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1. Пояснювальна записка 

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Метою викладання навчальної дисципліни «Комп'ютерні технології 

конвертації та відладки програмного забезпечення» є набуття здобувачами ступеня 

магістр необхідних теоретичних знань та отримання практичних навичок в 

технології генерації та відладки прикладного програмного забезпечення систем 

керування. 

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Комп'ютерні технології 

конвертації та відладки програмного забезпечення» є: 

усвідомлення і розуміння сучасних технологій розробки і налагодження 

програмного забезпечення контролерів при модельно-орієнтованому проектуванні 

систем автоматичного керування; 

набуття знань і навичок в побудові комп’ютерних імітаційних моделей систем 

керування з подальшою конвертацією алгоритмів керування пакетом у середовища 

програмування промислових контролерів; 

набуття знань и практичних навичок налагодження програмного забезпечення 

на напівнатурних моделях систем керування з використанням сучасних пакетів 

програм та промислових контролерів. 

Згідно з вимогами  програми студенти повинні: 

знати: 

сутність модельно-орієнтованого проектування систем автоматичного 

керування; 

принципи цифрової реалізації алгоритмів керування при імітаційному 

моделюванні та їх подальшої конвертації у середовища програмування промислових 

контролерів; 

призначення та основні можливості пакету Simulink PLC Coder системи 

Matlab; 

принципи налагодження програмного забезпечення на напівнатурних моделях 

систем керування з використанням сучасних пакетів програм та промислових 

контролерів; 

призначення та основні можливості пакету OPC Toolbox системи Matlab; 

призначення та основні можливості пакету Simulink Desktop Real-Time 

системи Matlab; 

вміти:  

використовувати одержані знання на різних етапах навчання та при виконанні 

кваліфікаційної роботи; 

використовувати Z-передатні функції для алгоритмів керування при їх 

імітаційному моделюванні; 

проводити конвертацію алгоритмів керування у програмний код стандартних 

мов програмування промислових контролерів за допомогою пакету Simulink PLC 

Coder системи Matlab; 

інтегрувати конвертовані алгоритми керування у середовища Step 7, CodeSys, 

TIA Portal; 

проводити напівнатурне моделювання систем керування з використанням 

сучасних пакетів програм OPC Toolbox і Simulink Desktop Real-Time та промислових 
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контролерів. 

1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Комп'ютерні технології 

конвертації та відладки програмного забезпечення» здобувач вищої освіти може 

отримати наступні програмні компетентності та програмні результати навчання, які 

визначені в Стандарті вищої освіти зі спеціальності 151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології та в освітньо-професійній програмі 

«комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації» підготовки магістрів 

за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»: 

 Загальні компетенції 

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні (Ум1, Ав2). 

ЗК2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (УМ3, АВ2). 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

Фахові компетенції 

СК2. Здатність проектувати та впроваджувати високонадійні системи 

автоматизації та їх прикладне програмне забезпечення, для реалізації функцій 

управління та опрацювання інформації, здійснювати захист прав інтелектуальної 

власності на нові проектні та інженерні рішення 

СК3. Здатність застосовувати методи моделювання та оптимізації для 

дослідження та підвищення ефективності систем і процесів керування складними 

технологічними та організаційно-технічними об’єктами. 

СК7. Здатність застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та 

цифрові технології для розв’язання складних задач і проблем автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій. 

СК8. Здатність розробляти функціональну, технічну та інформаційну 

структуру комп’ютерно-інтегрованих систем управління організаційно-

технологічними комплексами із застосуванням мережевих та інформаційних 

технологій, програмно-технічних керуючих комплексів, промислових контролерів, 

мехатронних компонентів, робототехнічних пристроїв та засобів людино-

машинного інтерфейсу. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

РН02. Створювати високонадійні системи автоматизації з високим рівнем 

функціональної та інформаційної безпеки програмних та технічних засобів (ЗК1, 

ЗК2, СК2) 

РН04. Застосовувати сучасні підходи і методи моделювання та оптимізації для 

дослідження та створення ефективних систем автоматизації складними 

технологічними та організаційно-технічними об’єктами (Зк1, Зк3, Ск3) 

РН09. Розробляти функціональну, організаційну, технічну та інформаційну 

структури систем автоматизації складними технологічними та організаційно-

технічними об’єктами, розробляти програмно-технічні керуючі комплекси із 

застосовуванням мережевих та інформаційних технологій, промислових 

контролерів, мехатронних компонентів, робототехнічних пристроїв, засобів людино-

машинного інтерфейсу та з урахуванням технологічних умов та вимог до управління 

виробництвом 
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РН10. Розробляти і використовувати спеціалізоване програмне забезпечення 

та цифрові технології для створення систем автоматизації складними організаційно-

технічними об’єктами, професійно володіти спеціальними програмними засобами 

(Ск2, Ск7, Ск8) 

1.3. Міждисциплінарні зв’язки 

Попередні – мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації, основи 

компютерно-інтегрованого керування, спеціальні розділи теорії керування, нечіткі 

множини та нейронні мережі в системах автоматизації, послідовні – дослідницька 

практика, формує базу знань для виконання кваліфікаційної роботи магістра. 

1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 
Кількість кредитів ECTS- 6, годин - 180 

Аудиторні заняття, годин: Всього лекції лабораторні 

денна 64 32 32 

заочна 20 10 10 

Самостійна робота, годин: Денна -116 Заочна - 160 

2. Зміст дисципліни 

2.1.   Програма змістовних модулів 
Змістовний модуль 1: Сучасні технології та програмне забезпечення конвертації  

моделей Simulink в код програм контролерів. 

№ 

теми 
Зміст теми Годин 

1.  Сучасні методи розробки, тестування і налагодження програмного забезпечення 

САК. 
2 

2.  Програмні інструменти для генерації коду з моделей Simulink середовища 

MatLab для мікропроцесорних контролерів з подальшим їх тестуванням в 

реальних умовах. 

2 

3.  Пакет Simulink PLC Coder. Його призначення і основні можливості. Бібліотека 

функціональних блоків PLCLib. 
2 

4.  Конвертація Simulink моделей фільтрів низьких частот для середовищ 

програмування контролерів CoDeSys, Step 7 і TIA Portal. 
4 

5.  Конвертація алгоритмів регулювання з середовища Simulink для середовищ 

програмування контролерів CoDeSys, Step 7 і TIA Portal. 
4 

6. Конвертація складних нелінійних алгоритмів управління з середовища Simulink 

в середовища CoDeSys, Step 7 і TIA Portal. 
4 

Змістовний модуль 2: Технології відладки програмного забезпечення систем  

керування з використанням напівнатурного моделювання. 

№ 

теми 
Зміст теми Годин 

1. Пакет OPC Toolbox. Призначення і основні можливості. 2 

2. Приклад організації обміну даними через OPC-сервер середовища 

програмування контролерів CodeSys. 
4 

3. Пакет Simulink Desktop Real-Time. Призначення і основні можливості. 4 

4. Організація і проведення напівнатурних експериментів з використанням пакету 

Simulink Desktop Real-Time.  
4 
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2.2. Перелік лабораторних робіт 

№ 

Лаб.раб. Назва лабораторної роботи 
Годин 

1.1 Вивчення основ конвертації програмного забезпечення з використанням 

пакетів Simulink PLC Coder и Embedded Coder. 

4 

1.2 Програмування плати відладки STM32 з використанням пакету Simulink  

Embedded Coder.  

4 

1.3 Конвертація Simulink моделей фільтрів низьких частот для середовищ 

програмування контролерів CoDeSys,  Step 7 і TIA Portal. 

4 

1.4 Конвертація Simulink моделей алгоритмів регулювання з використанням 

пакету Simulink  PLC Coder для середовищ програмування контролерів 

CoDeSys,  Step 7 і TIA Portal.  

4 

1.5 Конвертація складних нелінійних алгоритмів керування і оптимізації з 

використанням пакету Simulink PLC Coder. 

4 

2.1 Вивчення основ роботи з пакетом OPC Toolbox. 4 

2.2 Тестування та відлагодження програмного забезпечення контролера з 

використанням пакету OPC Toolbox. 

4 

2.3 Організація і проведення напівнатурних експериментів з використанням 

пакета Simulink Desktop Real-Time. 

4 

2.3. Перелік завдань до самостійної роботи 

№ 

теми 
Назва індивідуального завдання 

Об’єм   

у год 

1 "Конвертація Simulink моделей алгоритмів керування в програмне 

забезпечення контролерів". 

30 

3. Критерії оцінювання результатів навчання 

Нарахування балів за виконання змістовного модуля 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

оди-

ниць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

оди-

ниць  

Сумарні бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. «Сучасні технології та програмне забезпечення конвертації моделей 

Simulink в код програм контролерів.» 

Робота на лекціях 

Виконання лабораторних робіт   6 10 5 30 50 3 18 30 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
13 22 – – – 1 13 22 

Підготовка до лабораторних 

робіт   
1 2 5 5 10 3 4 8 

Контрольна робота  №1  6 10 1 6 10 1 6 10 

Проміжна сума 41 70 41 70 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 19 30 1 19 30 1 19 30 



8 

Рейтинг за творчі  здобутки 

студентів 
0 10 0 10 0 10 

Оцінка за змістовий 

модуль 1  
- - - 60 100 - 60 100 

Змістовий модуль 2. «Технології відладки програмного забезпечення систем керування з 

використанням напівнатурного моделювання.» 

Робота на лекціях 

Виконання лабораторних робіт   6 10 3 18 30 1 6 10 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції  
14 24 – – – 1 14 24 

Підготовка до лабораторних 

робіт   
1 2 3 3 6 1 1 2 

Контрольна робота  №2 6 10 1 6 10 1 6 10 

Виконання  індивідуальних 

завдань 
18 29 1 18 29 1 18 29 

Проміжна сума 45 75 45 75 

Модульний контроль 

у поточному семестрі 
15 25 1 15 25 1 15 25 

Рейтинг за творчі  здобутки 

студентів 
0 10 0 10 0 10 

Оцінка за змістовий  

модуль 2 
60 100 60 100 

Оцінка за заліковий кредит 1             60 ... 100                 60 ... 100 
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