роботах [5–7], а технічну підтримку можна одержати за електронною 

адресою [8] в Internet. Також слід використати програми конфігурування мікро-

процесорних регуляторів та пристроїв зв’язку з об’єктом (ПЗО) виробництва 

компанії ОВЕН [8–11]. 

АРМ оператора для верхнього рівня розробляється у спеціальному середови-

щі – SCADA-системі TraceMode, яка є продуктом компанії АдАстра [12, 13].  

Як допоміжний матеріал слід використати результати виконання лаборато-

рного практикуму з курсу «Програмне забезпечення АСУ (КІСУ)» [14], додатко-

ву методичну літературу [15, 19] та технічну документацію та опис програмних 

засобів [16–18]. 



 26 

В проєкті SCADA-системи для АРМ оператора повинні бути реалізовані 

усі основні функції диспетчерського контролю та управління: 

1) Обмін та оброблення даних у реальному часі.  

2) Відображення інформації на екрані монітора АРМ.  

3) Створення та ведення бази даних (БД) з технологічною інформацією.  

4) Аварійна сигналізація та ведення журналу тривог і повідомлень.  

5) Підготовка та генерування звітів про хід технологічного процесу (ТП).  

6) Здійснення взаємодії між ПК зі SCADA-системою і ПЛК та іншими 

пристроями в мережі. 

Нижче, на рис. 5 наведена схема автоматизації колони для технологічного 

процесу ректифікації, в якій використано п’ять контурів регулювання (витрати, 

рівня, температури) та п’ять контурів контролю (тиску, витрати та температури 

пари, тиску в колоні та якості суміші).  

У контурах використані датчики з уніфікованим струмовим сигналом (4-

20 мА). Це дифманометри, перетворювачі тиску, термометри опору та концент-

ратомір. 

У контурах регулювання витрати початкової суміші і готового продукту(№1, 

№7) та температури в колоні (№5) використані електропневмоперетворювачі 

(ЕПП) та виконавчі механізми пневматичної дії (МИМ); у контурах регулювання 

рівня в колоні (№2) та витрати води (№4) – виконавчі механізми електричної дії 

(МЕО або МЕП).  

Параметри технологічного процесу (контури регулювання та контролю) 

мають такі значення: 

 температура в колоні – 78 ºС; 

 витрата початкової суміші – 12,5 м
3
/год; 

 витрата готового продукту – 10 м
3
/год; 

 витрата води – 17 м
3
/год; 

 рівень в колоні – 1,5 м; 

 концентрація розчину – 90 %. 

Допустиме відхилення параметрів регулювання ±5 %. У випадку більшого 

відхилення повинна спрацьовувати сигналізація та занотовуватися інформація 

до журналу тривог і повідомлень, а також – до звіту про хід ТП. 

У джерелі [19] наведені умови завдань, де вказано технічні засоби нижньо-

го рівня РСУ, способи доступу до даних процесу, тобто інтерфейси та протоколи, 

а також контури контролю та регулювання для окремого варіанта завдання. У ра-

зі необхідності програмні регулятори можна реалізувати у SCADA-системі за до-
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помогою SoftLogic системи. У такому випадку необхідно використати вбудовані в 

ПК плати введення/виведення для підключення датчиків та виконавчих механіз-

мів (наприклад, AI_PCI_Advantech – плати PCI для аналогового введення фірми 

Advantech, AO(L,H)_PCL – плати для аналогового виведення фірми Advantech з 

прямою послідовністю передавання байтів). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Схема автоматизації ректифікаційної колони 

Після виконання завдання необхідно документувати готові проєкти з ППЗ 

за допомогою вбудованих засобів документування у середовищах CoDeSys та 

TraceMode. Крім того, необхідно зробити скриншоти екранів з конфігураторами 
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модулів та регуляторів, де повинні бути відображені параметри налаштування 

вимірювальних каналів та мережного інтерфейсу.  

На етапі захисту виконаного завдання крім електронних матеріалів (про-

єкти з ППЗ) студент повинен подати звіт про результати виконаної роботи у 

друкованому вигляді. Звіт повинен складатись з обов’язкових елементів. 

а) титульний лист (оформлення відповідно до вимог стандартів). 

б) лист із завданням (текст завдання та схема автоматизації). 

в) вибір та обґрунтування технічних рішень для реалізації завдання (ти-

пи датчиків, виконавчих механізмів, використані модулі вводу/виводу, модель 

ПЛК). 

г) роздрукований лістинг проєкту з усіма отриманими результатами у 

вигляді скриншотів. 

д) висновки та рекомендації щодо застосування РСУ. 

Крім того, студент повинен продемонструвати знання та вміння щодо ро-

боти у середовищах розроблення ППЗ, тобто у середовищах CoDeSys та 

TraceMode. Взагалі звіт повинен складати не більше 15 листів формату А4 з до-

триманням усіх правил та норм оформлення. 
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