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ВСТУП

Дисципліна «Проектування систем автоматизації» (ПСА) належить до 
дисциплін професійної підготовки (ДПП) напряму «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології», мета якої полягає в підготовці 

студента до самостійного виконання проектно-конструкторських робіт зі ство-
рення комп’ютерно-інтегрованих систем керування технологічними та органі-
заційно-економічними процесами з використанням сучасних технічних засо-
бів і насамперед – індустріальних та офісних комп’ютерів і мікропроцесорних 
контролерів (МПК).

Її вивчають паралельно з іншими ДПП («Автоматизація технологічних 
процесів», «Автоматизація бізнес-процесів» тощо), причому базою для їх ви-
кладання є такі дисципліни професійної підготовки як «Теорія автоматично-
го керування», «Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації», 
«Технічні засоби автоматизації», «Інтегровані автоматизовані системи керу-
вання», «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади», «Контролери 
та їх програмне забезпечення», «Людино-машинні інтерфейси», «Обчислю-
вальні мережі» тощо.

У проектній документації з систем автоматизації виділяють три рівні уза-
гальнення: рівень функціональних і структурних схем, рівень принципових схем 
і рівень робочих креслень і схем, за якими безпосередньо виконуються монтаж-
ні та налагоджувальні роботи.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
• склад життєвого цикла систем автоматизації і проблеми його скорочення;
• зміст та послідовність виконання пректних робіт з автоматизації техноло-

гічних та організаційно-економічних процесів;
• зміст проектних матеріалів з організаційного, технічного, програмного та 

інформаційного забезпечень АСУ;
• методики проектування структурних, функціональних та принципових 

схем;
• зміст та послідовність процедур проектування структурних, функціо-

нальних та принципових схем систем автоматизації;
• нормативну базу створення систем автоматизації;
вміти:
• проводити аналіз технологічних та організаційних комплексів з метою 

розроблення технічного завдання на створення багаторівневої розподіленої 
системи управління цими комплексами;

• розроблювати схеми функціональної, технічної та організаційної струк-
тур та виконувати схеми автоматизації конкретних виробництв і вибирати МПК 
та персональні комп’ютери до них;

• проектувати принципові схеми обчислювальних мереж, управління, сиг-
налізації та живлення з використанням мікропроцесорної техніки та необхід-
ними розрахунками;

• проектувати пункти управління та лінії зв’язку систем автоматизації.
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1.  ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ 
АВТОМАТИЗАЦІЇ

1.1.  СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ У ЖИТТЄВОМУ ЦИКЛІ 
СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ

У життєвому циклі (ЖЦ) технічної системи (ТС) можна виділити три 
основні стадії: перша – проектування, що включає проектно-конструк-
торські та науково-дослідні роботи (НДР); друга – впровадження, яка 
складається з монтажу та наладки та треття – експлуатації. Тенденції роз-
витку технічних систем пов’язані насамперед із збільшенням їх склад-
ності та досконалісті (за оцінками експертів складність ТС кожні 10 – 15 
років подвоюється) при скорочені тривалості життєвого цикла.

Зростаюча складність ТС, природно, призводить до збільшення три-
валості перших двох стадій ЖЦ при скорочені його у цілому за рахунок 
конкуренції при створенні таких систем. Це суттєво скорочує стадію екс-
плуатації і погіршує техніко-економічні показники ТС, тому що прибуток 
від нової системи можна отримати тільки при її експлуатації. За цих умов 
основною інженерною задачею при створенні нових систем є скорочення 
тривалості їх проектування та впровадження, при незмінній чи зростаю-
чий тривалості експлуатації.

Проектування – це процес створення технічної документації необ-
хідної для обгрунтування, оцінки, комплектування, будови, монтажу, на-
лагодження і експлуатації об’єкту. Результатом проектування є проект. 
Об’єктом проектування можуть бути житлові будови, підприємства, сис-
теми автоматизації (СА) тощо, причому СА відносяться до промислових 
об’єктів.

Проект промислового об’єкта – це комплекс технічної документації, 
яка дає змогу відтворити у натурі об’єкт, що проектується, який повніс-
тю відповідає вимогам технологічного, організаційного та економічного 
порядку, а також містить переконливі докази того, що рішення, представ-
лені у проекті, є оптимальними чи на крайній випадок раціональними.

Це досягається за рахунок використання багатоваріантної ітерацій-
ної процедури на всіх стадіях проектування. Суть такого процесу про-
ектування зводиться до вибору найкращого варіанту із відомої множини 
можливих варіантів відповідно до завдання. При цьому поєднуються дві 
процедури: перша – створення множини різноманітних варіантів, друга – 
усічення згенерованої множини. Кількість можливих варіантів розв’язання 
інженерних задач при проектуванні залежить від рівня узагальнення про-
ектних процедур. Найменша кількість варіантів виникає на найвищому 
рівні узагальнення – при розробленні структурних і функціональних схем. 
На середньому рівні узагальнення – при проектуванні принципових схем 


