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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
Скорочення:
АС – автоматизована система
АСУ – автоматизована система управління
АСУТП - автоматизована система управління технологічним процесом
АСУП – автоматизована система управління підприємством
БДРЧ – база даних реального часу
ИО – інформаційне забезпечення
ІАС – інтегрована автоматизована система
ІАСУ – інтегрована автоматизована система управління (АСУТП+АСУП)
КТС – комплекс технічних засобів
ЛМІ – людино машинний інтерфейс
ПК – комп’ютер (офісний, промисловий, в серверному виконанні)
ПЛК (або PLC) – програмований логічний контролер або РС-сумісний
контролер
СІП – схема мережних інформаційних потоків
СУБД – система управління базами данних
ТЗ - технічне завдання
ТЗА – технічні засоби автоматизації
ТК - технологічний комплекс
ТУ – технічні умови
ЦПУ – процесорний модуль (блок) ПЛК
Умовні позначення
PDS (Power Drive System) – системи управління електроприводами, наприклад
частотні перетворювачі, серводвигуни, тощо;
RIO (Remote Inputs Outputs) – засоби віддаленого (розподіленого) вводу/виводу;
аларм-теги – змінні SCADA/HMI, що відповідають за тривоги;
В1 – масив (перелік) вхідних сигналів та даних
В2 – масив (перелік) вихідних сигналів та даних
В4.1 – специфікація польових засобів
В4.2 – специфікація модулів ПЛК, RIO, PDS
В6 – масиви вхідних даних
В8 – масиви вихідних даних
мережа IO – промислова мережа, що використовується для підключення
польових засобів, датчиків та ВМ
мережа PLC-HMI – промислова мережа, що використовується для об’єднання
ПЛК та засобів ЛМІ
мережа PLC – промислова мережа, що використовується для об’єднання ПЛК
між собою
теги БДРЧ – змінні SCADA/HMI, що відповідають за обмін даними реального
часу;
тренд-теги – змінні SCADA/HMI, що відповідають за запис та зчитування даних
в/з архіву трендів;
ПД – загальний опис системи
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П3 – опис функцій, що автоматизуються
П8 – опис масивів інформації
С1 – структурна схема КТС
С2 – схема функціональної структури
С3 – схема автоматизації
С4 – схеми з’єднань
С5 – схеми підключень
СБ – схеми електричні принципові
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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
Метою дипломного проектування є закріплення студентами знань про зміст і
послідовність проектування та набуття вмінь виконання проектно-розрахункових
робіт на всіх стадіях проектування інтегрованих автоматизованих систем (ІАС)
зокрема ІАСУ.
Дипломне проектування та захист дипломних проектів (робіт) в державній
екзаменаційній комісії (ДЕК) є завершальним етапом підготовки фахівців з
автоматизації, що дає можливість оцінити рівень підготовки спеціалістів, їх
можливість розв’язувати самостійно основні задачі в галузі автоматизації
виробництва та оцінювати перспективні напрямки розвитку систем автоматизації.
Дипломні проекти передбачають розв’язання комплексу задач по створенню чи
вдосконаленню (модернізації) автоматизованих систем управління а також їх
інтеграції в єдину ІАС за допомогою сучасних науково-технічних методів та
програмно-технічних засобів різного рівня та призначення.
2. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ (РОБІТ)
У методичних рекомендаціях визначені типові завдання на виконання
дипломних проектів (робіт) та типова структура дипломних проектів. У залежності
від розв’язуваних задач тематика дипломних проектів може змінюватись. У
відповідності з існуючим порядком теми дипломних проектів (робіт)
затверджуються наказом ректора НУХТ за поданням випускової кафедри і деканату.
При цьому враховуються побажання студента-дипломника. При формуванні
тематики дипломних проектів (робіт) враховується також необхідність виконання
комплексних міжкафедральних чи кафедральних проектів (робіт) та місце роботи
випускника НУХТ. В дипломний проект бажано також включити технічне завдання
від базового підприємства, затверджене його керівництвом.
У дипломному проекті може розроблятися нова автоматизована система стосовно
вибраного виробництва або вдосконалюватися існуюча на конкретному
підприємстві.
Якщо в якості об’єкта управління вибраний виробничий процес
конкретного підприємства, в темі дипломного проекту необхідно вказати назву
підприємства.
Тематика дипломних проектів може стосуватися різних технологічних
комплексів харчових підприємств, які розглядаються як технологічні об’єкти
управління цих систем. До таких ТК належать як технологічні виробництва у цілому,
так і окремі технологічні підсистеми цих виробництв: основний або допоміжний ТК,
відділення, цех, лінія виробництва конкретного харчового продукту тощо.
Приклади тем дипломних проектів:
1. Розробка інтегрованої автоматизованої системи управління (вказується
підприємство).
2. Розробка інтегрованої автоматизованої системи управління виробництвом
(вказується виробництво) з підсистемою управління (вказується технологічний
процес).
3. Вдосконалення автоматизованої системи управління технологічним процесом
(вказується технологічний процес) в складі інтегрованої автоматизованої системи
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управління виробництвом
підприємство).

(вказується

виробництво)

на

(вказується

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
3.1. Формування та затвердження теми. Тема на дипломний проект (роботу)
видається студенту ще на початку 10-го семестру, для того, щоб в нього було
достатньо часу для накопичення потрібного матеріалу та узгодження деталей
завдання. Студент може сам запропонувати свій варіант теми керівникові. У будь
якому випадку, кінцевий варіант назви теми та керівник затверджується
керівництвом НУХТ перед початком дипломного проектування.
3.2. Формування завдання. Після узгодження теми, студент заповнює
типовий бланк завдання на дипломний проект, в якому описаний зміст та
календарний план виконання дипломного проекту (роботи). Деталі основного
завдання та завдання по суміжним розділам проекту (економічний, охорона праці,
цивільна оборона) студент узгоджує з керівниками цих розділів. За вимогою
основного керівника, деталі завдання до курсового проекту закріплюються в
технічному завданні (ТЗ), яке при необхідності погоджується з консультантами
розділів проекту. Кінцевий варіант деталей завдання (технічного завдання)
коригується і затверджується після переддипломної практики.
3.3. Переддипломна практика. На переддипломній практиці студент повинен
зібрати всю необхідну для виконання дипломного проекту інформацію про об’єкт
управління.
3.4. Виконання дипломного проекту. На початок виконання дипломного
проекту студент повинен мати всі необхідні вихідні дані. Виконання розділів
дипломного проекту проводиться згідно плану, затвердженого в завданні.
Рекомендується паралельне виконання частин (розділів) дипломного проекту.
Рекомендації до послідовності дані в п.4. Під час дипломного проектування кафедра
декілька раз (приблизно раз в місяць) проводить контроль виконання кожним
студентом проекту (роботи) відповідно до графіку. Якщо студент-дипломник не
виконує розділи своєчасно, кафедра може поставити питання про його відрахування.
Виконання кожного розділу перевіряється та контролюється консультантом
по розділу та керівником проекту.
3.5. Попередній захист та рецензування. У повністю закінченому вигляді
дипломний проект (робота) подається на кафедру (до завідувача кафедри) для
попереднього розгляду. При цьому повинні бути підписи, як керівника, так і всіх
консультантів. Попередній захист як правило проводиться в присутності керівника.
Якщо робота не виконана на належному рівні, вирішується питання про недопуск
студента-дипломника до захисту. Після затвердження завідувачем кафедри,
дипломний проект (робота) направляється на рецензію. Після отримання рецензії
дипломний проект подається в ДЕК – секретарю.
3.6. Захист. На захист подається всі матеріали дипломного проекту (роботи) та
супутніх документів. Правила заповнення всіх документів уточнюється з секретарем
ДЕК. Також попередньо (приблизно за місяць) з секретарем узгоджується день та час
захисту.
За всі рішення, які приймаються при виконанні дипломних проектів (робіт),
відповідальність несе студент-дипломник. Керівник дипломного проекту (роботи)
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несе відповідальність за науково-технічний рівень розробки, складає та контролює
графік виконання проектів (робіт) та дає узагальнену оцінку роботі дипломника.
4. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ(РОБОТИ).
Структура дипломного проекту (роботи) залежить від теми, об’єкту
управління, додаткових вимог та узгоджується з керівником. Перелік розділів та
графічного матеріалу записується в завданні на дипломний проект та, додатково, в
технічному завданні (розділ "Вимоги до документування"), якщо стадія ТЗ
передбачена в проектуванні. Нижче наведені типові структури для дипломного
проекту та дипломної роботи.
4.1. Область робіт в дипломному проекті.
Виконання дипломного проекту передбачає роботи над усіма рівнями
інтегрованих автоматизованих систем управління, починаючи від рівня польових
засобів (0-й рівень АСУТП) до організаційно-економічного рівня (АСУП).
Враховуючи великий обсяг проектних робіт, рівень деталізації зменшується знизу
вгору по ієрархії управління. На рис.1 показаний варіант структури ІАСУ та області
проектних робіт в дипломному проектуванні.
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- область проектних робіт з максимальною деталізацію
- область проектних робіт з деталізацією інформаційної взаємодії
- область проектних робіт з деталізацію на структурному рівні

Рис.1. Область та деталізація проектних робіт в дипломному проектуванні на
прикладі однієї з можливих структур ІАСУ.
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Відділення (ділянка, цех, технологічний процес), для яких проводяться роботи
з максимальною деталізацією над створенням АСУТП надалі позначаються як
основне. Вважається, що для всіх інших відділень, які надалі звуться суміжними,
вже існує АСУТП, або розробляється іншими проектантами (наприклад при
внутрішньо кафедральному комплексному дипломному проекті).
Роботи над створенням інтегрованої АСУ виробництвом проводяться
шляхом горизонтальної інтеграції АСУТП основного та суміжних відділень. У
дипломному проекті приводяться ті матеріали, які стосуються технічної та
функціональної структури, мережних з’єднань, а також інформаційної взаємодії між
мережними вузлами.
Роботи над створенням єдиної ІАСУ проводяться шляхом вертикальної
інтеграції АСУ виробництвом та АСУП. У дипломному проекті приводяться ті
матеріали, які стосуються технічної та, при необхідності, організаційної структури.
Таким чином, основну частину дипломного проекту умовно можна поділити
на дві частини: роботи над АСУТП основного відділення та роботи над створенням
єдиної ІАСУ.
При розробці АСУТП основного відділення необхідно використовувати
польові засоби (датчики, ВМ, частотні перетворювачі, тощо) як зі стандартним
уніфікованими сигналами підключення до контролеру так і з цифровим інтерфейсом
(мережа IO). Інтеграція програмно-технічних засобів в єдину ІАСУ необхідно
проводити з використанням промислових мереж рівня контролерів (для інтегрованої
АСУ виробництвом), локальних комп’ютерних мереж та програмних інтеграційних
технологій. Для уточнення функціонального призначення промислових мереж в
дипломному проекті, в даних методичних вказівках прийняті умовні позначення:
- мережа IO – промислова мережа, що використовується для підключення
польових засобів, датчиків та ВМ
- мережа PLC-HMI – промислова мережа, що використовується для об’єднання
ПЛК та засобів ЛМІ
- мережа PLC – промислова мережа, що використовується для об’єднання ПЛК
між собою
Розділення умовне, оскільки фізично всі вони можуть бути представлені
однією мережею.
Виконання дипломного проекту необхідно проводити з використанням
стандартів, нормативної документації, довідників, методичних видань, каталогів та
інструкцій користувача. Передбачається, що вибір програмно-технічних засобів та
пошук технічної документації для них проводиться студентом самостійно, якщо
інше не оговорюється в завданні або ТЗ. Така робота сприяє розвитку навичок
самостійної роботи з літературою та з мережею Інтернет.
4.2. Типове завдання на дипломний проект.
Тема: Розробка інтегрованої автоматизованої системи управління виробництвом
(вказується виробництво) з підсистемою управління (вказується технологічний
процес).
Вихідні дані до проекту:
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Апаратурно-технологічна схема основного відділення. Організаційна, технічна та
інформаційні структури існуючих АСУТП. Вимоги до системи автоматизації, що
проектується.
Зміст розрахунково-пояснювальної записки:
Титульний аркуш. Завдання на проектування. Анотація (державною, російською та
англійською мовами). Зміст
Вступ
1. Техніко-економічне обґрунтування проекту
2. Загальносистемні рішення. 2.1. Загальний опис об’єкту та системи.
2.2.Функціональна структура. 2.3. Опис функцій, що автоматизуються.
3. Технічне забезпечення. 3.1. Структурна схема комплексу технічних засобів
ІАСУ. 3.2. Схема автоматизації. 3.3. Специфікація приладів та засобів автоматизації
польового рівня. 3.4. Схема компонування ПЛК та засобів RIO. 3.5. Специфікація
модулів ПЛК, засобів RIO та PDS. 3.6. Схеми електричні принципові контурів
вимірювання, управління, сигналізації та живлення. 3.7. Схеми з’єднань та
підключень проводок мереж.
4. Інформаційне забезпечення. 4.1. Перелік вхідних/вихідних сигналів для ПЛК та
RIO. 4.2. Опис інформаційного забезпечення інтегрованої АСУ виробництвом та
АСУТП. 4.3. Масиви вхідних/вихідних даних. 4.4. Підсистема диспетчерського
управління і збору даних.
5. Математичне та програмне забезпечення. 5.1. Опис алгоритмів. 5.2. Опис
спеціального програмного забезпечення для ПЛК.
6. Розрахунок економічної ефективності
7. Заходи з охорони праці та захисту навколишнього середовища
8. Заходи з цивільної оборони (тільки для студентів стаціонару)
Висновки. Бібліографічний список
Перелік демонстраційного матеріалу:
1) Схема функціональної структури, перелік функцій та змінних; 2) Структурна
схема комплексу технічних засобів ІАСУ; 3) Схема автоматизації; 4) Схема
компонування ПЛК та RIO; 5) Схеми електричні принципові контурів вимірювання,
управління, сигналізації та живлення; 6) схеми з’єднань та підключень проводок
мереж; 7) схема інформаційної структури ІАСУ; 8) Зображення мнемосхем, переліки
змінних, алармів, трендів, інших елементів; 9) Алгоритм задачі або функціональна
структура контуру регулювання (сигналізації, захисту) та лістинг програми їх
реалізації.
4.3. Типове завдання на дипломну роботу.
Тема: Дослідження мікропроцесорних систем автоматичного регулювання з
нестандартними регуляторами.
Вихідні дані до проекту:
Технічні характеристики мікропроцесорних контролерів та бібліотеки їх
стандартних алгоритмів.
Зміст розрахунково-пояснювальної записки:
Титульний аркуш. Завдання на роботу. Анотація (на російській та ук-раїнській
мовах). Зміст
Вступ
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1. Техніко-економічне обґрунтування роботи
2. Літературний огляд та постановка задачі дослідження
2.1. Аналіз застосування нелінійних регуляторів в системах автоматичного
регулювання. 2.2. Аналіз бібліотек стандартних алгоритмів регулювання
мікропроцесорних контролерів. 2.3. Висновки та постановка задачі дослідження.
3. Побудова математичної моделі системи
3.1. Вибір математичної моделі об’єкту регулювання. 3.2. Вибір нестандартних
законів регулювання. 3.3. Характеристика структурних моделей системи.
4. Моделювання систем з нестандартними регуляторами
4.1. Вибір і обґрунтування критеріїв управління. 4.2. Перехідні процеси систем з
нестандартними регуляторами та рекомендації про вибір регуляторів. 4.3. Методика
визначення оптимальних настройок нестандартних регуляторів.
5. Реалізація нестандартних регуляторів в мікропроцесорних контролерах
6. Розрахунок економічної ефективності
Висновки. Бібліографічний список
Перелік демонстраційного матеріалу:
1) Математична модель системи (параметричні та структурні схеми систем з
нестандартними регуляторами). 2) Результати моделювання системи (перехідні
процеси систем з стандартними та нестандартними регуляторами, номограми
(формули) для визначення оптимальних настройок).3) Реалізація розробленої
системи
4.4. Рекомендації до послідовності розробки типового дипломного проекту.
Після вивчення об’єкта управління та затвердження ТЗ (якщо воно
передбачене), рекомендується наступна послідовність робіт (рис.2). Процес розробки
ІАСУ рекомендується поділити на два проектні процеси: роботи над ІАСУ в цілому
та роботи над АСУТП основного відділення.
Процес проектування має ітераційний характер!
Рекомендована послідовність робіт на першій ітерації показана рис.2 номером
в кружку. Етапи з однаковими номерами рекомендується виконуватися паралельно.
Послідовність, вказана на рис.2. носить рекомендований характер і може бути
змінена.
Можна виділити такі етапи дипломного проектування:
ТЗ – розробка технічного завдання (передпроектні роботи);
1 – розробка функціональної структури ІАСУ
2 – розробка технічної структури ІАСУ;
2а – розробка схеми автоматизації та підбір технічних засобів польового рівня для
АСУТП основного відділення;
3 – формування списку вхідних та вихідних сигналів проектно-компонованих
засобів (ПЛК, RIO, PDS, тощо);
4 - компонування проектно-компонованих засобів (ПЛК, RIO, PDS, тощо);
5 – розробка схем з’єднань/підключень проводок мереж;
6 – розробка інформаційної структури ІАСУ, визначення масивів
вхідних/вихідних даних вузлів мереж ІАСУ;
7 – розробка алгоритмів та програми користувача для ПЛК;
7а – розробка підсистеми диспетчерського управління та збору даних.
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ТЗ
1

Технічне завдання (ТЗ)
Схема функціональної структури (С2)

Опис функцій що автоматизуються (П3)
Функції інтегр. АСУ виробництвом
Функції АСУТП основн. відділення
2

Структурна схема
КТС (С1)

Перелік ТЗА до
схеми КТС

Схема
автоматизації
(С3)
3

2а

Специфікація
польових засобів
(В4.1)

Перелік вхідних (В1) і
вихідних(В2) сигналів

4

Схема
компонування
ПЛК та RIO

5

Схеми
з’єднань(С4) та
підключень(С5)
проводок мереж

Перелік ТЗА до
схеми С4

5а

Специфікація
комплексних засобів
ПЛК та RIO(В4.2)

принципові схеми контурів
вимірювання, управління та
сигналізації (СБ)

6

Опис інформаційного забезпечення інтегрованої АСУ виробництвом та АСУТП
Масиви вхідних/вихідних даних
ПЛК та SCADA/HMI

Масиви вхідних/вихідних даних
вузлів підсистем ІАСУ

Опис
алгоритмів

Опис спеціального
програмного
забезпечення для ПЛК

7

7а

експлуатаційна документація для
системи диспетчерського
управління та збору даних

Роботи над ІАСУ в цілому

Роботи над АСУТП основного відділення

Рис.2. Орієнтовна послідовність розробки дипломного проекту.
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5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗМІСТУ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ДИПЛОМНОГО
ПРОЕКТУ
5.1. Технічне завдання
Технічне завдання (ТЗ) розробляється за вимогою керівника дипломного
проекту. Технічне завдання в дипломному проекті має спрощений вигляд порівняно
з ТЗ, які розробляються для реальних систем. Воно являє собою набір таблиць, в
яких стисло висвітлені основні відомості про об’єкт автоматизації та вимог до
проектованої системи, а також комплектність дипломного проекту.
Таблиця 1. Дані на базі яких створюється ТЗ.
Вихідні дані
апаратурно-технологічна схема основного відділення (при
необхідності
всієї
виробничої
лінії)
з
описом
функціонування технологічних процесів
місця контролю технологічних параметрів та управляючих
дій на технологічній схемі процесу/виробництва
якісні
показники
речовин
та
матеріалів,
які
використовуються в ТП
вимоги до контрольованих та керованих параметрів ТП та
виробничої лінії

Джерело даних
технолог на підприємстві, або/і
навчальна
та
довідникова
література
по
технологіям
харчових виробництв

вимоги до ведення архіву
параметри навколишнього середовища
територіальне розміщення точок встановлення ТЗА та
пунктів управління
загальні вимоги до функціонування системи
завдання на дипломний проект
вимоги до комплектації обладнання та матеріалів
терміни виконання робіт

Розробка технічного завдання регламентується стандартом ГОСТ 34.602-89.
Приклад технічного завдання до дипломного проекту приведений в методичних
рекомендаціях до розробки технічного завдання. При необхідності зміни ТЗ,
рекомендується робити доповнення до ТЗ.
5.2. Загальносистемні рішення.
5.2.1. Загальний опис об’єкту та системи.
У даному підрозділі описується об’єкт автоматизації як на рівні
технологічного процесу основного відділення так і на рівні всього виробництва.
Якщо вибране існуюче підприємство, вказуються його техніко-економічні
показники. При виконанні в дипломному проекті ТЗ даний пункт включає зміст
відповідного розділу технічного завдання.
Крім опису об’єкту, в даному підрозділі описуються загальні рішення,
прийняті при проектуванні системи.
5.2.2. Функціональна структура.
Функціональна структура розробляється для інтегрованої АСУ виробництвом,
якщо інше не оговорене в завданні або ТЗ до дипломного проекту. Вона створюється
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на основі вихідних даних, які являють собою викладені характеристики об’єкту (все
виробництво та ділянка основного відділення) та вимог до нього. Вихідні дані, на
базі яких створюється функціональна структура наведені в таб.2.
Таблиця 2. Дані на базі яких створюється функціональна структура.
Вихідні дані
Вимоги до структури та функціонування системи
Вимоги до функцій (задач), що виконуються системою
Характеристика об’єкту автоматизації
Вимоги до технічного, інформаційного забезпечення
Типові функціональні структури виробництва

Джерело даних
ТЗ або завдання на проект

література по технологіям
харчових виробництв

Характеристика функціональної структури повинна включати схему
функціональної структури та опис автоматизованих функцій. Функції, що повинні
виконуватися системою (згідно ТЗ), розбивають на декілька взаємопов’язаних
інформаційними зв’язками під-функцій, згідно їх реалізації на окремих технічних
засобах [1]. Ці функції та інформаційні зв’язки показуються на функціональній
структурі. Схема функціональної структури виконується в довільній формі. Згідно
ГОСТ 24.210-82 та РД 50-34.698.90 вона включає:
- елементи функціональної структури ІАС (підсистем АС); автоматизовані функції
та (або) задачі (комплекси задач); сукупність дій (операцій), які виконуються при
реалізації автоматизованих функцій тільки технічними засобами (автоматично)
або тільки людиною;
- інформаційні зв’язки між елементами та з зовнішнім середовищем та короткою
вказівкою змісту повідомлень та (або) сигналів, які передаються по зв’язкам, та
при необхідності, зв’язки інших типів;
- деталізовані схеми частин функціональної структури (при необхідності).
Варіанти виконання схем, та правила побудови подані в [1], [7]. У [7]
функціональну структуру пропонується давати у вигляді графових та блочних форм
моделей інформаційних потоків. У дипломному проекті схему загальної
функціональної структури інтегрованої АСУ виробництвом рекомендується
показувати зі збереженням функціональної ієрархічності рівнів управління (див.
рис.3). Наприклад: 0-й (нижній) рівень – рівень польових засобів, 1-й – рівень
контролерів, 2-й рівень – рівень SCADA/HMI, 3-й рівень – рівень управління
виробництвом. До схеми функціональної структури додається таблиця умовних
позначень згідно Д1.1, приклад показаний в таб.3.
Таблиця 3. Таблиця умовних позначень до схеми функціональної структури.
Позначення
польові ТЗА
dif
sat
f1, f2, f3
ПЛК ДИФ
ПЛК САТ
ПЛК ФІЛ1
ПК ДИФ
ПК САТ
ОП ФІЛ1
ПК ДКС

Найменування
технічні засоби автоматизації, які відносяться до польового рівня
відділення дифузії
дефекосатурації, не включаючи фільтри
1-й..4-йфільтри після 1-ї сатурації
мікропроцесорний контролер для дифузійного відділення
мікропроцесорний контролер для 1-ї та 2-ї дефекосатурації
мікропроцесорний контролер для 1-го фільтру 1-ї сатурації
АРМ оператора дифузії (на базі комп’ютера)
АРМ оператора дефекосатурації (на базі комп’ютера)
операторська панель для 1-го фільтру (входить до складу АРМ оператора фільтр. соку 1 сат)
диспетчерсько-координуюча станція – АРМ начальника зміни на базі комп’ютера
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ТС ВЦ
dif.Е0, sat.E0,
f1.E0
dif.V0, sat.V0,
f1.V0
dif.Y0,sat.Y0,
f1.Y0
dif.Y1, sat.Y1,
f1.Y1
dif.C1, sat.C1,
f1.C1
dif.Y2, sat.Y2,
f1.Y2, dks.Y3
dif.HС2,
sat.HС2, f1.HС2
dif.I2, sat.I2,
f1.I2
dks.I3
dks.Itr3
dif.Rtr2, sat.Rtr2
dks.Rtr3
dif.Rlg2, sat.Rlg2
dif.A2, sat.A2,
f1.A2
dif.Alg2,
sat.Alg2, f1.Alg2
ПК
ДКС

технологічний сервер виробництва цукру - сервер архівів основних виробничих параметрів
вимірювальне перетворення
управління технологічним обладнанням та виконавчими механізмами
перетворення та обробка інформації на польовому рівні, включаючи цифрові інтерфейсі
зв’язки
збір та обробка даних на рівні контролерів, включаючи цифрові інтерфейсні зв’язки
автоматизоване регулювання та управління технологічним процесом, включаючи дискретне
управління
збір та обробка даних на рівні SCADA/HMI (база даних реально часу)
дистанційне управління, формування завдання, настройка регуляторів, включення,
відключення, переключення, блокування, запуск задач, зміна режимів роботи регуляторів
відображення для контролю за технологічним процесом
відображення для диспетчерського контролю за виробничим процесом
відображення архівних даних по всьому виробництву
ведення трендового архіву технологічного процесу
ведення трендового архіву виробництва
ведення журналу повідомлень
контроль стану обладнання, сигналізація (алярми та події)
ведення журналу подій та алярмів

dks.I3
dks.А3
dks.Y3

ПК ДИФ

ПК САТ

dif. dif. dif. dif. dif. dif.
HC2 I2 Rtr2 Rlg2 А2 Аlg2
dif.Y2

ОП ФІЛ1

sat. sat. sat. sat. sat. sat.
HC2 I2 Rtr2 Rlg2 А2 Аlg2
sat.Y2

ПЛК ДИФ

dif.C1

dif.Y1

dif.Y0
dif.E0
dif.V0

3-й рівень
управління
виробництв
ом

ТС

ts.Rtr3

dks.
Itr3

польові
ТЗА

дифузійна установка (dif)
дифузійне відділення

f1. f1.
HC2 I2

f1. f1.
А2 Аlg2

2-й рівень
SCADA/
HMI

f1.Y2

ПЛК
САТ

sat.C1
sat.Y1

польові
ТЗА

sat.Y0
sat.E0

f1.C1
f1.Y1

sat.V0

дефекосатурація (sat)

f1.Y0
f1.E0
f1.V0

ПЛК
ФІЛ1

польові
ТЗА

1-й рівень
контролерів

0-й рівень
польових
засобів

1–й фільтр 1-ї сатур(f1)

відділення дефекосатурації

Рис.3. Фрагмент функціональної структури інтегрованої АСУ виробництвом
цукру.
Інформаційні зв’язки (інформаційні потоки) між функціями та задачами можна
показувати у вигляді стрілок, які вказують на напрямок передачі інформації, або без
стрілок, якщо інформація передається в обидва боки. Інформаційні зв’язки, які
передбачено реалізовувати в дипломному проекті можна помітити цифрами, для
подальшого посилання на них в текстовій частині.
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Щоб не нагнітати схему великою кількістю функцій, їх можна об’єднувати по
загальному функціональному призначенню, даючи їм позначення, наприклад, по
правилам функціонального позначення на схемах автоматизації. Так, в прикладі на
схемі (рис.3), для рівня польових ТЗА, можна виділити загалом три типи функцій:
вимірювання або первинне перетворення (E); реалізація управляючих дій з
використанням виконавчих механізмів (V); інші типи перетворення (Y). Усі інші
функції можна буде вказати та деталізувати на схемах автоматизації. Всі функції
рівня контролерів в прикладі виділені в дві групи: автоматичного управління (C),
включаючи функції дискретного управління; збір та обробка даних на рівні
контролерів (Y), включаючи цифрові інтерфейсні зв’язки. Усі інші групи функцій
(наприклад сигналізація, архівування, тощо) в даному випадку не використовуються.
Для рівня SCADA/HMI та диспетчерського управління, всі функції виділені в такі
групи: збір та обробка даних реально часу (Y), дистанційне управління та зміна
режимів роботи з ЛМІ (HC), відображення на засобах ЛМІ (I), ведення трендового
архіву (Rtr), ведення журналу повідомлень (Rlg), ведення журналу подій та алармів
(Alg), сигналізація (А).
Кожна з підсистем в прикладі має своє умовне позначення (dif, sat, f1).
Враховуючи, що кожна підсистема функціонально складається з 3-х рівнів, групу
функцій зручно позначати з комбінації: підсистема + функціональна група +
функціональний рівень.
Набір функцій кожного рівня для конкретної системи може відрізнятись. Так,
наприклад, при використанні вбудованих регуляторів в перетворювачах частоти або
RIO, на польовому рівні бажано показати ці групи функцій літерою “C”, в
використання вторинних показуючи приладів - літерою “I”, пристроями байпасного
управління - “HC”, і т.п.
У будь якому випадку, зовнішній вигляд та позначення елементів
функціональної структури уточнюється студентом з керівником проекту.
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Координація роботи фільтрів 1 сатурації
(sat.LС11)
f1.
Y1

LE

L зб. нефіл.соку.

f1.LC11

Стан фільтру 1
f2.
Y1
f3.
Y1

f3.LC11
sat.E0
sat.HC2

FE

sat.
Y0
sat.
Y2

Стан фільтру 2
sat.Y1

f2.LC11

sat.I2

sat.
Y2

L зб. філ.соку.

Стан фільтру 3
Fсоку на виробн.
Корд.Пуск ф3

f3.LC11

Корд.Пуск ф2

f2.LC11

Задача управління
фільтром
(f1.LC11)
Дист. пуск

Корд.Пуск ф1

f1.
Y0

Лок. пуск
f1.Y1

f1.E0

Режим Авт/Лок
клапани фільтру

f1.Y1

f1.
Y0

sat.Y1

LE

f1.E0

f1.
Y0

f1.
V0

двигуни фільтру
датчики стану
стан фільтру

sat.LC11

Рис.4. Функціональна схема координованого управління роботою фільтрів 1-ї
сатурації
Деталізовані схеми частин функціональної структури, наприклад окремі
взаємопов’язані функції, які є результатом декомпозиції загальних функцій
(викладених в ТЗ), можна показати окремо, наприклад у вигляді блочної моделі
інформаційних потоків (рис.4). Деталізовану схему варто розробляти для функцій
пов’язаних з координацією роботи відділень, одне з яких являється основним.
5.2.3. Опис функцій, що автоматизуються.
5.2.3.1. Загальні підходи.
У текстовій частині в описі автоматизованих функцій (П3) пояснюється та
уточнюється схема функціональної структури. Зокрема необхідно вказати:
- перелік функцій/задач та вимоги до періодичності та тривалості їх виконання
(беруться з ТЗ);
- перелік сигналів та даних, які формують інформаційні зв’язки між
функціями/задачами;
- вимоги до періодичності відновлення сигналів та даних на входах функцій/задач.
У дипломному проекті перелік функцій/задач та вимог до них, а також перелік
даних рекомендується розробляти у вигляді таблиць, які зручно доробляти до
відомостей конкретного розділу проекту. Таблиці рекомендується розробляти в
Excel, для зручності оперування даними (групування, фільтрація тощо). Структура та
формат таблиць може бути довільний, однак наповнення повинно вміщувати
перелік всіх функцій та даних, які використовуються на рівні АСУТП основного
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відділення та інтегрованої АСУ виробництвом. Нижче приведений приклад
виконання таких таблиць.
5.2.3.2. Функції АСУТП. Загальний перелік функцій АСУТП основного
відділення приводиться в таблиці умовних позначень до схеми функціональної
структури. Ряд з цих функцій є узагальнюючими, зміст яких необхідно розкрити.
Перелік функцій, які автоматизуються вказується ще на стадії «Технічне
завдання», якщо ТЗ передбачене дипломним проектом. У цьому випадку функції
переносяться з ТЗ і уточнюються. У прикладі на рис.3 функція «sat.C1» являє собою
об’єднання всіх функцій та задач, які виконуються в ПЛК САТ. Приклад фрагменту
переліку цих функцій/задач з вказівкою вимог до періодичності виклику та закону
регулювання наведений в таблиці 4.
Таблиця 4.Перелік функцій та задач управління ПЛК САТ (sat.С1).
Позначення
sat.LC1
sat.LC2
…
sat.LC11
sat.QС1
…
sat.QC14
sat.TC1
…

Найменування функції/задачі
Підтримка рівня в хол. дефекаторі
Підртимка рівня в гра. Деф.1сат
…
Координація роботи фільтрів 1-ї сатурації
Регулювання pH в 1 сатураторі
…
Управління продувками апаратів
Регулювання темепаратури дефек соку 1
сат
…

Закон/алгоритм
PI, корекц.
PI
…
спец.алгоритм
PI
…
спец.алгоритм

Період
500 мс
500 мс
…
1с
2с
…
1с

PID
…

200 мс
…

Примітка
як буф ємність
…

…

…

Всі інші функції АСУТП основного відділення доречно наводити в контексті
змінних АСУТП. Під змінними АСУТП можна вважати всі вимірювальні,
управляючі, конфігураційні канали, які поєднують між собою декілька функцій на
різних вузлах. У таб.5 показаний приклад фрагменту переліку змінних для АСУТП
САТ. Тут кожний запис являє собою окрему змінну, а поля – функції, та уточнення
до їх виконання стосовно даної змінної. Враховуючи, що в даному прикладі на
польовому рівні використовуються тільки вимірювання та реалізація управляючих
дій, для них доречно вказати окремі поля з уточненням по діапазону. Більш детальне
уточнення цих та інших функцій (наприклад перетворення «sat.Y0») доречно вказати
при розробці схеми автоматизації. Для ПЛК САТ вказані два поля: функція «sat.Y1»,
де вказується напрямок передачі сигналу;
функція «sat.C1», де вказується
позначення контуру(-ів) та алгоритму(-ів), де задіяна дана змінна. У наведеному
прикладі змінні наводяться послідовно відповідно до контуру, що зручно при
виділенні для кожного контуру додаткових параметричних змінних алгоритму (Sp,
Kp, Ti, Td, тощо). Враховуючи, що джерелом змінних може бути інша підсистема, в
прикладі виділене однойменне поле, де вказується позначення функції-джерела.
Для SCADA САТ, в якості полів вказуються всі функції, які
використовуються: для «sat.Y2» вказується напрямок передачі даних; для «sat.I2» –
періодичність оновлення на екрані оператора ("нс" – тільки при виклику вікна
конфігурації контуру); для «sat.HC2» - можливість операторського управління; для
«sat.Rtr2» - періодичність та глибина запису в трендовому архіві; для «sat.Rlog2» глибина архіву повідомлень; для «sat.A2» - умови спрацювання алярмів; «sat.Alog2»
- глибина архіву аварійних повідомлень. «-» в полях означає відсутність
використання функції.
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…

…

…

№

0-4м
0-300м3
-

3 L гар дефек 1 сат

4 F соку на в иробн

5 Кл соку на гар дефек

6 Рег L хол дефек Kp

7 Рег L хол дефек Ті

8 Рег L хол дефек р/а

9 Рег L хол дефек min

10 Рег L хол дефек max

-

114 Стан фільтру 1

115 Стан фільтру 2

116 Стан фільтру 3

117 Дст пуск ф1

118 Дст пуск ф2

119 Дст пуск ф3

120 Корд пуск ф3

121 Корд пуск ф2

122 Корд пуск ф1

789 Витрат а стружки в ошпарюв ач

0-300т

…

0-2 атм

419 P пари в колекторі

…

0-2 атм

418 P сат газу в колекторі

…

-

113 L зб нефіл соку

…

-

112 L зб філ соку

…

-

2 L хол дефек задане

…

0-5м

Найменування змінної

1 L хол дефек

sat.E0

-

-

-

-

-

…

-

-

…

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

…

-

-

-

-

-

-

…

-

-

…

f3.Y1

f2.Y1

f1.Y1

-

-

-

f3.Y1

f2.Y1

f1.Y1

f1.Y1

f1.Y1

…

-

-

-

-

-

-

…

IN

IN

…

OUT

OUT

OUT

-

-

-

IN

IN

IN

IN

IN

…

-

-

-

-

-

OUT

IN

IN

-

IN

-

…

-

-

…

sat.LC11

sat.LC11

sat.LC11

sat.LC11

sat.LC11

sat.LC11

sat.LC11

sat.LC11

sat.LC11

sat.LC11

sat.LC11

…

sat.LC1

sat.LC1

sat.LC1

sat.LC1

sat.LC1

sat.LC1

sat.LC1
sat.LC1,
sat.LC11

sat.LC1

sat.LC1

ПЛК САТ
інші
систе
ми sat.Y1 sat.C1

0-100% -

-

-

-

-

sat.V0

польові ТЗА САТ

…

IN

IN

…

IN

IN

IN

INOUT

INOUT

INOUT

IN

IN

IN

IN

IN

…

INOUT

INOUT

INOUT

INOUT

INOUT

INOUT

IN

IN

INOUT

IN

dif .Y1 IN

…

-

-

…

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

…

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

інші
систе
ми sat.Y2

Таб.5. Перелік змінних для АСУТП САТ

1с

…

1с

1с

…

1с

1с

1с

1с

1с

1с

1с

1с

1с

1с

1с

…

нс

нс

нс

нс

нс

1с

1с

1с

1с

1с

-

…

-

-

…

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

…

+

+

+

+

+

+

-

-

+

-

-

…

10с,1міс

10с,1міс

…

-

-

-

-

-

-

10с,1міс

10с,1міс

10с,1міс

10с,1міс

10с,1міс

…

10с,1міс

10с,1міс

змін,1міс

-

-

10с,1міс

10с,1міс
10с,1рік,
ts.Rtr3

10с,1міс

10с,1міс

-

…

-

-

…

1міс

1міс

1міс

1міс

1міс

1міс

1міс

1міс

1міс

-

-

…

-

-

1міс

-

-

-

-

-

1міс

-

-

1міс

sat.Al
og2

-

…

<1атм

<1атм

…

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

…

-

-

-

-

-

-

<50м3

-

…

1міс

1міс

…

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

…

-

-

-

-

-

-

-

<0.5м,>3.5м 1міс

-

<0.5м,>4м

SCADA САТ
sat.I sat.H
sat.Rlo
2 C2
sat.Rtr2
g2
sat.A2

5.2.3.3. Функції інтегрованої АСУ виробництвом. Для даного рівня наводяться
тільки ті функції, які стосуються області проектних робіт з деталізацією
інформаційної взаємодії (див. рис.1) і не наводяться в переліку функцій та змінних
АСУТП основного відділення. У прикладі (див. рис.3) до них можна віднести
функції вузла ПК ДКС та ТС. Ці функції зручно представляти в контексті змінних.
У таб.6 показаний приклад фрагменту переліку змінних для SCADA ДКС, а у
таб.7 для СУБД ТС. Уточнення до функцій SCADA ДКС зроблено по принципу
таб.5.
Для функції ведення архіву СУБД ТС, крім періодичності та глибини можна
вказати формат запису. У прикладі, ведення архіву для змінної «F соку на виробн»
передбачено вести ресурсами архівного трендового серверу SCADA SAT (sat.Rtr2), а
«Витрата стружки в ошпарювач» ресурсами драйверу СУБД РЧ. У першому випадку
статистичні дані для запису в архів ТС розраховуються засобами СУБД (SQL
процедур).
Таблиця 6.Перелік змінних для SCADA ДКС.
№
…

Найменування змінної
F соку на виробн
…

джерело
sat.Y2
…
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Витрата стружки в ошпарювач

dif.Y2

1

SCADA ДКС
DKS.Y3 DKS.I3 dks.A3
IN
1с
<50м3
…
…
…
<40
IN
1с
т/год

Примітка

Таблиця 7.Перелік змінних для СУБД ТС.
№
1
2
3
4
5
…
456

Найменування змінної
F соку на виробн
F соку на виробн сер за 1 год
F соку на виробн максим за 1 год
F соку на виробн мінім за 1 год
F соку на виробн сум за 1 год
…
Витрата стружки в ошпарювач сум за
1 год

джерело
sat.Rtr2
…

період
1 хв
1 год
1 год
1 год
1 год
…

ТС (ts.Rtr3)
глибина
формат
1 міс
0000.0
5 років
0000#
5 років
0000#
5 років
0000#
5 років
0000#
…
…

dif.Y2

1 год

5 років

0000#

Примітка
розр SQL проц.
розр SQL проц.
розр SQL проц.
розр SQL проц.

розр в dif.Y2

5.3. Технічне забезпечення
Послідовність розробки технічного забезпечення можна проводити по
послідовності, зображеній на рис.5
Функціона
льна
структура
ІАСУ

перелік змінних
АСУТП оснвного
відділення

схема
автоматизації та
підбір ТЗА
польового рівня

перелік змінних
пісдистем ІАСУ

розробка
структурної схеми
КТС

компонування
ПЛК, RIO, PDS

розробка
принципових
схем
розробка схем
з’єднань
проводок мереж

Рис.5. Рекомендована послідовність розробки технічного забезпечення
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5.3.1. Структурна схема комплексу технічних засобів.
Структурна схема комплексу технічних засобів (КТС) розробляється для ІАСУ
в цілому. Розробка структурної схеми, підбір технічних засобів верхніх рівнів
управління та комунікаційних модулів ПЛК та RIO проводиться на основі вихідних
даних, які наведені в таб. 8.
Таблиця 8. Дані на базі яких розробляється структурна схема КТС.
Вихідні дані
Характеристики об’єкту автоматизації: місця контролю
технологічних параметрів та управляючих дій на технологічній
схемі процесу/виробництва;
параметри
навколишнього
середовища;
територіальне
розміщення точок встановлення ТЗА та пунктів управління
вимоги до структури системи, вимоги до технічного
забезпечення
перелік сигналів та даних, які формують мережні інформаційні
потоки між вузлами
перелік та характеристика сигналів по інтерфейсним каналам
між ПЛК, RIO та польовими засобами
характеристики промислових мереж
характеристики мережних засобів вузлів
функціональна
структура
схема
автоматизації

ТЗ
структурна
схема КТС

Джерело даних
ТЗ або завдання

схема функціональної
структури + опис
автоматизованих
функцій(задач)
схема автоматизації
навчальна та довідникова
література по промисловим
мережам
каталоги фірм-виробників
ТЗА

довідникова література
по мережам
каталоги ТЗА

Враховуючи наявність ТЗА польового рівня на схемі автоматизації, на
структурній схемі КТС їх можна не вказувати. Винятком є тільки ті ТЗА, які
інтегруються в єдину систему з використанням промислових мереж.
Розробка структури КТС передбачає:
- вибір промислових та комп’ютерних мереж, на базі яких проводиться технічна
інтеграція засобів;
- створення мережної структури, в якій технічні засоби являються вузлами мережі;
- вибір мережного обладнання (комунікаційні модулі, карти) для всіх мережних
вузлів;
- вибір мережних складових з функціями перетворення: репітерів, концентраторів,
комутаторів, маршрутизаторів та шлюзів.
Процес створення структури КТС може мати ітераційний характер. Спочатку
проводиться аналіз функціональної структури, характер і напрямки інформаційних
потоків між вузлами, оцінюється інформаційне навантаження. Враховуючи вимоги
що дані в завданні або ТЗ, вибирається мережна структура та мережне обладнання.
Мережна структура аналізується на придатність. Якщо вона не задовольняє по
певним причинам вимогам (не вистачає ресурсів мережі або мережних засобів) 21

процес повторюється. Якщо у технічному завданні дипломного проекту вказані
промислові мережі рівня датчиків та рівня контролерів (вимоги до системи) – перша
ітерація вже зроблена. Однак можлива ситуація в необхідності корекції ТЗ.
Мережна структура на структурній схемі КТС відображається в графічному
вигляді. На схемі додатково вказується, або додається у вигляді окремого документу
перелік елементів ТЗА (мережних вузлів) згідно додатку Д1.3.
Структурну схему КТС ІАСУ рекомендується зображати зі збереженням
функціональної ієрархічності рівнів управління відповідно до схеми функціональної
структури. Схема повинна містити інформацію про засоби (комунікаційні карти,
модулі) та порти, через які кожен вузол підключається до загальної мережі а також
додаткові перетворювачі. Приклад фрагменту структурної схеми показаний на рис.6,
приклад переліку елементів ТЗА наведений в таб. 9.
ТС ВЦ

ПК ДКС

LAN

LAN

SW1

ПК САТ

PSY

ОП ФІЛ1

ОП ФІЛ2

ОП ФІЛ3

com

com

com

com1
RS232

КАМ
RS485
TER

Port2

PCMCIA

Port1

Port2

ПЛК ФІЛ1

ПЛК САТ

Modbus RTU
на RS485 (M6)

ПК ДИФ

Modbus RTU
на RS485 (M5)

LAN

UNITELWAY (M3)

LAN

Modbus RTU
на RS485 (M4)

Ethernet 100
Base-TX (M1)

Port1

Port2

ПЛК ФІЛ2

Port1

ПЛК ФІЛ3

Modbus RTU на RS-485 (M2)
com

com

RIO1

PDS1

Рис.6.Фрагмент структурної схеми КТС інтегрованої АСУ виробництвом.
Таблиця 9. Відомість мережних технічних засобів.
Позначення
1
ПК ДКС
ПК САТ

Найменування
2
ПК начальника зміни
ПК оператора дефекосатурації

ПК ДИФ

ПК оператора дифузії

ПЛК САТ

Програмований логічний контролер відділення очистки

К-сть
1
1
1

22

1

Примітка
3
офісного виконання
офісного виконання
вже експлуатується
Celeron 1,7 GHz, RAM
256Mb
TSX Premium (з Unity)

3
ПЛК ФІЛ1-3

Програмований логічний контролер фільтрації відділення
очистки

ОП ФІЛ1, ОП
ФІЛ2, ОП ФІЛ3

Операторська панель фільтрації відділення очистки

PDS1

Частотний перетворювач відкачка соку з хол. дефекатора

3
1

Віддалені входи/виходи

1

RIO1
КАМ

1

Комунікаційний адаптер перетворювач RS-232<->RS-485

з комм. картою
Modbus RS-485 TSX
SCP 114
вже експлуатується
TWD LCAA 40DRF з
ком. модулем
TWD NOZ 485 T
вже експлуатується
XBTN400
ATV71 з інтегрованим
Modbus RTU
Advantys OTB на базі
OTB 1S0DM9LP
(Modbus RTU)
TSX PCX 1031
(Schneider Electric)

5.3.2. Схема автоматизації.
Розробка схеми автоматизації та підбір технічних засобів проводиться на
основі вихідних даних, які являють собою викладені характеристики об’єкту
(основне відділення), вимог до нього а також переліку функцій/задач та змінних
польового та контролерного рівня АСУТП основного відділення.
Таблиця 10. Дані на базі яких розробляється схема автоматизації.
Вихідні дані
Перелік функцій/задач та змінних польового та контролерного рівня
АСУТП основного відділення
Характеристика об’єкту автоматизації
Вимоги до технічного, інформаційного забезпечення
Правила вибору технічних засобів польового рівня
Характеристики технічних засобів

перелік функцій/задач
АСУТП основного відділення
перелік змінних АСУТП
основного відділення

ТЗ
схема
автоматизації

Джерело даних
Загальносистемні
рішення
ТЗ або завдання
література по ТЗА
польового рівня
каталоги фірмвиробників ТЗА

література по ТЗА
польового рівня
каталоги ТЗА
польового рівня

Схему автоматизації необхідно розробляти для основного відділення, якщо інше
не передбачено завданням або ТЗ. Загальні правила побудови схеми автоматизації
визначені ГОСТ 21.404-85 та РМ4.2-96, а також наведені в [2],[4],[5],[8],[9],[10].
Схему автоматизації з використанням ПЛК рекомендується виконувати по формі,
даній в [2], [10].
Схему автоматизації графічно поділяють на дві зони. У верхній зоні схеми
(приблизно 2/3 за висотою) зображують машинно-апаратурну технологічну схему з
необхідними комунікаціями, електрообладнанням та
елементами системи
автоматизації, що вбудовані в технологічне устаткування або механічно з'єднані з
вбудованими засобами. У нижній зоні схеми (приблизно 1/3 за висотою) з деяким
розривом від технологічної частини, у прямокутниках розташовують зображення
решти технічних засобів системи автоматизації.
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1

ПЛК САТ

RIO1

Щит
перетворювачів
Y
B
B
Y
C
S

LT
1а

4

5

Е/Р
Е/Р
LY
LY
1б
2б
4-20 мА

4-20 мА

АI

АI

7

4-20 мА

Y
B

АO

4-20 мА

4-20 мА

Lв
збірнику2

кл. пари

8

NS
KM1

TY
3б

Е/Р

SC
PDS1

4-20 мА

АO
4-20 мА
АI

Lв
збірнику1

6

TT
3а

LT
2а

RIO2

Прилади
місцеві

3

0-3 м

0-10 м

2

0-100ºC

Під час розробки схеми вирішується складний комплекс завдань: від аналізу
технологічного процесу, як об'єкта керування, до вибору комплексу технічних
засобів автоматизації (ТЗА) і їх розміщення. Зокрема вирішується питання підбору
технічних засобів польового рівня, пристроїв зв’язку з об’єктом (ПЗО) для
контролерів (ПЛК) та засобів розподіленого вводу/виводу (RIO). Підбір ТЗА інших
рівнів управління (комп’ютерів різного виконання) а також комунікаційних
складових ПЛК проводиться при розробці структури КТС
Враховуючи безщитовий характер пунктів управління системи автоматизації, що
проектується, у нижній частині схеми автоматизації ("підвал") прямокутники
розташовуються у такій послідовності (згори донизу): "Прилади місцеві", "Щит
перетворювачів", "RIO", "ПЛК", "ПК" або "ОП" (рис.7). "ПЛК", "RIO" та "ПК"/"ОП"
– позначення відповідних контролерів, засобів віддаленого вводу/виводу (якщо такі
присутні), комп’ютерів або операторських панелей на структурних схемах.
Комп’ютери та операторські панелі на схемі автоматизації вказувати не обов’язково,
оскільки вони показані на функціональних та технічних структурах. Якщо на схемі
автоматизації показані контури контролю, регулювання та керування, що належать
до різних підсистем ІАСУ, то відповідні прямокутники повинні бути поділені на
частини.

кл. ох
води

Т гар
води

АO

кл. гар
води

Profibus DP

DO

двигун
мішалки

насос води

Рис.7. Фрагмент виконання нижньої частини схеми автоматизації з засобами
розподіленого вводу/виводу та ПЛК.
У всіх прямокутниках за винятком «Прилади місцеві» і «Щит перетворювачів»
проводять горизонтальні лінії, кожна з яких відповідає певній функції ПЛК (RIO,
ПК). Ці лінії розташовують у такій послідовності (згори донизу):
Y- перетворення інформації та обчислювальні функції (наприклад аналоговоцифрове перетворення);
I – індикація (для показуючих приладів);
R – реєстрація (наприклад, ведення архіву);
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C – автоматичне регулювання (для ПЛК) або дистанційне регулювання (для
ПК);
S – управління типу "увімкнено - вимкнено" (автоматичне або дистанційне);
A – сигналізація;
B – передача інформації у систему іншого рівня керування (зв’язок по
інтерфейсним каналам).
Лінія функції B може також бути першою (найвищою), якщо зв’язок з нижнім
рівнем управління проводиться по інтерфейсному каналу (наприклад зв’язок по
Profibus з частотним перетворювачем PDS1 на рис.7). Якщо якась із перерахованих
функцій ПЛК (RIO,ПК) жодного разу не використовується, то відповідна
горизонтальна лінія не проводиться. Кожна лінія функціонального зв’язку, що
входить (виходить) у (з) прямокутник(а) ПЛК (RIO, ПК), повинна мати точки на
перетині з відповідними горизонтальними лініями. Вхідні і вихідні лінії
функціонального
зв’язку
одного
контуру регулювання
рекомендується
розташовувати одну
біля
іншої, причому позиційний номер на датчиках,
перетворювачах і командо-апаратах повинен бути однаковим.
Для зручності при компонуванні ПЛК та RIO, рекомендується:
- зліва біля всіх вхідних сигналів до прямокутника "Прилади місцеві" показувати
діапазон вимірювальної величини;
- зліва біля всіх вхідних та вихідних сигналів до прямокутника RIO або ПЛК
показувати діапазон сигналу (наприклад 4-20 мА, Profibus DP на рис.7).
Засоби автоматизації зображуються на схемі автоматизації відповідно до ГОСТ
21.404-85 та РМ4.2-96. Над штампом креслення за його шириною розташовують в
один стовпчик згори донизу таблицю умовних позначень технологічних
комунікацій, а також позначення відбірних пристроїв, приладів і засобів
автоматизації, застосованих у схемі, але не передбачених ГОСТ 21.404-85. Розміри
таблиці наведено у дод.Д1.1.
Для інтелектуальних польових засобів, які зв’язуються по промисловим
мережам, в переліку функціональних літер вказується "B". Однак для
багатофункціональні інтелектуальних засобів, типу частотних перетворювачів,
сервоприводів, тощо., замість перерахунку всіх функцій (наприклад SYIRCSAB для
частотного перетворювача), можна вказувати тільки основні функції (SC або SIC для
PDS1, рис.6). Якщо такі пристрої використовуються також в якості віддаленого
вводу/виводу
(наприклад
використання
аналогового
входу
частотного
перетворювача), то пристрої показуються по правилам RIO або ПЛК.
5.3.3. Специфікація приладів та засобів автоматизації польового рівня.
Перелік всіх ТЗА польового рівня наводиться в специфікації, яка йде окремим
документом і виконується згідно ГОСТ 21.110-95. Правила виконання специфікації
наведена в додатку (Д1.2).
Таблиця 11.Специфікація приладів та засобів автоматизації польового рівня (В4.1)
Код
Тип, марка,
ЗаводОдин
Маса
обладнан
Найменування та технічна
позначення
виготовлюв иця Кільк один
Поз.
ня,
Примітка
характеристика засобу
документу, листа
ач/
вимі ість иці,
виробу,
опитування
виробник ру
кг
матеріалу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3а, Термоперетворювач опору платиновий ТСП 1-5-Pt100-ВАТЗТ
Шт.
3
- 20-100°С,
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7а, 8а Pt100, погружний 250 мм, 3-проводна 3-250-6-40-2000схема підключення, робочий діапазон - ПР-/-50…250
50…250 ºС
каталог виробів
Тера

"Тера"

сокостружка,
зона
обігріву
дифузійног
о апарату

5.3.4. Схема компонування ПЛК та засобів RIO.
Проектне компонування ПЛК та RIO полягає в підборі всіх складових для
даних програмно-технічних засобів для АСУТП основного відділення. В якості
вихідних даних використовується наступна інформація.
Таблиця 12. Дані на базі яких проводять компонування.
Вихідні дані
Вимоги до технічного, інформаційного забезпечення
Перелік комунікаційних складових (комунікаційних
модулів, карт, опцій, тощо) ПЛК та RIO
Перелік вхідних/вихідних сигналів

Джерело даних
ТЗ або завдання
структурна схема КТС
Перелік вхідних та вихідних
сигналів
функції АСУТП основного
відділення

Перелік спеціальних функцій: контурів регулювання з
вказівкою закону регулювання, функцій управління осями,
тензометрія, тощо
характеристики складових (модулів, блоків, опцій) ПЛК,
RIO, PDS
перелік функцій/задач
АСУТП основного відділення

каталоги фірм-виробників ПЛК,
RIO

ТЗ
схема
компонування
ПЛК,RIO,PDS

перелік вхідних/вихідних сигналів

каталоги ПЛК

структурна схема КТС

У більшості випадків компонування ПЛК проводиться за одну ітерацію. Однак
після розробки інформаційного забезпечення, або після зміни технічної структури
компонування ПЛК може бути змінено. У дипломному проекті рекомендується
показати компонування ПЛК та RIO у вигляді схеми (рис.8).
Щит ПЛК

Щит кефірної групи

DP

32DI

Рис.8.Схема компонування ПЛК.
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32DO

6

8AI

SM 332-5HD01

DP

4

SM 331-1KF01

LAN

3

SM 322-1BL00

DP

LAN

2

SM 321-1BL00

1

PS-307 5А

MPI

4

CP 342 -5

DP

CP 343 -1LEAN

3

CPU 317-2DP

2

PS-307 5А

1

RIO1

IM-353

PLC КМЦ

4AO

5.3.5. Специфікація модулів ПЛК, засобів RIO та PDS.
Після підбору модулів та корзин приступають до підбору додаткових
аксесуарів (з’єднувачів, фіксаторів, тощо). На основі вибраних компонентів
складається специфікація комплексних засобів автоматизації. Правила оформлення
специфікації наведені в додатку Д1.2.
Таблиця 13. Специфікація комплексних засобів автоматизації (В4.2)
Поз
.
1

Найменування та технічна
характеристика засобу

Тип, марка, позначення
документу, листа
опитування

2
3
ПРОГРАМОВАНИЙ ЛОГІЧНИЙ
КОНТРОЛЕР ПЛК КМЦ - Simatic
S7-300
1. Модуль живлення PS-307 5A
6ES7307-1EA00-0AA0
Catalog Siemens ST 70 - 2011
2. Процесорний модуль CPU 317- 6ES7317-2AJ10-0AB0
2 DP
Catalog Siemens ST 70 - 2011
3. Мікрокарта пам’яті 8 Мб
6ЕS795З-8LP20-0AA0
Catalog Siemens ST 70 - 2011
4. Комунікаційний процесор
6GK7343-1CX10-0XE0
Ethernet CP343-1 Lean
Catalog Siemens ST 70 - 2011
5. Комунікаційний процесор
6GK7342-5DA02-0XE0
Profibus DP CP-342-5
Catalog Siemens ST 70 - 2011
6. Профільна шина, довжина 2000 390-1BC00
мм
Catalog VIPA System-300V
СИСТЕМА РОЗПОДІЛЕНОГО
ВВОДУ ВИВОДУ RIO1 - VIPA
300V
1. Модуль живлення PS-307 6A
VIPA 307-2EA00
Catalog VIPA System-300V
2. Інтерфейс ний модуль Profibus VIPA 353-1DP0
DP IM-353
Catalog VIPA System-300V
3. Сигнальний модуль 32 DI
VIPA 321-1BL00
SM321-1BL00
Catalog VIPA System-300V
4. Сигнальний модуль 32 DO
VIPA 322-1BL00
SM322-1BL00
Catalog VIPA System-300V
5. Сигнальний модуль 8 АІ
VIPA 331-1KF01
SM331-1KF01
Catalog VIPA System-300V
6. Сигнальний модуль 4 АО
VIPA 332-5HD01
SM332-5HD01
Catalog VIPA System-300V
7. Фронтальный штекер 40
контактів, пружинний
8. Фронтальный штекер 20
контактів, пружинний

VIPA 392-1BM01
Catalog VIPA System-300V
VIPA 392-1BJ00
Catalog VIPA System-300V

Код
ЗаводОдин
Маса
Кіл
обла виготовлювач иця
один
ькі
днан
/
вимір
иці,
сть
ня
виробник
у
кг
4
5
6
7
8

Siemens AG,
Німеччина
Siemens AG,
Німеччина
Siemens AG,
Німеччина
Siemens AG,
Німеччина
Siemens AG,
Німеччина
VIPA,
Німеччина

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

VIPA,
Німеччина
VIPA,
Німеччина
VIPA,
Німеччина
VIPA,
Німеччина
VIPA,
Німеччина
VIPA,
Німеччина

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

VIPA,
Німеччина
VIPA,
Німеччина

шт

3

шт

1

Примітка
9

Кабелі та з’єднувачі, які використовуються для підключення даних ТЗА до
промислових мереж вибираються на етапі розробки схем з’єднань та підключень
проводок промислових мереж, і можуть бути включені як в окрему специфікацію так
і в специфікацію комплексних засобів автоматизації.
5.3.6. Схеми електричні принципові контурів вимірювання, управління та
сигналізації.
Принципові схеми контурів вимірювання, управління та сигналізації в
дипломному проекті розробляють тільки для АСУТП основного відділення, якщо
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інше не оговорене в завданні (ТЗ). Вихідні дані, на базі яких розробляють ці схеми
наведені в таблиці 14.
Таблиця 14. Дані на базі яких розробляють принципові схеми.
Вихідні дані
Специфікація польових засобів, на основі якої з
технічної документації вибираються принципові
схеми
Специфікація комплексних засобів ПЛК та RIO, на
основі якої з технічної документації вибираються
правила підключення до них польових засобів
Технічні характеристики ТЗА

Джерело даних
Схема автоматизації + специфікація
польових засобів
Специфікація комплексних засобів ПЛК
та RIO(В4.2)
технічна документація на використання
ТЗА

специфікація комплексних засобів
ПЛК, RIO, PDS
схема автоматизації +
специфікація польових засобів

схема
компонування
ПЛК,RIO,PDS

технічна документація
по ТЗА

Принципові схеми виконуються згідно ГОСТ 21.408-93 та РМ 4.106. Принципи
побудови принципових схем розглядаються в дисципліні "Проектування систем
автоматизації". Приклади виконання можна знайти в [14]. На рис.9 показаний
приклад принципової схеми вимірювання.
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Рис.9. Принципова схема вимірювання.
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5.3.7. Схеми з’єднань та підключень проводок промислових мереж.
У дипломному проекті схеми з’єднань та підключень проводок розробляються
для промислових мереж IO та PLC-HMI АСУТП основного відділення, а також для
промислових мереж PLC інтегрованої АСУ виробництва, якщо інше не оговорено в
завданні (ТЗ). Схеми розробляються на основі вихідних даних, наведених в таб.15.
Загальні рекомендації до підбору та виконанню електричних проводок наведені в
РМ4-6-84 (частина 1). Правила стосовно виконання електричних проводок для
промислових мереж визначені в технічній документації до цих мереж.
Зображення електричних зв’язків між ТЗА, які використовуються для передачі по
промисловим мережам проводиться з використанням схеми з’єднань та підключень
проводок мереж. Загальне виконання схем з’єднань та підключень визначене
стандартом ГОСТ 21.408-93 а також РМ4-6-92 (Частина 3).
У дипломному проекті дозволяється виконання схеми з’єднань проводок
промислових мереж з зображенням на них підключень засобів (суміщений спосіб).
Якщо суміщений спосіб дуже ускладнює читання схеми, вона доповнюються
схемами підключень.
Таблиця 15. Дані на базі яких розробляють схеми з’єднань та підключень.
Вихідні дані
Характеристики
об’єкту
автоматизації:
місця
контролю технологічних параметрів та управляючих
дій на технологічній схемі процесу/виробництва;
параметри навколишнього середовища; територіальне
розміщення точок встановлення ТЗА та пунктів
управління;
Структура КТС та перелік мережних засобів
Технічні характеристики, правила, обмеження на
підключення ТЗА до мереж

Джерело даних
завдання або ТЗ

Структурна схема КТС
технічна документація на
використання ТЗА, довідникова
документація на мережі, нормативна
документація на мережі

ТЗ
структурна схема
КТС

схема з’єднань
та підключень

технічна документація
по ТЗА

На рис.11 показаний приклад схеми з’єднань, а на рис.12 – схеми підключень
проводок промислових мереж. Підключення, яке необхідно деталізувати, на рис.11
вказується внизу під написами позначень комунікаційних модулів, коробок та клем.
До схеми з’єднань додається перелік елементів, приклад якого даний в таблиці 16.
Таблиця 16. Перелік елементів до схеми з’єднань.
Позна
чення

Найменування
Комунікаційні адаптери та карти
КК САТ – TSX SCP114 PCMCIA мультипротокольна карта RS-485
КМ ФІЛ1 – TWD NOZ 485 T, комунікаційний модуль RS-485 для Twido з
підключенням під клемну колодку (PORT2)
Коробки з’єднувальні
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Ксть
1
1

Примітка

КС2-1 - TSX SCA 50 з вбудованим термінатором
Клемні колодки
XT1 (щит RIO1) з прохідними клемами та 3 контакти
XT1 (щит PDS1) з прохідними клемами та 3 контакти
Мережні з’єднувачі
XS1 – неекранований RJ-45 типу вилка
Мережні кабелі
TSX SCPCM4030 – для підключення TSX SCP114 до MODBUS RTU, 3 м
TSX PCX1031 – кабель з адаптером RS232-RS485, SUB-D 9 пін з боку RS232,
MiniDIN з боку RS485, 2.5 м
XBTZ 9780 – для підключення панелі (RJ-45) до ПЛК (MiniDIN)
TSX CSA – кабель на базі подвійної екранованої витої пари
UTP – UTP кабель 4х2 CAT5e 0,5 мм PVC

ПК САТ

MODBUS RTU (M4)

UNITELWAY (M3)

2
1
1
1
120
2

м
м

COM1

TSX PCX1031
2,5 м
КМ1

XBTZ 9780
2,5 м
КМ4

PORT1

ПЛК ФІЛ1

TER

КК САТ

1
1

ОП ФІЛ1

COM1

ПЛК САТ

1

ЦПУ
САТ

ЦПУ ФІЛ1
КМ ФІЛ1
(C5.4)

(C5.1)
TSX SCPCM4030
3м

КМ2.1

щит ПЛК
САТ

щит
управління
ФІЛ1

КС2-1
С5.1.1

КМ2.2

TSX CSA
40 м
XT1
С5.2.1

PORT2

КМ2.7

TSX CSA
30 м

КМ2.6

TSX CSA
50 м

XT1
С5.3.1

КМ2.4

КМ2.3

XS1

UTP
1м

MODBUS
RTU (M2)

КМ2.5

UTP
1м

XS1

Modbus

Modbus

RIO1

PDS1

(C5.2)

(C5.3)
щит PDS1

щит RIO1

Рис.11. Схема з’єднань проводок промислових мереж.
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до щита
управління
фільтра №2
(Лист2)

КМ2.1

біл
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син

КМ ФІЛ1

біл

біл/син
біл/оранж
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КМ2.4
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SG
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біл
чер

син

біл
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біл
син

біл

1 2 3 4 5

КС2-1
КМ2.3

КМ2.2

С5.1.1. Схема підключення
коробки КС2-1

С5.4. Схема підключення
модуля КМ ФІЛ1
ЩИТ
PDS1

КМ2.6

біл
чер
біл
син

КМ2.5

біл-син (0)

5

8

Modbus

XT1
біл-син (0)
біл-кор(А)
кор.(В)

біл-кор(А)

4

XS1
біл
чер
біл
син

кор.(В)

1 2 3 4 5

КМ2.4

PDS1

КМ2.5

С5.3. Схема підключення
С5.3.1. Схема підключення
PDS1
клемної колодки XT1 щита PDS1
Рис.12.Схеми підключень.
5.4. Інформаційне забезпечення.
Інформаційне забезпечення на кожному з етапів робіт може бути представлено
у вигляді схем та таблиць. Послідовність розробки технічного та програмного
забезпечення системи супроводжується перетворенням таблиць з одного виду в
інший. На рис.13 показана послідовність перетворення таблиць переліків, без
урахування інших схем, які впливають на це перетворення.
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Функціона
льна
структура
ІАСУ

перелік змінних
АСУТП основного
відділення

Перелік вхідних (В1) і
вихідних(В2) сигналів
ПЛК, RIO, PDS

перелік змінних
підcистем ІАСУ

Масиви
вхідних/вихідних даних
ПЛК та SCADA/HMI
Масиви вхідних/вихідних
даних вузлів підсистем
ІАСУ

Рис.13. Рекомендована послідовність розробки технічного забезпечення
5.4.1.Перелік вхідних/вихідних сигналів для ПЛК та RIO.
Перелік вхідних/вихідних сигналів для ПЛК та RIO розробляється згідно
РД50.34.698-90. Для створення переліку використовується інформація отримана зі
схеми автоматизації, переліку змінних АСУТП основного відділення (з розділу
«загальносистемні рішення»), а також структурна схема КТС ІАСУ.
Таблиця 17. Дані на базі яких розробляють перелік В1 та В2.
Вихідні дані
Вхідні та вихідні сигнали, їх тип, діапазон
вимірювання,
інформаційні
характеристики
вибраних ТЗА польового рівня
перелік змінних АСУТП основного відділення

Джерело даних
схема автоматизації

функціональна структура; опис функцій
що автоматизуються
структурна схема КТС ІАСУ

Мережні комунікації

перелік змінних АСУТП
основного відділення
перелік В1/В2
схема автоматизації
структурна схема КТС

Даний перелік призначений для підбору складових проектно-компонованих
засобів типу ПЛК та RIO. Перелік дає можливість формально представити
інформаційні сигнали, які поступають з(на) польового рівня на ПЛК та RIO, а також
ТЗА інших підсистем у вигляді таблиці.
Для кожного RIO та ПЛК рекомендується виконувати окремі переліки на:
- аналогові вхідні сигнали (В1.А);
- аналогові вихідні сигнали (В2.А);
- дискретні вхідні сигнали "так/ні" (В1.D);
- дискретні вихідні сигнали "так/ні" (B2.D);
- мережні вхідні сигнали від польових ТЗА , RIO та інших підсистем (B1.I);
- мережні вихідні сигнали на польові ТЗА, RIO та інших підсистем (B2.I);
В межах таблиць рекомендується групувати сигнали по додатковим ознакам,
наприклад по діапазону. Нижче наведені рекомендовані форми таблиць. Для
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формування та послідуючої обробки таблиць, рекомендується використовувати
Excel.
Таблиця 18. Перелік аналогових вхідних сигналів для RIO1 (В1.А.RIO1)
№

1
1

Найменування
вимірювальної величини
2
Т соку гар деф.1

Джер
ело
3
1б

одиниці та
діапазон
виміру

тип та
діапазон
вимір
сигналу
5
4-20 мА

4
0-100 °С

періодичні точність
сть, с
виміру, %
6
0.1

7
0.5

Примітка

8
датчик
1а
ТСМ
після
підігр.

…

Таблиця 19. Перелік аналогових вихідних сигналів для RIO1 (В2.А.RIO1)
№

Найменування вихідної
величини

Прий
мач

1
1

2
Кл пари на підігр. деф. соку

3
1г

одиниці та
діапазон
виходу

тип та періодичн точність споживана Примітка
діапазон
ість., с формув потужність
вихідного
ання,
мА
сигналу
%
5
6
7
8
9
0-10 В
0.1
0.5
100 mA
ВМ клапан
пари
деф.соку

4
0-100
%ХРО

…

Таблиця 20. Перелік дискретних вхідних сигналів типу "так/ні" для RIO1
(В1.D.RIO1)
№

1
1

Найменування
вимірювальної величини

Кнопка
аварії

2
підтвердження

Джер
ело

SB21

призн. призн.
сигнал сигнал
так
ні
3
квіту
вання

тип та
діапазон
вимір
сигналу
5
сухий
контакт,
до 220 В

4
-

логіка
період
підключ ичніст
ення
ь, с
6

7
1

Примітка

8

…

Таблиця 21. Перелік дискретних вихідних сигналів типу "так/ні" для RIO1
(В2.D.RIO1)
№

1
1

Найменування вихідної
величини

Прий
мач

призн. призн. тип та логіка
сигнал сигнал діапазо підклю
так
ні
н вимір чення
сигналу

2

3
KM1

4
вклю
чення

Включення
мішалки

двигуна

5
викл
ючен
ня

6
24 В

7
Sink
(Posit
ive)

пер
іод
ичн
ість
,с
8
1

споживана
потужність
мА, струм
комутації

Примітка

9
200
мА/
500мА

10

…

Таблиця 22. Приклад переліку мережних вхідних сигналів для ПЛК САТ (В1.I.PLC)
№

1
1

Найменування
вимірювальної величини
2
Т соку гар деф.2

Джер
ело

RIO1
(1а)

одиниці та
діапазон
виміру
3
0-100 °С

тип та
діапазон
вимір
сигналу
4
16 біт

…
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періодичні
сть, с

точність
виміру, %

Примітка

5
0.1

6
0.5

7
Modbus,
датчик
1а
ТСМ
після
підігр.

Таблиця 23. Приклад переліку мережних вихідних сигналів для ПЛК САТ (В2.I.PLC)
№

1
1

Найменування вихідної
величини
2
Координований
фільтру 1

пуск

Прий
мач

ПЛК
ФІЛ1

одиниці та
діапазон
виміру
3
"1"=Пуск
"0"=немає
команди

тип та
діапазон
вимір
сигналу
4
1 біт

періодичні точність
сть, с
виміру, %
5
по зміні

6
-

Примітка

7
Modbus

…

5.4.2. Опис інформаційного забезпечення інтегрованої АСУ виробництвом
та АСУТП.
У дипломному проекті необхідно показати організацію збору та передачі
інформації на рівні інтегрованої АСУ виробництвом та АСУТП основного
відділення.
Таблиця 24. Дані на базі яких розробляють опис інформаційного забезпечення.
Вихідні дані
Джерело даних
Перелік ТЗА до схеми КТС з вказівкою ком.
Структурна схема КТС
модулів та портів
Перелік вхідних та вихідних мережних сигналів Перелік вхідних/вихідних сигналів ПЛК
ПЛК та RIO, їх характеристики
та RIO
Функції інтегрованої АСУ виробництвом (перелік Функціональна структура; опис функцій,
змінних)
що автоматизуються
характеристики промислових мереж
навчальна та довідникова література по
промисловим мережам
характеристики мережних засобів вузлів
каталоги фірм-виробників ТЗА

Перелік вхідних (В1) і
вихідних(В2) сигналів
ПЛК, RIO, PDS
перелік змінних АСУТП
основного відділення

перелік змінних
підcистем ІАСУ

структурна схема КТС

схема функціональної
структури

масиви вхідних
даних ПЛК, RIO
масиви вхідних
даних
SCADA/HMI
Масиви
Масиви
вхідних/вихідних
Масиви
вхідних/вихідних
даних
вузлів підсистем
вхідних/вихідних
даних
вузлів
підсистем
ІАСУ
даних вузлів
підсистем
ІАСУ
ІАСУ
інформаційна
інформаційна
структура мережі
інформаційна
структура мережі
структура мережі
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каталоги фірм по
ТЗА

навчальна та
довідникова
література по
мережам

Опис інформаційного забезпечення рекомендується доповнювати таблицями
або схемами, які розкривають інформаційну структуру інтегрованої АСУ
виробництвом та АСУТП. У якості графічного представлення інформаційної
структури можна використати схеми мережних інформаційних потоків [1,15], або
аналогічні. Вимоги до представлення інформаційної структури в дипломному
проекті вказуються в завданні (ТЗ). Схеми та таблиці, які відображають
інформаційну структуру, можна розробляти окремо для кожної із мереж або для всієї
системи.
На рисс.14-16 показані приклади інформаційних структур мереж відповідно
М2,М3 та М1 для ІАСУ, структурна схема КТС якої показана на рис.6.
ПЛК
САТ

PDS1
%MW120

RIO1
%MW129

ПЛК ФІЛ1
%MW134

ПЛК ФІЛ2
%MW155

ПЛК ФІЛ3
%MW176

…

…

%MW128

%MW133

%MW154

%MW175

%MW196

%MW100
%MW101

%MW102
%MW103
%MW104

%MW105
%MW106

%MW107
%MW108

%MW109
%MW110

1

2

3

…

4

5

…

6

7

…

8

9

10

MODBUS Master
1.1 (CPU.PCMCIA)
MODBUS RTU on RS485 (M2)

MODBUS
COM
1

Modbus Serial
2
1

Port2
4

3

CMD %MW400
Freq.Ref %MW401
2

Freq.Ref %MW450
Out.Freq %MW451
Mt.Speed %MW452
Mt.Curr %MW453
Line.Volt %MW454
Mt.Terml %MW455
Dr.Terml %MW456
Fault %MW457
ETA
%MW458

AO2.0
%MW5
AO2.1
%MW6
DO4 (12) %MW7
AI1.0
AI1.1
AI1.2
AI1.4
DI3 (12)

PDS1

Port2
5

5

7

%MW121
%MW122
4

%MW0
%MW1
%MW2
%MW3
%MW4

Port2
6
9

%MW121
%MW122
6

%MW100
…
%MW120

%MW121
%MW122
8

%MW100
…
%MW120

ПЛК
ФІЛ1

10

%MW100
…
%MW120

ПЛК
ФІЛ2

ПЛК
ФІЛ3

RIO1

Рис.14.Інформаційна структура мережі М2.
Інформаційні структури мереж виконані у вигляді схем мережних
інформаційних потоків. Масиви вхідних/вихідних даних для RIO та PDS де кількість
змінних не більше кількох десятків, доцільно показувати у вигляді списку (рис.14).
Для контролерів масив вхідних/вихідних даних в більшості випадків показуються
монолітом або у вигляді розірваного масиву (рис.14-15), оскільки кількість даних
дуже велика. Для ПЗ комп’ютерів та ОП, масиви даних доречно показувати у вигляді
моноліту. У будь якому випадку масиви вхідних/вихідних даних інтегрованої АСУ
виробництвом та АСУТП, які показані в інформаційній структурі наводяться в
наступному підрозділі дипломного проекту.
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Рис.16.Інформаційна структура мережі М1.
5.4.3. Масив вхідних/вихідних даних.

У дипломному проекті масиви вхідних/вихідних даних наводять для ПЛК та
SCADA АСУТП основного відділення, а також визначених в завданні (ТЗ) вузлів
ІАСУ.
У загальному, масив являє собою набір змінних, джерелом для яких є інший
технічний або програмний засіб, або навпаки – які являються джерелом даних для
інших засобів. Для всіх вузлів наводяться масиви мережних даних, для ПЛК
наводиться також масив локальних входів/виходів. У масиві необхідно вказати
найменування змінної, позначення, адресу, джерело/приймач даних а також
посилання на перелік сигналів та таблицю/схему інформаційної структури, де цей
масив приводився. Масиви даних рекомендується розробляти у вигляді таблиць
Excel.
У таблиці 25 показаний один із варіантів вигляду масиву вхідних/вихідних
даних для ПЛК.
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Таблиця 25. Приклад фрагменту масиву вхідних/вихідних даних для ПЛК
САТ.
№
Найменування

1
2
3

ATV задана
частота двигуна
(чит)
ATV вихідна
частота двигуна
ATV швидкість
обертання

Змінна
Поз В1/В2 напрям
мас
ок Наймен/адрес Тип
иву
а

Джерело/приймач Перетво пер
рення іод
с
Вузол Наймен/а
дреса

примітка

-

В1.I.P
LC

IN

%MW120

INT

PDS1

%MW4
50

-

0,5

MBR клієнт,
READ_VAR

-

В1.I.P
LC
В1.I.P
LC

IN

%MW121

INT

PDS1

-

0,5

IN

%MW122

INT

PDS1

%MW4
51
%MW4
52

-

0,5

MBR клієнт,
READ_VAR
MBR клієнт,
READ_VAR

REAL

PDS1

sat_LT1
_SP

-

-

%MW4.
0

-

0,5

MBR клієнт,
READ_VAR

чит з %M20

-

…
20

L хол.
деф.задане

sat. В2.I.P INOUT %MW170
T1
LC
%MW171
В1.D.
RIO1

IN

…
%MW133.0 EBOOL RIO1

140 Кнопка
підтвердження
аварії

В1.D.
PLC

IN

%I0.3.1

…
EBOOL SB22

-

0/220В

154 Включення
двигуна
мішалки

В2.D. OUT
PLC

%Q1.4.5

…
EBOOL KM2

-

0/24 В цик
л

345 F соку на
виробництво

В1.A.
PLC

%IW0.2.1

-

4-20 мА цик
0-10000 л

120 Кінцевик кл.
пари

-

MBR серв,
пасивно,

…
IN

INT

2a

запис в
%MW100

…

5.4.4. Підсистема диспетчерського управління і збору даних.
Даний розділ методичних рекомендації викладає загальні вимоги до об'єму і
вмісту підсистеми диспетчерського управління і збору даних (SCADA–проекту та
окремих його АРМ-ів операторів та диспетчерів), але не накладає додаткових
обмежень на форми представлення результатів і використовувану термінологію, які
значною мірою визначаються особливостями вибраних апаратних та програмних
засобів.
Розробку SCADA–проекту рекомендується проводити в такому порядку:
§ Деталізувати вимоги до системи збору інформації і супервізорного управління
(поставити задачу на проектування),
§ Розробити та протестувати програмний проект SCADA /HMI,
§ Розробити елементи експлуатаційної документації.
5.4.4.1. Уточнення вимог
Перш ніж приступити до створення проекту безпосередньо в програмному пакеті
слід продумати відповіді на такі питання:
Ø З яких джерел даних - промислові контролери, інтелектуальні датчики, плати в/в
аналогових і дискретних сигналів, журнали лабораторних аналізів - буде
збиратись інформація?
38

Які елементи комунікацій - мережеві плати, порти, інтерфейси і протоколи, використовуватимуться для зв'язку з віддаленими пристроями?
Навести перелік елементів комунікацій, джерел даних та методів їх адресації.
Ø Які дані про хід технологічного процесу будуть надані на дисплеї робочої станції
оперативному персоналу і які дані оператор зможе змінювати в програмі?
Навести перелік змінних та їх властивостей, включаючи
. зазначення даних (назва змінної)
. типи даних в джерелі та в ПК
. джерело або отримувач даних
. адреса змінної або інший спосіб посилання
. періодічность обміну значеннями
. межі зміни в джерелі даних та межі реальні. Якщо для масштабування значеннь
потрібні нелінійні перетворення, навести потрібні функції.
Ø Які події і тривоги можуть виникнути в системі, джерела і зміст тривог? Навести
перелік подій і тривог в системі керування, умови їх появи. Особливу увагу
приділити текстовим повідомленням оператору, які мають бути максимально
стислими та інформативними. При великій кількості тривог розділити їх на групи
по логічним ознакам та/або пріоритетам.
Ø Які дані мають зберігатись на магнітних та інших носіях в історичних трендах, з
якими часовими та іншими характеристиками ?
Навести перелік змінних або формул, значення яких записуються, вказавши
для кожної параметри запису та глибину збереження історичних даних.
Продумати форми перегляду трендів, зокрема групування різних значень на
окремому графіку або в окремій таблиці.
Ø Які додаткові функції (звітність, блокування команд, обмеження прав
користувачів, програмний обмін інформацією з іншими рівнями управління,
тощо) повинні бути реалізовані ?
Навести перелік таких функцій з потрібними параметрами.
Ø Нарешті, які з відомих Вам апаратних (мережеві адаптери, конвертори
інтерфейсів) та програмних (SCADA, OPC-сервери, драйвери інтерфесів та
протоколів) засобів зможуть забезпечити виконання викладеної постановки задачі
?
Вибрати потрібні засоби та обґрунтувати свій вибір.
Критеріями та обмеженнями вибору засобів SCADA можуть бути різноманітні
характеристики продукту – технічні, експлуатаційні, вартісні - від самих загальних
(максимальна кількість точок в/в, наявність засобів підвищення надійності, технічна
підтримка в регіоні, вартість придбання та супроводження, повнота українізації) до
самих вузьких і специфічних (наприклад, фільтрація повідомлень по заданій фразі).
Останні в конкретній системі нерідко можуть стати найважливішим критерієм
вибору.
Також слід враховувати наявність вже працюючих на підприємстві SCADAсистем та відзиви про них експлуатаційного персоналу.
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Вирішення цих питань є основою для подальшої розробки, тестування і
документування проекту.
5.4.4.2. Розробка проекту
Після формування своїх рішень в письмовій формі і погодження з керівником
(консультантом) дипломного проекту потрібно реалізувати їх у вибраному
програмному пакеті. В лабораторіях кафедри при наявності потрібного обладнання
можливо встановити SCADA-пакет та розроблений проект і перевірити
працездатність їх елементів, на що виділяються спеціальні години.
Для перевірки працездатності створеного АРМ та всіх реалізованих в
ньому алгоритмів моніторингу і управління об'єктом автоматизації можливо
повністю або частково застосовувати режим імітації (simulation) елементів
комунікацій та значень змінних.
За результатами тестування робиться висновок про міру відповідності
розробленого проекту
вирішуваному
завданню,
аналізуються
його
характеристики, такі як міра зручності роботи оператора в АРМ, швидкість
оновлення графіки, повнота повідомлень про виниклі події і аварійні ситуації,
наочність графіків трендів.
5.4.4.3. Розробка експлуатаційної документації
Документація розробленого SCADA–проекту має містити
- опис проекту для спеціаліста, що буде в подальшому супроводжувати розроблений
проект (керівництво програміста) та
- інструкцію оператору/диспетчеру (керівництво користувача).
Опис проекту складається по окремих розділах, що відповідають структурі
вибраного програмного пакету.
Документація має містити опис кожного розділу та значення всіх його
числових, логічних, текстових параметрів, що задавались в процесі розробки. При
цьому враховувати таке:
§ Інформація, що наводиться, призначена для спеціаліста, який знає даний
програмний пакет, але не знає що саме Ви в ньому розробили. Тому слід
уникати просторого опису можливостей SCADA–програми, призначення
параметрів та методики їх введення. Треба навести назву та значення
параметру і. при необхідності, прокоментувати свій ввод.
§ Слід навести всі сконфігуровані параметри, а не тільки окремі приклади.
§ Рекомендується використовувати такі стислі форми, як списки, таблиці,
«дерева».
§ не слід захоплюватись «скріншотами» (копіями областей екрану), а
наводити їх тільки там, де це доречно, наприклад, зображення мнемохеми
або графіку кривих тренду
§ слід максимально використовувати термінологію, прийняту в даній
програмі і мову розробки, наприклад, «Тrend Tag», «Информационный
канал», «Аларм», «Reaction Matrix».
Нижче наведений приблизний перелік розділів проекту.
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Опис віддалених пристроїв та елементів комунікацій
Наводиться перелік всіх пристроїв та елементів комунікацій з їх конфігураційними
параметрами.
Опис змінних
Наводиться повний перелік всіх змінних (тегів), включаючи назву, адресу, час
опитування, межі зміни, можливість введення значень оператором, та інші
параметри, що конфігурувались. При необхідності розділити списки по типах –
числові («аналогові»), логічні («дискретні»), текстові.
Опис розробленої графічної частини
Наводиться зображення створених дисплейних мнемосхем, діалогових вікон,
спеціальних екранів, список змінних, використовуваних на даній мнемосхемі.
Описується призначення реалізованих елементів індикації і органів управління та
взаємозв'язок між ними та змінними.
Зауваження: у зв’язку з великим обсягом такого опису, дозволяється обмежитись
вибірковим переліком основних графічних елементів.
Описується колірна стратегія, прийнята на мнемосхемі. Описуються світлові
сигнали, реалізовані на мнемосхемі, а також всі видавані повідомлення.
Описуються розроблені статичні та анімовані графічні елементи бібліотек та
спеціальні екрани (віртуальна клавіатура, форма реєстрації користувача).
Рекомендується привести декілька зображень мнемосхеми, що відповідають
різним станам об'єкту управління.
Опис підсистем подій та алармів (тривог)
Описується загальна архітектура створеної підсистеми алармів (розподілена або
локальна). Вказуються типи всіх реалізованих алармів, принципи їх групування,
пріоритети, умови виникнення і зняття. Вказується сенс виникнення кожного
аларма, його важливість і критичність реагування оператора на даний аларм.
Описуються способи
відображення
алармів, можливі фільтри, наводяться
зображення відповідних вікон на АРМ, повідомлень і так далі. Розглядаються
питання, пов'язані з архівацією даних про алармах і реакції оператора.
У якості ілюстрації роботи АРМ наводяться 1-2 зображення вікон повідомлень
про про події та аларми.
Опис розроблених структур баз даних
Розглядається структура реалізованої підсистеми архівації технологічних
параметрів і супутньої інформації. Вказуються типи застосованих СУБД,
розглядаються особливості їх вживання при рішенні
поставленої
задачі
автоматизації, зокрема, питання швидкодії. Вказуються режими архівації тегів
(тимчасові інтервали, по зміні значення і так далі). Розглядаються питання
пов'язані з «застаріванням» даних і максимальним допустимим об'ємом бази.
Опис підсистеми перегляду трендів
41

Розглядається реалізована підсистема відображення графіків трендів на
мнемосхемі. Описуються тренди реального часу і історичні тренди. Вказується
призначення кожного з них, можливість настроювання в рантайм. У якості
ілюстрації роботи АРМ наводяться 1-2 зображення вікон трендів.
Опис додаткових функцій та компонент системи
Описуються додаткові функції, реалізовані в системі, такі як керування доступом,
формування звітів, статистична обробка, ОРС та WEB сервіси, компоненти ActiveX,
з зазначенням необхідних параметрів. Наводяться вихідні тексти всіх розроблених
скриптів, з коментарями.
В кінці опису доцільно навести короткий перелік основних елементів проекту із
вказанням їх кількості («аналогових змінних - 45, …, мнемосхем – 5, спецкартин – 2,
…, трендів змінних – 20, …, подій -33, …, форм звітів – 2, …»).
Інструкція оператору (керівництво користувача)
Даний підрозділ містить методику роботи оператора з розробленим АРМ.
У керівництві мають бути описані послідовності дій, виконуваних оператором
при запуску програми на виконання, реєстрації в системі, перемикання між
викликами вікон, закінчення роботи. Описуються порядок введення значень з
клавіатури, за допомогою миші,або інших пристроїв, порядок реєстрації в ситемі,
перегляду і підтвердження аварійних повідомлень, перегляду історії.
Наводяться
описи
режимів роботи АРМ (штатний,
аварійний,
режим
перенастроювання системи і так далі). Описуються дії оператора в разі
виникнення нештатних ситуацій.
5.5. Математичне та програмне забезпечення АСУТП.
Математичне та програмне забезпечення розробляється для окремих функцій
та/або задач, що реалізуються в ПЛК. Перелік цих функцій та задач обговорюються з
основним керівником проекту та затверджуються в ТЗ. У дипломному проекті
математичне забезпечення описується в підрозділі "Опис алгоритмів" а програмне в
"Опис спеціального програмного забезпечення для мікропроцесорних контролерів"
5.5.1.Опис алгоритмів.
Опис алгоритмів в загальному проводиться по РД 50-34.698.90, однак в
дипломному проекті можна обмежитись наведенням алгоритму та його описом в
довільній формі, якщо інше не вказане в ТЗ. Приклад фрагменту алгоритму
наведений на рис.17.
При реалізації в ПЛК окремих функцій, математичний опис яких краще
формалізується функціональною схемою (наприклад реалізація контуру
регулювання), в описі можна привести не алгоритм а схему. На рис.18 показаний
приклад такої схеми. Функціональна схема виконується в довільній формі, однак
повинна розкрити зміст автоматизованої функції.
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Рис.17. Приклад фрагменту алгоритму роботи для задачі.
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Рис.18. Приклад схеми роботи функції регулювання температури.
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5.5.2. Опис спеціального програмного забезпечення для мікропроцесорних
контролерів.
Опис спеціального програмного забезпечення в загальному виконується по РД
50-34.698.90, однак в дипломному проекті рекомендується приводити тільки
роздруківку частини програми ПЛК, що відповідає за реалізацію функцій та задач,
які описуються в підрозділі "Опис алгоритмів". Наприклад, на рис.19 наведений
фрагмент програми для реалізації функції регулювання температури, схема роботи
якої показана на рис.18.

Рис.18. Приклад фрагменту програми для ПЛК.
6. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
6.1. Комплект матеріалу для захисту. На захист дипломного проекту студент
повинен підготовити:
- переплетений дипломний проект, де весь оригінальний демонстраційний матеріал
складений в окремий файл, щоб його можна було продивитися членам комісії;
- копія технічного завдання, якщо наявність ТЗ визначене керівником (оригінал ТЗ
підшивається додатком в дипломний проект);
- електронна копія демонстраційного матеріалу у форматі Power Point 2003 (ppt або
pps);
- довідка з деканату про успішність та відзив основного керівника;
- рецензію на дипломний проект
6.2. Підготовка електронних матеріалів. Всі схеми рекомендується
переводити з оригінального формату в формат PCX за допомогою спеціальних
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утиліт, з метою імпорту їх в Power Point зі збереженням якості. Для цього можна
використати прикладну програму PDF Printer, яка доступна для завантаження з
www.bullzip.com. При використанні PDF Printer, в операційній системі
встановлюється віртуальний принтер, на який можна виводити на друк як на
звичайний принтер. Після підготовки документу можна вибрати формат вихідного
файлу та його якість. Якість вибирається з розрахунку багатократного збільшення
зображення.
Перед початком захисту, всі електронні матеріали повинні бути записані на
комп’ютер для презентацій, та обов’язково перевірені на працездатність.
6.3. Рекомендації до виступу. На виступ дається порядку 5-7 хвилин. Під час
виступу студент повинен висвітлити основні проведені роботи по створенню
проекту, опираючись на демонстраційний матеріал. На початку виступу
рекомендується ознайомити комісію ДЕК з поставленим завданням, дуже коротким
описом вихідної системи або об’єкта, основним задачам та функціям які поставлені
на систему, та вимогам до системи. У розповіді бажано виділити ключові
особливості проекту без зупинки на тонкощах. Якщо проект являється
модернізацією системи необхідно вказати що саме було модернізовано і як
забезпечується сумісність з існуючою системою та підсистеми. Закінчити виступ
необхідно очікуваними результатами економічної ефективності.
6.4. Питання на захисті. Після доповіді члени комісії задають питання щодо
особливостей проекту. Питання можуть бути як по проекту так і по будь-якому
розділу пройденого за час навчання матеріалу, що входить до компетенції
майбутнього спеціаліста.
6.5. Розгляд рецензії. Після відповідей на питання, секретар ДЕК зачитує
основні висновки та зазначені недоліки рецензента. Студент повинен
прокоментувати вказані недоліки або згодитись з ними.
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ДОДАТОК 1
ФОРМИ СПЕЦИФІКАЦІЙ, ПЕРЕЛІКІВ І ТАБЛИЦЬ.
Д1.1. Таблиця умовних позначень до схеми функціональної структури, схеми структурної
КТС та схеми автоматизації (РМ4.59-95)
Наводиться без заголовка: на структурних схемах для скорочених позначень, які використані при
виконання схеми; на схемі автоматизації для пояснення використаних зображень технологічних
комунікацій.
Позначення

Найменування

40

15

145

Д1.2. Специфікація технічних засобів автоматизації АСУТП основного відділення
(РМ4.206-95)
Загальні правила створення документів специфікації регламентується ГОСТ 21.110-95 (+РМ4.20695) та ГОСТ 21.408-93 (+РМ4.59-95). Згідно цих документів специфікація може складатися з
розділів, кожний з яких виконується на форматі А4 (альбомна орієнтація).

20

130

60

39

45

30

20

29

40

Специфікація в дипломному проекті створюється тільки для АСУТП основного відділення (для
інших частин тільки переліки) і складається з двох розділів:
- В4.1, в якому наводяться прилади та засоби автоматизації польового рівня;
- В4.2, в якому наводяться комплексні засоби автоматизації (ПЛК та RIO);
В графах приводять:
Графа1. Для розділу В4.1 вказують позиційні позначення у відповідності зі схемами
автоматизації. Для розділу В4.2 графу 1 не заповнюють, однак допускається в графі 2 перед
найменуванням технічних засобів вказувати порядковий номер, потім крапка і через інтервал
найменування.
Графа 2. Найменування технічних засобів, їх технічні характеристики (наприклад межі
вимірювання), матеріалу, а також інші характеристики, необхідні для їх однозначного замовлення
у відповідності з вимогою стандартів, каталогів або іншої технічної документації на ТЗА. Згідно
РМ4.206-95, якщо технічні характеристики необхідні для замовлення однозначно визначаються
типом, вказаним в графі 3, в графі 2 їх не вказують. Однак в дипломному проекті їх все одно
необхідно показати. При групуванні ТЗА в специфікації, в графі 2 вказується назва групи
(підрозділу). Для ТЗА польового рівня в цій графі дозволяється вказувати найменування
вимірювального середовища, її параметри та порогові значення, місце встановлення датчика, якщо
в графі 9 для цього не вистачає місця.
Графа 3. Тип, марка технічних засобів, позначення стандарту, ТУ, каталогу, листа опитування
або іншого документу на продукцію, згідно якого проводиться замовлення.
Графа 4. Код обладнання згідно українського класифікатора продукції (УКП). В дипломному
проекті не заповняється.
Графа 5. Найменування заводу-виготовлювача, фірму-виробника або фірму поставника, а також
країну (для імпортного обладнання).
Графа 6. Одиниця виміру кількості засобів. Як правило це "шт.".
Графа 7. Кількість.
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Графа 8. Маса одного ТЗА. У дипломному проекті можна не вказувати.
Графа 9. В розділі В4.2 вказують найменування середовища з яким контактує ТЗА, її параметри,
порогові значення цих параметрів, місце встановлення датчика, якщо таке не вказано в листі
опитування.
Д1.3. Перелік елементів
(ГОСТ 2.701-84)
Наводиться на відповідних схемах без заголовка, або окремим документом. Загальні правила
виконання регламентується ГОСТ 2.701-84. Для структурної схеми КТС наводиться перелік
технічних засобів автоматизації, які показані на схемі. Для схеми з’єднань проводок мереж
наводяться перелік технічних засобів, які вказані на схемі, а також кабелі, проводи, трубопроводи,
з’єднувальні коробки, матеріали та вузли пристроїв заземлення.
Позиція,
позначення
1
20

Найменування

Кількість

2

3

110

10

Примітка 15
4

≥8

185

Д1.4. Основний напис графічних матеріалів (Приклад)
ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ
Спеціальність 7.092502 "Комп’ютерно-інтегровані
технологічні процеси та виробництва"
Розробка проекту
комп’ютерно-інтегрованої
системи управління
виробництвом цукру.

Схема автоматизації
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НУХТ
АКС-5-2

ДОДАТОК 2
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ
1. Розробка інтегрованої автоматизованої системи управління виробництвом цукру з
підсистемою управління трактом подачі та мийки.
2. Розробка інтегрованої автоматизованої системи управління виробництвом цукру з
підсистемою управління дифузійним відділенням.
3. Розробка інтегрованої автоматизованої системи управління виробництвом цукру з
підсистемою управління сокоочисним відділенням.
4. Розробка інтегрованої автоматизованої системи управління виробництвом цукру з
підсистемою управління фільтрами 1-ї сатурації.
5. Розробка інтегрованої автоматизованої системи управління виробництвом цукру з
підсистемою управління випарною станцією.
6. Розробка інтегрованої автоматизованої системи управління виробництвом цукру з
підсистемою управління конденсатним хазяйством.
7. Розробка інтегрованої автоматизованої системи управління виробництвом цукру з
підсистемою управління продуктовим відділенням.
8. Розробка інтегрованої автоматизованої системи управління виробництвом цукру з
підсистемою управління газовою піччю.
9. Розробка інтегрованої автоматизованої системи управління виробництвом цукру з
підсистемою управління приготуванням вапнякового молока.
10. Розробка інтегрованої автоматизованої системи управління виробництвом хлібобулочних виробів з підсистемою управління приготування, бродіння та
формування тіста.
11. Розробка інтегрованої автоматизованої системи управління виробництвом хлібобулочних виробів з підсистемою управління тунельною піччю.
12. Розробка інтегрованої автоматизованої системи управління виробництвом
цільномолочної продукції з підсистемою управління прийомкою молока.
13. Розробка інтегрованої автоматизованої системи управління виробництвом
цільномолочної продукції з підсистемою управління відділення пастеризації.
14. Розробка інтегрованої автоматизованої системи управління виробництвом
цільномолочної продукції з підсистемою управління кисломолочним цехом.
15. Розробка інтегрованої автоматизованої системи управління виробництвом
цільномолочної продукції з підсистемою управління централізованою станцією
мийки.
16. Розробка інтегрованої автоматизованої системи управління виробництвом
харчового етилового спирту з підсистемою управління приготування сусла.
17. Розробка інтегрованої автоматизованої системи управління виробництвом
харчового етилового спирту з підсистемою управління бродильним відділенням.
18. Розробка інтегрованої автоматизованої системи управління виробництвом
харчового етилового спирту з підсистемою управління брагоректифікаційною
установкою.
19. Розробка інтегрованої автоматизованої системи управління виробництвом солоду
з підсистемою управління процесами обробки, замочування та пророщення
ячменю.
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20. Розробка інтегрованої автоматизованої системи управління виробництвом солоду
з підсистемою управління процесами сушіння та обробки солоду.
21. Розробка інтегрованої автоматизованої системи управління виробництвом пива з
підсистемою управління процесами приготування сусла.
22. Розробка інтегрованої автоматизованої системи управління виробництвом пива з
підсистемою управління процесами бродіння та дозрівання сусла (класичний
спосіб).
24. Розробка інтегрованої автоматизованої системи управління виробництвом пива з
підсистемою управління процесами бродіння та дозрівання сусла
(напівнеперервний спосіб).
25. Розробка інтегрованої автоматизованої системи управління виробництвом пива з
підсистемою управління процесами фільтрування, стабілізації та карбонізації
пива.
26. Розробка інтегрованої автоматизованої системи управління виробництвом пива з
підсистемою управління відділенням розливу пива.
27 Розробка інтегрованої автоматизованої системи управління виробництвом пива з
підсистемою управління мийки та дезінфекції (система СІР).
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