


2

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 151
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програму фахового вступного випробування складено на підставі
стандарту вищої освіти за спеціальністю 151 «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології» галузі знань 15 «Автоматизація та
приладобудування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04 жовтня
2018 року № 1071.

Мета фахового вступного випробування полягає в комплексній
перевірці знань абітурієнтів при вступі для здобуття освітнього ступеня
магістра, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених
освітньо-професійною програмою, під час здобуття попереднього
освітнього ступеня.

Абітурієнт повинен продемонструвати фундаментальні та
професійно-орієнтовані уміння та знання, а також здатність вирішувати
типові професійні завдання.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

1 Автоматизація технологічних процесів і виробництв

1.1 Основні задачі автоматизації технологічних процесів і структура
систем автоматизації:

- задача автоматичної стабілізації технологічного параметру;
- задача  автоматичного програмного регулювання технологічного
параметру;
- задача слідкуючого автоматичного  регулювання технологічного
параметру;

1.2 Автоматизація агломераційного виробництва:
- система автоматичного індивідуального масового дозування
компонентів аглошихти;
- система автоматичного дозування компонентів аглошихти  по їх
загальній масі;
- система автоматичного  масового дозування компонентів
аглошихти по важко дозованому компоненту;
- автоматизація процесу завантаження аглошихти на агломашину;
- автоматизація процесу запалювання  аглошихти в горні
агломашини;
- автоматизація процесу спікання  аглошихти;

1.3 Автоматизація доменного виробництва
- основні  регулюючі впливи  на процеси  у доменній печі (далі –
ДП);
- автоматична система розподілення залізорудних матеріалів  і коксу
по поверхні колошника ДП;
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- система автоматичного регулювання  тиску колошникового газу
ДП;
- методи контролю швидкості сходу стовпа шихтових матеріалів у
доменній печі (ДП);
- система автоматичного регулювання  температури дуття ДП;
- система автоматичного регулювання  вологості  дуття ДП;
- система автоматичного регулювання  кількості природного газу,
або паливних добавок при вдуванні їх  в ДП;
- система автоматичного регулювання  температури купола повітря
нагрівача;
- послідовний режим нагріву повітря нагрівачів ДП.

1.4 Автоматизація дугових сталеплавильних печей (ДСП)
- принцип роботи і конструкція дугової сталеплавильної печі (ДСП);
- залежність напруги дуги від її довжини;
- однолінійна схема живлення ДСП;
- система керування електричним режимом ДСП;
- система керування тепловим режимом ДСП.

1.5 Автоматизація конвертерного  виробництва
- міксер, призначення і основні задачі контролю та регулювання;
- кисневий конвертер, конструкція і основні періоди  плавки;
- система автоматичного контролю та регулювання параметрів
кисню на продувку;
- система автоматичного контролю та регулювання параметрів
кисневої фурми;
- основні контури регулювання параметрів котла-охолоджувача
конвертерних газів;
- основні типи агрегатів позапічної обробки сталі;
- система автоматичного контролю та регулювання параметрів в
агрегатах позапічної обробки сталі.

1.6 Автоматизація прокатного виробництва
-основні системи автоматичного контролю та регулювання
параметрів нагрівального колодязю;
- системи автоматичного контролю та регулювання параметрів в
зонах методичної печі;
- автоматизація камерної термічної печі;
-автоматизація прохідної термічної печі;
-основні  система автоматичного контролю та регулювання
параметрів кліті прокатного стану.

Рекомендована література:
1. Глинков Г.М. АСУ ТП в черной металлургии / Глинков Г.М.,
Маковский В.А.-2-е изд., перераб. и доп.-М. Металлургия, 1999.- 310с.
2. Глинков, Г.М. Контроль и автоматизация металлургических процессов:
учеб. для вузов / Г.М. Глинков, А.И. Косырев, Е.К. Шевцов. - М.:
Металлургия, 1989. - 352 с..
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3. Каганов В.Ю. Автоматизация управления металлургическими
процессами / В.Ю. Каганов, О.М. Блинов, А.М. Беленький. – М.:
Металлургия, 1974. – 416 с.
4. Юсфин Ю.С. Управление окускованием железорудных материалов /
Юсфин Ю.С., Каменев А.Д., Буткарев А.П. М.: Металлургия , 1990.-280 с.
5. Родионов В.Д. Технические средства АСУТП: Учеб. пособие для вузов
по спец. "Автоматика и управление в техн. системах" / В.Д.Родионов,
В.А.Терехов, В.Б.Яковлев; Под общ. ред. В.Б.Яковлева. - М.: Высш. шк.,
1989. - 263с: ил.
6. Кравченко В. П. Автоматизація технологічних процесів і виробництв
[Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисциплини «Автоматизація
технологічних процесів і виробництв» для студентів спеціальності
6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» денної та
заочної форм навчання / В. П. Кравченко. – Маріуполь : ПГТУ, 2017. –
165 с. – Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12405.

2 Електроніка

2.1. Напівпровідники.
– Фізичні основи роботи напівпровідників.
– Домішкові напівпровідники та їх властивості. Донорні та
акцепторні домішки.

– Електричні процеси в p–n переході.
2.2. Електронні прилади.

– Діоди.
– Біполярні транзистори.
– Польові транзистори.
– Тиристори.

2.3. Підсилювачі сигналів.
– Класифікація, основні параметри і характеристики підсилювачів.
– Підсилювачі змінного струму.
– Підсилювачі постійного струму.
– Підсилювачі потужності.
– Операційні підсилювачі.
– Зворотний зв'язок в підсилювачах.

2.4. Логічні елементи.
– Логічний елемент НІ.
– Логічні елементи І, І-НІ.
– Логічні елементи АБО, АБО-НІ.

2.5. Комбінаторні логічні пристрої.
– Дешифатори.
– Шифратори.
– Мультиплексори.
– Демультиплексори.

2.6. Послідовні логічні пристрої.

http://ec.lib.vntu.edu.ua/DocDescription?doc_id=163481
http://ec.lib.vntu.edu.ua/DocDescription?doc_id=163481
http://ec.lib.vntu.edu.ua/DocDescription?doc_id=163481
http://ec.lib.vntu.edu.ua/DocDescription?doc_id=163481
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– Тригери.
– Регістри.
– Лічильники.
2.7. Мікропроцесорна техніка.

Рекомендована література:
1. Гусев В.Г. Электроника и микропроцессорная техника: ученик / В.Г.
Гусев, Ю.М. Гусев.–6-е изд., стер.–М.: КНОРУС, 2013.–800 с.
2. Скаржепа В.А. Электроника и микросхемотехника. Ч. 1.
Электронные устройства информационной автоматики: Учебник / В.А.
Скаржепа, А.Н. Луценко, под общ. ред. А. А. Краснопрошиной.–К.: Выща
школа, 1989.–431 с.
3. Забродин Ю.С. Промышленная электроника: Учебник для вузов /
Ю.С. Забродин.–М.: Высш. школа, 1982.–496 с.
4. Музылева И.В. Элементная база для построения цифровых схем
управления / И.В. Музылева.–М.: Техносфера, 2006.–144 с.
5. Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы: Справочник /
В.Л. Шило.–М.: Радио и связь, 1988.–352 с.

3 Електротехніка, електромеханіка та метрологія

3.1 Електротехніка:
- Лінійні електричні ланцюги постійного та синусоїдального струму.

Основні величини, що характеризують їх. Основні методи
розрахунку.

- Магнітні ланцюги та методи їх розрахунку.
- Чотириполюсники.
- Трифазні ланцюги.
- Перехідні процеси в електричних ланцюгах.
- Періодичні несинусоїдальні струми і напруги.
- Спектральні методи розрахунку електричних ланцюгів.
3.2 Електромеханіка:
- Трансформатори. Пристрій і принцип дії. Основні технічні

характеристики. Векторні діаграми трансформаторів. Режими
роботи.

- Машини постійного струму. Принцип дії,  конструкція, основні
характеристики. Робота в режимах генератора та двигуна. Способи
регулювання швидкості, реверсу, гальмування.

- Машини змінного струму. Принцип дії,  конструкція, основні
характеристики. Робота в режимах генератора та двигуна. Способи
регулювання швидкості, реверсу, гальмування.

- Синхронні машини. Принцип дії,  конструкція, основні
характеристики. Робота в режимах генератора та двигуна. Способи
регулювання швидкості, реверсу, гальмування.



7

- Поняття електропривода. Структура електропривода. Рівняння руху
електроприводу. Замкнуті та розімкнуті системи керування
електроприводом.
3.3 Метрологія:

- Основи метрології і метрологічні характеристики  засобів
вимірювань.  Похибки та методи їх зменшення.

- Організація вимірювальних експериментів і обробка  результатів
вимірювань.

- Електромеханічні прилади.
- Вимірювальні перетворювачі.
- Показувальні, реєструючі та регулюючі прилади різних структур.
- Електронні прилади.
- Електронні цифрові прилади.
- Вимірювання електричних величин.

Рекомендована література:
1. Батура М.П. Теория электрических цепей: учебник для студентов

электротехнических специальностей вузов / М.П.Батура, А.П.Кузнецов,
А.П.Курулев; под общ. ред. А.П.Курулева. - 2-е изд., испр. - Минск:
Вышэйшая школа, 2007. – 607 с.

2. Вольдек А.И. Электрические машины: учебник для вузов /
А.И.Вольдек, В.В.Попов. – Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 349 с.

3. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники: учебник для
вузов / Л.А.Бессонов. – М.: Высшая школа, 2002. – 638 с.

4. Гульков Г.И. Системы автоматического управления
электроприводами: учебное пособие / Г.И. Гульков, Ю.Н. Петренко,
Т.В. Бачило; под ред. Ю.Н. Петренко. – Минск: ИВЦ Минфина, 2014. – 366 с.

5. Сергеев А.Г. Метрология и метрологическое обеспечение: учебник
для вузов / А.Г.Сергеев. – М.: Высшее образование, 2008. – 486 с.

6. Іванов А.А. Довідник з електротехніки: довідник  / А.А.Іванов. –
Київ.: Вища школа, Головне вид., 1995. – 865 с.

7. Тарасова В.О. Метрологія, стандартизація і сертифікація: підручник
/ В.О.Тарасова. – Х.: Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с.

4. Основи комп’ютерно-інтегрованого управління

4.1 Основи комп’ютерно-інтегрованого управління:
- структура комп'ютерних інформаційно-керуючих систем (ІКС)

підприємства;
- характеристика складових частин ІКС систем;
- функціональні задачі стадій управління промислового підприємства;
- галузеві особливості застосування ІКС.

4.2 Компонентна модель програмного забезпечення:
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- огляд технологій COM/DCOM, CORBA, SOAP, основні властивості,
переваги та недоліки;

- компонентна модель Microsoft COM/DCOM. Основні поняття та
модель COM;

- технологія OLE for process control (OPC);
- динамічний обмін даними DDE.
4.3 Рівень керування:
- SCADA система;
- Людино-машинний інтерфейс (HMI англ. Human Machine Interface)
- Диспетчерська система (головний термінал) (MTU англ. Master

Terminal Unit);
- Програмований логічний контролер (PLC англ. Programmable Logic

Controller)
- Комунікаційна інфраструктура (CS англ. Communication System) для

реалізації промислової мережі.
4.4 Розробка операторського інтерфейсу у SCADA WINCC:
- візуалізація техпроцесу (Graphic Designer);
- конфігурація і налаштування зв'язку з контролерами різних

виробників (Tag Management);
- відображення, архівація і протоколювання повідомлень від техно-

логічного процесу (Alarm Logging);
- відображення, архівація і протоколювання змінних (Tag Logging);
- розширення можливостей системи за рахунок використання скриптів

на мовах ANSI C, VBS і VBA;
- проектування системи звітності (Report Designer);
- взаємодія з іншими застосуваннями, у тому числі і по мережі,

завдяки використанню стандартних інтерфейсів OLE, ODBC і SQL;
- розширення можливостей шляхом використання елементів

ACTIVEX;
- відкритий OPC-інтерфейс (OLE for Process Control);
- взаємодія з пакетом Simatic Step 7.

Рекомендована література:
1. Трегуб В.Г. Оснои комп’ютерно-інтегрованого керування:

Навчальний посібник / В.Г. Трегуб. – К. : НУХТ, 2005. – 191 с.
2. Бобух А.О. Автоматизовані системи керування технологічними
процесами: Навч. посібник / А.О. Бобух – Харків: ХНАМГ, 2006. –
185 с.
3. Харазов В. Г. Интегрированные системы управления
технологическими процессами / В. Г. Харазов – СПб.: Профессия,
2009. – 592 с.
4. Борисов А.М. Основы построения промышленных сетей
автоматики /А.М. Борисов. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ,
2012. – 108 с.
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5. Денисенко В.В. Компьютерное управление технологическим
процессом, экспериментом, оборудованием. – М.: Горячая линия-
Телеком, 2009. – 608 с.
6. 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. : «Ліра-К», 2011. – 552 с.

5. Проєктування, монтаж і експлуатація систем автоматизації

5.1 Проєкт, стадії проєктування.
- нормативні документи;
- технологічне завдання, зміст, порядок узгодження та затвердження;
- технічний проект;
- робочі креслення.

5.2 Технічне завдання
- зміст, основні розділи, порядок узгодження та затвердження.
- загальні положення;
- склад технічного завдання;
- основні вимоги до АСУ;
- вимоги до системи та її частин;
- вимоги до якості виконання функцій АСУ;
- вимоги до видів забезпечення АСУ.

5.3 Структурні схеми
- структурна схема автоматизації об'єкту;
- структурна функціональна схема системи автоматизації;
- структурна схема комплексу технічних засобів системи

автоматизації;
- структурні схеми контролю та управління систем автоматизації;
- умовні позначення технічних засобів на структурних схемах

контролю та автоматизації.
- умовні позначення функцій системи автоматизації.

5.4 Функціональні схеми автоматизації.
- умовні зображення засобів автоматизації;
- специфікація технічних засобів автоматизації;
- літерні позначення;
- правила побудови умовних зображень;
- додаткові літерні позначення, які застосовуються для вказівки

додаткових функціональних ознак приладів, перетворювачів сигналів та
обчислювальних пристроїв.

5.5 Принципово-електричні схеми підсистем автоматизації
- вимоги до розробки та принципи побудови;
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- позначення силових ліній змінного струму, ліній контролю,
управління, сигналізації.

- позначення електронних приладів, вторинні приладів, регуляторів та
ін.

- принципово-електричні схеми підсистем автоматизації;
- схеми сигналізації критичних значень технологічних параметрів;
- схеми автоматичної відсічки та блокування;
- принципово-електричні схеми систем автоматичного регулювання

температури, тиску , витрат з використанням локальних регуляторів;
- принципово-електричні схеми автоматичного регулювання на базі

контролерів.
5.6 Проектування щитів, пультів, шаф керування та мнемосхем
- проектування щитів, пультів, шаф керування та мнемосхем;
- системи візуалізації технологічних параметрів, SCADA-системи;
- щити шафові поодинокі, двох і трисекційні із задніми дверима,

малогабаритні.
- щити панельні з каркасом всіх типорозмірів і допоміжні тильні

елементи до них.
- щити шафові з передніми і задніми дверима;
- стативи всіх типорозмірів;
- пульти керування.
5.7. Схеми зовнішніх з'єднань
- проміжні шафи, протяжні та поворотні коробки;
- позначення технічних засобів на схемах зовнішніх з'єднань;
- відкриті електропроводки;
- приховані електропроводки;
- зовнішні електропроводки.

Рекомендована література:
1. Трегуб В. Г. Проектування систем автоматизації : навч. посібник /

В. Г. Трегуб. – Київ : Ліра-К, 2014. – 342 с.
2. Пушкар М.С. Проектування систем автоматизації: навч. посібник /

М.С. Пушкар, С.М. Проценко – Д.: Національний гірничий університет,
2013. – 268 с.

3. Кваско М.З. Проектування систем керування: навч. посіб. для студ.
вищ. техн. навч. закл. / М.З. Кваско, Я.Ю. Жураковський, А.І. Жученко,
В.В. Миленький. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 344 с.

4. Ладанюк А.П. Автоматизація технологічних процесів і виробництв
харчової промисловості: Підручник / А.П. Ладанюк, В.Г. Трегуб,
І.В. Ельперін, В.Д. Цюцюра В.Д. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 224 с.

5. Тошинський В.І. Проектування систем автоматизації технологічних
процесів: навч. посібник / В.І. Тошинський, М.О. Подусов та ін. – Харків:
НТУ «ХПІ», 2006. – 412 с.

6. ДСТУ Б А.2.4-16:2008 «Автоматизація технологічних процесів.
зображення умовні приладів і засобів автоматизації в схемах».
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7. Клюев А.С. Проектирование систем автоматизации
технологических процессов / А.С. Клюев, В.В. Глазов, А.Х. Дубровский. -
М.:Энергоатомиздат, 1990. – 464 с.

6. Сучасні мови програмування і програмування контролерів

Сучасні мови програмування

6.1 Знайомство з об'єктно-орієнтованими середовищами
програмування на основі мови  С. Базові навички створення програм:

– Основні інструменти інтерфейсу інтегрованого середовища;
– Типи даних;
– Організація введення-виведення;
– Обробка виключень.

6.2 Компонентна модель програмування. Бібліотеки візуальних
компонентів:

– Компоненти;
– Ієрархія класів;
– Стандартні компоненти для реалізації інтерфейсу;
– Підтримка графіки.

6.3 Основи роботи з базами даних:
– Локальні і розподілені бази даних;
– Вивчення компонентів доступу і представлення даних в різних

конфігураціях;
– Компоненти доступу і представлення (Data Access, BDE, ADO,

dbExpress, Interbase);
– Створення таблиць БД;
– Створення додатка для роботи з модулем даних;
– Формування запитів. Основні команди мови SQL;
– Складання звітів.

6.4 Основи об’єктно-орієнтованого програмування:
– Поняття властивостей, методів, подій компонентів в рамках

ООП;
– Класи і об'єкти;
– Інкапсуляція даних. Специфікатори доступу;
– Спеціальні компонентні функції – конструктори і деструктори

Спадкування класів;
– Механізм віртуальних функцій;
– Поліморфні об'єкти. Механізми реалізації поліморфізму.
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Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації
6.5 Апаратне забезпечення. Особливості архітектури контролерів
Siemens:
– Устаткування сімейства Simatic фірми Siemens. Сфера

застосування. Дизайн;
– Типи контролерів;
– Типи інтерфейсів;
– Модулі введення-виведення дискретних сигналів;
– Модулі введення-виведення аналогових сигналів;
– Функціональні модулі;
– Засоби комунікації;
– Блоки живлення;
– Відображення і контроль.

6.6 Логічна структура контролерів Siemens. Організація пам’яті:
– Організація пам'яті. Області (види) пам'яті та їх адресація;
– Використання адреси пам'яті для доступу до даних;
– Представлення чисел. Використання констант;
– Адресація аналогових/дискретних входів/виходів.

6.7 Засоби програмування контролера. Основні команди:
– Принцип роботи програми. Конструкція програми;
– Концепції мов програмування та редакторів. Системи команд

SIMATIC та IEC 1131-3;
– Типи представлення програм. Редактор списку команд

(Statement List). Редактор контактного плану (Ladder Logic).
Редактор функціонального плана (Function Block Diagram);

– Основні команди SIMATIC;
– Відладка і робота з програмою.

Рекомендована література:
1. Архангельский А. Я. Приемы программирования в C++ Builder 6 и 2006 /
А. Я. Архангельский. – М. : Бином-Пресс, 2010. – 992 с.

2. Шамис В. А. Borland C++ Builder 4. Техника визуального
программирования / В. А. Шамис. – М. : Нолидж, 2000. – 656 с.

3. Архангельский А. Я. Компоненты C++ Builder : справочное и метод.
пособие / А. Я. Архангельский. – М. : Бином-Пресс, 2008. – 960 с.

4. Вальвачев А. Программирование в среде C++ Builder 3.0 / А. Вальвачев.
– Минск : Попурри, 1998. – 576 с.

5. Бобровский С. И. Самоучитель программирования на языке С++ в
системе Borland C++ Builder 4.0 / С. И. Бобровский. - М. : ДЕСС
INFORCOM PRESS, 1999. – 286 с.
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6. Сучасні мови програмування [Електронний ресурс] : методичні вказівки
до виконання лабораторних робіт з курсу «Сучасні мови
програмування» для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та
комп'ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання /
уклад. С. В. Щербаков. – Маріуполь : ПДТУ, 2019. – 70 с. – Режим
доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/18479

7. Сучасні мови програмування [Електронний ресурс] : методичні вказівки
з самостійного вивчення курсу «Сучасні мови програмування» для
студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології» денної та заочної форм навчання / уклад. С. В. Щербаков. –
Маріуполь : ПДТУ, 2019. − 36 с. – Режим доступу:
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/18481

8. Сучасні мови програмування [Електронний ресурс] : конспект лекцій з
дисципліни «Сучасні мови програмування» для студентів спеціальності
151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» денної та
заочної форм навчання / уклад. С. В. Щербаков. – Маріуполь : ПДТУ,
2019. − 116 с. – Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/
18482

9. Медведев М. Ю. Программирование промышленных контроллеров :
учеб. пособие / М. Ю. Медведев, В. Х. Пшихопов. – СПб. : Лань, 2011. –
288 с.

10. Кангин В. В. Аппаратные и программные средства систем
управления. Промышленные сети и контроллеры / В. В. Кангин, В. Н.
Козлов. – М. : Бином-Пресс, 2010. – 424 с.

11. Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації [Електронний
ресурс] : конспект лекцій з вивчення курсу «Мікропроцесорні та
програмні засоби автоматизації» для студентів спеціальності 151
«Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» денної та
заочної форм навчання / уклад. С. В. Щербаков. – Маріуполь : ПДТУ,
2018. – 55 с. – Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/
16362

12. Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації [Електронний
ресурс]: методичні вказівки з самостійного вивчення курсу
«Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації» для студентів
напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології» денної та заочної форм навчання / уклад. С. В.
Щербаков. – Маріуполь : ПДТУ, 2014. − 25 с. – Режим доступу:
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1149

13. Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації. Програмування
систем автоматизації з використанням мікроконтролерів Siemens серії
Simatic S7-200 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання
лабораторних робіт з курсу «Мікропроцесорні та програмні засоби
автоматизації» для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та
комп'ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання /

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/18479
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/18481
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/%2018482
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/%2018482
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/%2016362
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/%2016362
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1149
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уклад. С. В. Щербаков. – Маріуполь : ПДТУ, 2018. – 54 с. – Режим
доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/16361

14. "OOO "Сименс" в России – решения для промышленности,
медицины, энергетики; Siemens AG" [Електронний ресурс]: [Сайт]. –
Режим доступа: www.siemens.ru.

15. Siemens AG – мировой лидер в области электроники и
электротехники, в сферах промышленности, энергетики и
здравоохранения [Електронний ресурс] : [Сайт]. – Режим доступа:
www.siemens.com.

16. Промышленная автоматизация - Сименс Украина [Электронный
ресурс]: [Сайт]. – Режим доступа: https://www.cee.siemens.com/web/
ua/ru/Pages/Home.aspx

7. Теорія автоматичного регулювання

7.1. Загальні поняття.
–Завдання регулювання.
–Принципи регулювання.

7.2. Типові ланки.
–Диференціальні рівняння, статичні характеристики, передавальні

функції.
–Часові характеристики: перехідна функція, ідеальна та реальна

імпульсні характеристики.
–Частотні характеристики.
–Статичні ланки: пропорційна, аперіодична.
–Ланки, що інтегрують: ідеальна та реальна.
–Ланки, що диференціюють: ідеальна та реальна.
–Ланки другого порядку.

7.3. Об'єкти управління.
–Визначення та обробка статичної характеристики об'єкта управління.
–Визначення та обробка кривої розгону об'єкта управління.
–Визначення та обробка реальної імпульсної характеристики об'єкта

управління.
–Визначення та обробка частотних характеристик об'єкта управління.
–Статичний об'єкт управління, його передавальна функція, та частотні

характеристики.
–Астатичний об'єкт управління, його передавальна функція, та

частотні характеристики.
7.4. Регулятори.

–Пропорційний регулятор та його характеристики.
– Інтегральний регулятор та його характеристики.
–Пропорційно-інтегральний регулятор та його характеристики.
–Пропорційно-диференційний регулятор та його характеристики.

http://www.siemens.ru/
http://www.siemens.com/
https://www.cee.siemens.com/web/%20ua/ru/Pages/Home.aspx
https://www.cee.siemens.com/web/%20ua/ru/Pages/Home.aspx
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–Пропорційно-інтегрально-диференційний регулятор та його
характеристики.

7.5. Автоматичні системи керування.
–Структурні схеми АСУ.
–Передавальні функції АСУ за завданням і за навантаженням.
–Перехідні процеси в АСУ та показники їх якості.
–Стійкість АСУ. Критерії стійкості Гурвіца та Найквіста. Запаси

стійкості по модулю і по фазі та їх визначення.

Рекомендована література:
1. Ерофеев А.А. Теория автоматического управления: Учебник для

вузов / А.А. Ерофеев.–2-е издание, перераб. и доп.–СПб.: Политехника,
2003.–302с.

2. Основы теории автоматического управления: Учебник для вузов /
В.А. Лукас.–2-е издание, перераб. и доп.–М.: Недра, 1990.–416 с.

3. Попович М. Г. Теорія автоматичного керування: Підручник / М. Г.
Попович, О. В. Ковальчук .–2-ге вид., перероб. і доп.– К.: Либідь, 2007.–
656 с.

4. Іванов А. О. Теорія автоматичного керування: Підручник. / А. О.
Іванов. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2003. –
250 с.

8. Технологічні вимірювання і прилади

8.1 Основні поняття та визначення.
Структура АСУ ТП. Вимірювальні засоби та системи. Вимірювальні

перетворювачі.
8.2 Засоби та методи вимірювання температури
Поняття температури та температурних шкал. Термометри

розширення. Манометричні термометри. Техніка вимірювання
температури.

8.3 Перетворювачі температури
Термометри опору. Термоелектричні термометри. Пірометричні

перетворювачі температури.
8.4 Нормуючі перетворювачі
Нормуючі перетворювачі для термометрів опору. Нормуючі

перетворювачі для термоелектричних термометрів.
8.5 Температурні вимірювальні прилади
Вимірювальні лабораторні та автоматичні мости. Пірометричні

мілівольтметри. Вимірювальні лабораторні та автоматичні потенціометри.
Промислові потенціометри. Вимірювальні прилади з уніфікованим
вхідним сигналом..

8.6 Вимірювальні перетворювачі переміщень та системи
дистанційної передачі показань
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Резистивні перетворювачі. Індуктивні перетворювачі. Диференційно-
трансформаторні перетворювачі. Структура систем дистанційної передачі
показань. Система дистанційної передачі показань на диференційно-
трансформаторних перетворювачах.

8.7 Засоби та методи вимірювання зусиль, деформацій
Тензорезистивні перетворювачі. Перетворювачі структури КНС.

Магнітопружні та анізотропні магнітопружні перетворювачі.
8.8 Засоби та методи вимірювання тиску
Основні визначення та класифікація приладів за принципом дії.

Рідинні манометри. Деформаційні манометри, манометри типу ДМ, ДМТ.
Техніка вимірювання тиску. Вимірювання тиску неагресивних та
агресивних газів та рідин. Вимірювання тиску забруднених газів.
Вимірювання тиску пари. Вимірювання малих тисків.

8.9 Засоби та методи вимірювання рівня
Основні визначення та класифікація приладів за принципом дії.

Рівнеміри типу «вказівне скло». Поплавкові рівнеміри з поплавками
постійного та змінного занурення. Гідростатичні рівнеміри. Вимірювання
рівня за допомогою дифманометрів-рівнемірів: у відкритих та закритих
ємностях. Вимірювання рівня сипучих матеріалів.

8.10 Засоби та методи вимірювання витрат рідини та газу
Основні поняття та визначення. Метод змінного перепаду. Стандартні

звужуючі пристрої. Техніка вимірювання витрат: вимоги до відбірного
пристрою та імпульсних ліній. Вимірювання витрат пари. Метод
постійного перепаду. Метод швидкісного напору. Тахометричний метод.
Електромагнітний метод. Ультразвуковий метод.

8.11 Засоби та методи вимірювання вологості
Основні поняття та визначення. Психрометричний метод.

Гігроскопічний метод. Метод точки роси. Прямі та непрямі методи
вимірювання вологості сипучих.

8.12 Методи та засоби аналізу складу рідин і конденсату водяної
пари

Основні поняття та визначення. Кондуктометричний метод.
Потенціометричний метод. Фотометричні методи.

8.13 Засоби та методи контролю хімічного складу газів та рідин
Основні поняття та визначення. Автоматичні газоаналізатори. Газова

схема газоаналізатора. Автоматичні газоаналізатори по теплопровідності.
Магнітні газоаналізатори. Оптико-акустичні аналізатори. Аналізатори
рідких розплавів.

8.14 Перспективи розвитку засобів вимірювання технологічних
параметрів

Використання цифрової техніки в АСУ ТП. Переваги цифрової
інформації. Інтелектуальні датчики. Схеми підключення інтелектуальних
датчиків: одноточковий та багатоточковий режими роботи. Структурна
схема електронних перетворювачів.
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Рекомендована література:
1. Метрологія та вимірювальна техніка: Підручник/ Є.С. Поліщук,

М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, В.М. Ванько, Т.Г. Бойко; За ред. Проф. Є.С.
Поліщука. – 2-е вид., доповн. і перероб. – Львів: Видавництво Львівської
політехніки, 2012. – 544 с.

2. Шевцов Е.К. Технічні засоби автоматики (навчальний посібник). -
Маріуполь: ПДТУ, 2006. - 263с.

3. Теплотехнические измерения и приборы / Г. М. Иванова,
Н. Д. Кузнецов, В. С. Чистяков. – М. : Енергоатомиздат, 1984. – 459 с.

4. Автоматичні вимірювання та прилади / П. П. Орнатский. – 5-е вид.
– К.: Вища школа, 1986. – 504 с.

5. Теплотехнические измерения и приборы / Н. Г. Фарзане, Л. В.
Илясов, А. Ю. Азиз-заде. – М. : Высшая школа, 1989. – 456 с.

9. Технічні засоби автоматизації

9.1 Технічні засоби контролю та управління:
- Дискретні регулятори: регулятори релейної дії, імпульсні

регулятори;
- Регулятори безперервної дії: регулятори прямої та непрямої дії;
- Пристрої формування сигналу похибки;
- Програмні задавачі;
- Мікропроцесорні вторинні прилади та регулятори;
- Пускові пристрої САР: електромагнітні контактори, безконтактні

реверсивні пускачі, підключення пускових пристроїв до регулятора
та виконавчого механізму;

- Апаратура дистанційного управління: кнопкові станції, ключі
управління, універсальні перемикачі; блоки ручного управління,
підключення апаратури дистанційного управління до регулятора та
пускових пристроїв;

- Задавачі САР;
- Давачі та перетворювачі з уніфікованим вихідним сигналом:

характеристики, з’єднання приладів між собою при різних типах
сигналів, струмова петля, розрахунок опору лінії зв’язку;

- Блоки живлення: вибір, класифікація, принципові електричні та
структурні схеми, гальванічна розв’язка каналів.

- Сигнальна апаратура;
- Модулі мікропроцесорних промислових контролерів: модулі

аналогового вводу, модулі аналогового виводу, модулі дискретного
вводу, модулі дискретного виводу, модулі для
термоперетворювачів, інтерфейсні модулі;

- Сучасні принципи побудови САР;
- Цифрові інтерфейси для передачі даних.
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9.2 Виконавчі механізми та регулюючі органи:
- Електричні виконавчі механізми: виконавчі механізми зі змінною

швидкістю, виконавчі механізми зі сталою швидкістю, схеми
керування виконавчими механізмами типу МЕО;

- Гідравлічні та пневматичні виконавчі механізми;
- Регулюючі органи, їх класифікація;
- Розрахунки зусилля по переміщенню регулюючих органів та вибір

електричного виконавчого механізму типу МЕО;
- Трубопровідні системи з регулюючими органами, їх основні

параметри;
- Конструктивна, пропускна та робоча витратна характеристики

регулюючих органів;
- Розрахунки та вибір регулюючих органів.

Рекомендована література:
1. Когутяк, М. І. Технічні засоби автоматизації : навч. посіб. / М. І.
Когутяк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. – 212 с.
2. Савицький В. К., Федоришин Р. М. Технічні засоби автоматизації :
навч. посіб. / В. К. Савицький, Р. М.Федоришин – Львів: Видавництво
Львівської політехніки, 2018. – 292 с.
3. Арзуманов Э. С. Расчет и выбор регулирующих органов
автоматических систем / Э. С. Арзуманов – М. : Энергия, 2001. – 156 с.
4. Жигал Г. Л. Электрические исполнительные механизмы / Г. Л. Жигал,
Г. С. Коротков – М. : Энергия, 2007. – 257 с.
5. Емельянов А. И. Исполнительные устройства промышленных
регуляторов / А. И. Емельянов, В. А. Емельянов – М. : Машиностроение,
2005. – 378 с.
6. Шевцов Е. К. Технические средства автоматики / Е. К. Шевцов –
Мариуполь : ПГТУ, 2006. – 248 с.
7. Технічні засоби автоматизації [Електронний ресурс] : методичні
вказівки з самостійного вивчення курсу «Технічні засоби автоматизації»
для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології» денної та заочної форм навчання / укл. О. О.
Черевко. – Маріуполь : ПДТУ, 2019. – 34 с. – Режим доступу:
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/17253 Черевко О. О.
8. Технічні засоби автоматизації [Електронний ресурс] : конспект лекцій з
дисципліни «Технічні засоби автоматизації» для студентів спеціальності
151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» денної та
заочної форм навчання / О. О. Черевко. – Маріуполь : ПДТУ, 2019. – 152 с.
– Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/17372

10. Числові методи
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– Числові методи як складова частина обчислювальної математики
– Алгоритми знаходження суми числових та функціональних рядів
– Числові методи розв’язування нелінійних рівнянь
– Числові методи розв’язання систем рівнянь
– Рішення оптимізаційних задач
– Числове інтегрування
– Аналіз експериментальних даних
– Інтерполяція та екстраполяція
– Структури даних для рішення обчислювальних задач
– Методи сортування масивів
– Чисельне диференціювання
– Рішення систем нелінійних рівнянь
– Чисельні методи рішення задачі Коші для звичайних диференціальних
рівнянь

– Чисельні методи розв’язування крайових задач для одномірних
диференціальних рівнянь

Рекомендована література:
1. Амосов А. А. Вычислительные методы для инженеров : учеб.

пособие / А. А. Амосов, Ю. А. Дубинский, Н. В. Копченова. – М. : Высш.
школа, 1994. – 544 с.

2. Бахвалов Н. С. Численные методы : учебное пособие /
Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. – М. : Наука, 1987. – 600 с.

3. Вержбицкий В. М. Численные методы : учебное пособие для вузов
/ В. М. Вержбицкий. – М. : Высш. школа, 2000. – 266 с.

4. Волков Е. А. Численные методы : учебное пособие для вузов /
Е. А. Волков. – М. : Наука, 1987. – 248 с.

5. Гилл Ф. Практическая оптимизация : пер. с англ. / Ф. Гилл,
У. Мюррей, М. Райт. – М. : Мир, 1985. – 509 c.

6. Самарский А. А. Введение в численные методы : учебное пособие
для вузов / А. А. Самарский. – 3-е изд. – СПб. : Лань, 2005. – 288 с.

7. Турчак Л. И. Основы численных методов : учебное пособие /
Л. И. Турчак, П. В Плотников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. :
ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 304 с.

8. Шмидский Я. К. Mathematica 5 : самоучитель / Я. К. Шмидский. –
М. : Вильямс, 2004. – 529 с.

9. Алексеев Е. Р. Scilab. Решение инженерных и математических
задач / Е. Р. Алексеев, О. В. Чеснокова, Е. А. Рудченко. – М. : БИНОМ,
2008. – 269 с.

10. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ / Д. Кнут. – М. :
Вильямс, 2000.

11. Вступ до числових методів: Навч. посіб. для вищ. закл. освіти /
П. І. Каленюк, В. А. Бакалець, І. І. Бакалець, Н. В. Горбачова, П. Л. Сохан;
Держ. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2000. — 145 c.
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12. Чисельні методи: [навч. посіб.] / М. В. Кутнів. — Л. : Вид-во
«Растр-7», 2010. — 288 с.

13. Чисельні методи: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. /
Г. Г. Цегелик; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 407 c.

14. Фельдман Л. П., Петренко А. І., Дмитрієва О. А. Чисельні методи в
інформатиці. — К.: Видавнича група BHV, 2006. — 480 c.

15. Л. С. Возняк, С. В. Шарин В64 Чисельні методи: Методичний
посібник для студентів природничих спеціальностей. — івано-Франківськ:
«Плай», 2001, — 64 с.

16. Шаповаленко В. А. Чисельне обчислення функцій, характеристик
матриць і розв'язування нелінійних рівнянь та систем рівнянь: Навч.
посібник / Шаповаленко В. А., Буката Л. М., Трофименко О. Г. — Одеса:
ВЦ ОНАЗ, 2010. — Ч.1. — 88 с.


