
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ 

ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ 

Тема 1. Автоматизовані системи керування технологічними процесами  

Лекція 1. Предмет та задачі курсу. Основні визначення. Класифікація та 

структура технологічних об`єктів керування.  

Тема 2. Електропривод в АСУТП 

Лекція 2. Місце та роль електроприводу в сучасних автоматизованих 

системах керування технологічними процесами (АСУТП). Загальні 

характеристики електроприводів. Системні показники електроприводів. 

Тема 3. Основні функції та структура АСУТП 

Лекція 3. Функції АСУТП. Призначення та класифікація АСУТП. Ієрархія 

побудови автоматизованої системи керування технологічними процесами.  

Лекція 4. Принципи побудови автоматизованих систем керування 

технологічними процесами. Узагальнена структура автоматизованої системи 

керування технологічними процесами. Загальні блоки АСУТП. 

Лекція 5. Внутрішня структура АСУТП. Система логіко-програмного 

керування. Системи оптимального керування. Пристрій зв`язку з об`єктом в 

АСУТП. 

Лекція 6. Зовнішня структура АСУТП. Локальні АСУТП. Комплексні 

АСУТП. Вузлові АСУТП. Їх призначення та принципи їх побудови. Основні 

керовані технологічні параметри. 

Тема 4. Інформаційне забезпечення АСУТП 

Лекція 7. Забезпечення АСУТП. Види забезпечення АСУТП. Математичне 

забезпечення АСУТП. Апаратне забезпечення АСУТП. Інформаційне 

забезпечення АСУТП. Лінгвістичне забезпечення АСУТП. 

Лекція 8. Алгоритмізація технологічних процесів. Методи побудови 

математичних моделей.  

Тема 5. Основні канали зв’язку АСУТП 

Лекція 9. Зв'язок управляючого пристрою з технологічним об’єктом 

керування. Управляючі модулі.   

Тема 6. Перетворювання технологічної інформації 



Лекція 10. Види та форми сигналів. Класифікація сигналів. Кодування 

сигналів. Системи зворотного зв’язку в АСУТП.  

Тема 7. Системний аналіз технологічних об’єктів керування 

Лекція 11. Інформаційне обстеження технологічних операцій та процесів. 

Інформаційний опис технологічних об’єктів керування. Аналіз якості 

функціонування технологічних об’єктів керування.   

Лекція 12. Аналіз керованості технологічних об’єктів керування. Аналіз 

якості технологічного процесу по зміненню відсотку випуску якісної продукції. 

Лекція 13. Обробка результатів інформаційного обстеження. Методи для 

підвищення якості функціонування об’єктів керування. 60. Цільова функція як 

критерій оптимальності. 

Лекція 14. Природа обурюючих дій в автоматизованих системах керування 

технологічними процесами. Відхилення при керуванні технологічними 

процесами. Ідентифікація технологічних об’єктів керування.  

Тема 8. Моделювання технологічних об’єктів,що керуються АСУТП 

Лекція 15. Алгоритми функціонування. Аналітичні методи моделювання. 

Моделювання технологічних циклів. Експериментальні методи отримання 

моделей технологічних об’єктів. 

Лекція  16. Одномірні моделі. Багатомірні моделі. 

Тема 9. Алгоритми керування АСУТП 

Лекція 17. Задачі управління в АСУТП. Алгоритми стабілізації 

управляючих параметрів. Алгоритми автоматичної оптимізації (статистична та 

динамічна оптимізація, симплексний метод лінійного програмування).   

Лекція 18. Градієнтні методи автоматичної оптимізації. Пошук екстремуму 

цільової функції. Автоматична оптимізація електрохімічної обробки. 

Використання методів нечіткої логіки в АСУТП.  

Тема 10. Алгоритми керування технологічним циклом 

Лекція 19. Задачі управління технологічним циклом. Синтез алгоритмів 

комбінаційних схем управління. Схемна реалізація релейно-контактних 

комбінаційних схем та схем на логічних елементах. 



Лекція 20. Синтез алгоритмів послідовносних автоматів. Загальна 

структура послідовносних автоматів. Побудова схеми простого автомата. 

Лекція 21. Реалізація алгоритмів управління послідовносних автоматів. 

Види пристроїв збереження даних. Перетворювачі кодів та арифметичні 

пристрої. Узагальнені алгоритми керування технологічним циклом. 

Тема 11.Особливості проектування АСУТП 

Лекція 23. Основні задачі та принципи проектування. Етапи розробки та 

впровадження АСУТП. 

Тема 12.Системи програмного управління виробничими установками 

Лекція 23. Призначення та загальна структура. Локальні системи 

програмного управління. Програмуємі контролери. 

Лекція 24.Системи пристроїв числового програмного управління (ПЧПУ). 

Склад системи ПЧПУ. Програмування у ПЧПУ. Виконуючі пристрої у ПЧПУ.  

  

 

Перелік лабораторних робіт 

1. Збір та первинна обробка інформації в АСУТП 

2. Вибір оптимальних структур АСР об’єктів на основі використання їх 

математичних моделей  

3. Розробка систем автоматизації хіміко-технологічних об’єктів   

4. Оптимальне управління в АСУТП    

5. Програмне та логічне управління в АСУТП 

6. Автоматизований пуск и останов технологічного обладнання в АСУТП 

7. Система автоматизації та протиаварійного захисту потенційно 

небезпечних об’єктів 

8. Математичний опис та автоматизація типових об’єктів хімічної 

технології 

 

 

Завдання до індивідуальної  роботи студента 

Відповідно до заданого опису предметної області необхідно: 



1. Скласти алгоритм циклічного опросу систем зворотного зв’язку 

АСУТП. 

2. Виконати розрахунок дійсних значень вимірюємих величин у фізичних 

одиницях виміру по кодах АЦП. 

3. Збір вихідних даних, розрахунок та вибір оптимальної структури АСР. 

4. Ідентифікація контурів АСУТП.  

5. Розрахувати датчик кутового переміщення. 

6. Розрахунок датчиків лінійного переміщення. 

7. Визначити вірогідність того, що на протязі заданого часу АСУ буде 

працювати безвідмовно. 

8. Обрати технічні засоби автоматизації та скласти функціональну схему 

системи оптимального управління. 
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