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вибираються для передачі за допомогою інтерфейсу RS-485 через блок БПІ-52 в 
підключений до моделі мікропроцесорний регулятор або контролер. За сигналами, які 
надійшли з регулятора або контролера, в С++ програмі для реактора перераховуються 
значення технологічних параметрів. Останні записуються в масиви даних, за якими друга 
компонента Tchat будує порівняльні криві в часі з початковими розрахунковими 60 точками 
для мінімальної, середньої і максимальної продуктивностей реактора. Такий режим роботи 
С++ програми, що моделює процес змішування компонент у реакторі, забезпечує студентам 
можливість формувати, спостерігати й аналізувати статичний режим зміни параметрів 
технологічного об'єкту керування. 

Для дослідження перехідних процесів контурів регулювання при створенні 
обурювальних впливів перерахунок регульованих параметрів і регулювальних впливів 
виконується С++ програмою, що моделює процеси реактора, за допомогою отриманих 
рівнянь динаміки. На основі цих рівнянь в С++ програму записуються передаточні функції, 
за допомогою яких будуються графіки перехідних процесів під час налаштування 
оптимальних коефіцієнтів мікропроцесорного контролера МІК-51, ПІД регулятора МІК-21 і 
регулятора співвідношення МІК-25. 

Досвід застосування інтегрованої комп'ютерно-мікропроцесорної навчальної системи 
показав, що у процесі підготовки даних для досліджень мікропроцесорних контурів 
регулювання студенти добре засвоюють взаємозв'язок і вплив технологічних параметрів 
процесу в типових апаратах. Також під час нормування стандартного фізичного сигналу під 
діапазон зміни контрольованого технологічного параметра чіткіше визначається 
функціональне призначення кожного мікропроцесорного пристрою, що працює в контурі з 
регуляторами та контролерами. Розрахунки за критеріями оцінки якості перехідних процесів, 
виконувані С++ програмою, у разі змінювання параметрів налаштувань регуляторів і 
контролерів дозволяють краще зрозуміти стандартні закони регулювання, на які можуть 
налаштовуватись мікропроцесорні керувальні пристрої. 

1) Каталог продукції МІКРОЛ для промислової автоматизації підприємств. – Івано-
Франківськ, 2007. – 170 с.: іл. 

2) Гельперин Н. И. Основные процессы и аппараты химической технологии: В двух 
книгах. – М.: Химия, 1981. – 812 с.: ил. 
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Комп'ютерна графіка виникла за потребою конструкторів та дизайнерів, вона різноманітна 

і багатофункціональна. Основний акцент практичної частини курса комп'ютерної графіки 
треба зробити на вивченні графічних редакторів: програм, пристосованих для створення і 
редагування комп'ютерних зображень. Необхідно сказати, що робота з графічним редактором 
неминуче підвищує загальну комп'ютерну грамотність студента, яка у наш час є однією з ознак 
освіченої людини. Навіть людині, яка зовсім не знайома з комп'ютером, комп'ютерна графіка дає 
необхідні початкові навички роботи, які людина успішно засвоює, тому що це є дрібні етапи в 
досягненні програми максимуму: побудови креслення, схеми, діаграми. Для успішної роботи з 
графічним редактором (при побудові креслень, планів, схем та інше), студентам необхідно 
засвоїти теоретичні положення, які надають уявлення о графічних даних. 

В прикладному виконанні практично вся інженерна графіка побудована на векторній 
платформі. В векторній графіці зображення уявляється у вигляді набора геометричних фігур - 
дуг, відрізків, багатокутників та ін.. з тими чи іншими атрибутами (кольором, товщиною контуру, 
видом заливання). Векторна графіка дозволяє масштабувати зображення без змін якості. 

Багато пакетів оздоблено можливістю створювати тривимірні моделі деталей, як ілюстрації 
до креслення. Всі сучасні графічні редактори мають розвинуту систему роботи з кольором. Це 
дозволяє працювати з 32 мільйонами кольорів, створювати різноманітні світлові і кольорові 
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ефекти, повністю використовувати виразні та емоційні властивості кольору і світла. Засвоївши 
найпростіші функції графічного редактора (креслення відрізків, кіл та інше) студент здатен 
створювати креслення, які виглядають професійно, навіть при малих художніх здібностях і 
витратах. Вивчення програм, зв'язаних з інженерною графікою, дає можливість зрозуміти 
наскільки збільшується продуктивність праці інженера - конструктора, дизайнера, наскільки 
збільшується якість роботи. Адже машина може витримувати ДСТУ до ліній (тип, товщина), 
надписів, абсолютно точно, не допускає ніяких помилок. Комп'ютерна графіка, як освітня 
дисципліна, швидко розвивається. Сьогодні її метою є підвищення ефективності застосування 
людиною комп'ютера як інструмента. 
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При підготовці бакалаврів велику роль у навчальному процесі грає якість самостійної 

роботи студента. Бакалаврам по автоматизації технологічних процесів необхідно одержати 
знання по типовим технологічним процесам хімічних виробництв; по конструкціях типових 
хімічних апаратів; по програмуванню прикладних керуючих програм; навички по розробці 
схем автоматизації процесів; вивчити правила проектування принципових схем 
технологічної сигналізації і аварійного захисту, а також освоїти методи ідентифікації і 
моделювання технологічних об'єктів керування. Усі ці теми навчальних курсів спеціальності 
студенти можуть самостійно  вивчати в процесі розробки прикладної навчальної С++ 
програми для Wіndows. 

На кафедрі автоматизації хімічних виробництв КПІ самостійна робота студентів 2 і 3 
курсів виконується шляхом розробки прикладних навчальних С++ програм. Кожен бакалавр 
2 курса у 3 семестрі спочатку створює навчальну С++ програму з назвою "Мнемосхема 
технологічного процесу хімічного виробництва". Для розробки такої навчальної С++ 
програми студент одержує завдання у вигляді схеми технологічного процесу хімічного 
виробництва і з цієї схеми процесу також вивчає 3 конструкції апаратів, як об'єктів 
керування. Меню команд такої С++ програми і навчальна інформація формуються в 
інтегрованому середовищі програмування С++ Buіlder двома способами: для першого 
варіанта меню команд навчальної програми застосовується компонента MaіnMenu; для 
другого - створюється графічне меню команд, що обробляється подією OnMouseMove для 
маніпулятора "мишка". Наприклад, меню команд навчальної програми "Мнемосхема 
технологічного процесу хімічного виробництва" може мати вигляд, показаний на рис.1 та  
алгоритм обробки команд у меню "ТЕХНОЛОГІЯ" на рис. 2. 
 

 
 

Рис.1 Меню команд прикладної навчальної С++ програми. 
 


