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1. Опис навчальної дисципліни 

 

   _________________________ Технічні засоби автоматизації__________________ 
                                                                                                                        (назва) 

 

 
 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

 

Освітній ступінь  бакалавр 

Спеціальність  151«Автоматизація та комп’ютерно−інтегровані 

технології» 

Спеціалізація  
 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид нормативна 

Загальна кількість годин  196 

Кількість кредитів ECTS  6 

Кількість змістових модулів 5 

Курсовий проект   

Форма контролю екзамен 

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки (курс) 3                    3 

Семестр 6                    7     

Лекційні заняття 30             год. 12                год. 

Практичні, семінарські заняття 15             год.       4                 год. 

Лабораторні заняття 15             год.                  14                год. 

Самостійна робота 136            год. 166               год. 

Індивідуальні завдання      год. год. 

Кількість тижневих аудиторних   

годин для денної форми навчання 

6              год. 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: оволодіння майбутніми спеціалістами принципами побудови та 

методами розрахунку, розробки та використання технічних засобів автоматизації, 

що застосовуються в сільськогосподарському виробництві_________________ 

 

Завдання: навчити студентів розуміти принцип дії технічних засобів 

автоматизації, що застосовуються в сільському господарстві;________________ 

опанувати основні поняття будови, програмування, функціонування та 

застосування мікропроцесорних засобів автоматизації;______________________ 
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розвити практичні навики вибору, розрахунку і застосування технічних 

засобів автоматизації при вирішенні задач автоматизації сільськогосподарського 

виробництва_______________________________________________________ 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: принципи побудови та методами розрахунку технічних засобів 

автоматизації, що застосовуються в сільськогосподарському виробництві_____ 

будову і функціонування мікропроцесорних засобів автоматизації;___________ 

номенклатуру технічних засобів автоматизації на основі мікроконтролерів.____ 

вміти: здійснювати обґрунтований вибір технічних засобів автоматизації; 

вирішувати практичні завдання, пов`язані з  застосуванням технічних засобів 

автоматизації у системах керування, які використовуються в сільському 

господарстві;_______________________________________________________ 

створювати програмне забезпечення систем автоматизації__________________ 

 

3. Програма та структура навчальної дисципліни для: 

– повного терміну денної (заочної) форми навчання; 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

тижні усього у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Змістовий модуль 1. Вимірювальні перетворювачі 

Тема 1. 
Класифікація 

технічних засобів 

автоматизації. 

Загальні 

властивості 

технічних засобів 

автоматизації  

1-2 17 1 4 2  10 21     21 

Тема 2. 

Вимірювальні 

перетворювачі  

3-6 42 6 8 10  18 30 2 2 4  22 

Тема 3. Реле та 

перемикаючі 

пристрої в системах 

автоматизації 

7-8 19 1 4 4  10 24 1  2  21 

Разом за змістовим 

модулем 1 

78 8 16 16  38 75 3 2 6  64 

Змістовий модуль 2. Підсилювачі систем автоматизації 

Тема 1. Підсилюючі 

пристрої в системах 

автоматизації 

9-11 21 3 4 4  10 23 2    21 

Тема 2. Коригуючи 

пристрої 

12-13 20 1 4 4  10 22 1    17 

Тема 3. 
Автоматичні 

регулятори 

14-15 24 1 6 6  10 23 1  1  17 
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Тема 4. Виконавчі 

пристрої 

  2           

Разом за змістовим 

модулем 2 

65 7 14 14  30 67 3  1  63 

Змістовий модуль 3. Апаратні засоби автоматизації на базі мікропроцесорних систем 

Тема 1. 
Класифікація 

мікропроцесорних 

засобів 

автоматизації. 

Апаратні засоби 

автоматизації на ба-

зі 

мікропроцесорних 

систем. 

Особливості 

налагодження 

алгоритмів і 

програм автома-

тизації  

1-2 18 2 4 4  8 18 1 2   5 

Тема 2. Зв'язок 

мікропроцесорної 

системи 

автоматизації з 

комп'ютером. 

Інтерфейс RS-232. 

Модуль зв'язку 

мікроконтролера з 

персональним 

комп'ютером за 

інтерфейсом RS-

232. Цифрове упра-

вління та 

регулювання 

3-4 26 2 6 6  12 18 1  1  6 

Разом за змістовим 

модулем 3. 

44 4 10 10  20 34 2  1  31 

Змістовий модуль 4. Програмування мікропроцесорних засобів автоматизації 

Тема 1. Структура 

та протокол обміну 

за інтерфейсом І2С. 

Мікросхема 

енергонезалежної 

пам'яті даних. 

Використання 

модуля ведучого 

синхронного 

послідовного порту 

MSSP мікрокон-

тролера. 

Мікросхема ре-

ального часу з 

інтерфейсом І2С 

5-6 18 2 4 4  8 18 1  1  6 
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для обміну з 

мікросхемою 

енергонезалежної 

пам'яті за 

інтерфейсом І2С 

Тема 2. 
Використання 

модуля ведучого 

синхронного 

послідовного порту 

MSSP мікрокон-

тролера для обміну 

з мікросхемою 

реального часу. 

Типові блоки 

підсилення сигналів 

управління 

виконавчими 

пристроями. 

7-8 14 2 2 2  8 18 1  1  6 

Тема 3. Виконавчі 

механізми з 

мікроконтролерним 

керуванням. 

Програмування 

мікроконтролерного 

керування кроковим 

двигуном 

9-10 18 2 4 4  8 18 1  1  6 

Разом за змістовим 

модулем 4. 

50 6 10 10  24 52 3  3  48 

Змістовий модуль 5. Проектування мікропроцесорних систем автоматизації 

Тема 1. Побудова 

мікропроцесорних 

систем 

автоматизації. 

Перешкоди та 

засоби боротьби з 

ними. Техніка 

розробки 

програмного 

забезпечення 

мікропроцесорних 

систем 

автоматизації 

11-12 14 2 2 2  8 17   1  6 

Тема 2. Процедурна 

модель. Схема алго-

ритму. 

Калібрування і 

масштабування 

змінних. 

Інтегральні датчики 

з цифровим 

виходом за 

13-14 18 2 4 4  8 17   1  6 
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однопровідним 

інтерфейсом 

Тема 3. Типові 

програми в 

системах контролю 

та управління. Збір 

та обробка даних  

15 17 1 4 4  8 18 1  1  6 

Разом за змістовим 

модулем 5. 

49 5 10 10  24 52 1  3  48 

Усього годин  286 30 60 60  136 284 12 4 14  166 

Курсовий (якщо є в 

робочому навчальному 

плані) 

 

- - -  -  - - -  - 

Усього годин 286 30 60 60  136 284 12 4 14  166 

4. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Функціональний аналіз систем автоматичного керування 

агропромислового комплексу 

4 

2 Визначення та побудова часових характеристик  

технічних засобів автоматизації 

4 

3 Визначення та побудова частотних характеристик  

технічних засобів автоматизації 

4 

4 Вивчення статичних та динамічних характеристик 

первинних вимірювальних перетворювачів 

4 

5 Синтез дискретних систем електроавтоматики 

за таблицми станів 
4 

6 Структурні алгоритмічні схеми та передатні функції 

автоматичних систем 

4 

7 Структурні функціональні схеми та загальні 

функціональні елементи вимірювальних перетворювачів 

4 

8 Розрахунок і вибір електродвигунових виконавчих 

механізмів 

6 

9 Розробка алгоритму і програми аналого-цифрового 

перетворення фізичної величини 

4 

10 Програмування обміну між комп'ютером і 

мікроконтролером по інтерфейсу RS232 

4 

11 Розробка підпрограм обміну між мікроконтролером та 4 
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мікросхемою енергонезалежної пам'яті по інтерфейсу 

І2С 

12 Розробка підпрограм обміну між мікроконтролером та 

мікросхемою годинника реального часу по інтерфейсу 

І2С 

4 

13 Розробка алгоритму і програми, що реалізує позиційний 

закон регулювання 

4 

14 Розробка алгоритму і програми, що реалізує 

неперервний закон регулювання 

6 

6. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Дослідження характеристик датчика освітленості та 

аналіз роботи приладу контролю полум`я 

4 

2 Вивчення та аналіз роботи датчика частоти обертання в 

складі  системи автоматичного контролю завантаження 

приводного вала 

4 

3 Дослідження характеристик сельсинної системи 

дистанційної передачі кута 

4 

4 Дослідження роботи системи стабілізації температури 

повітря в термостаті, що включає позиційний регулятор 

температури повітря 

4 

5 Дослідження характеристик магнітного підсилювача 4 

6 Вивчення реле часу та аналіз їх роботи 4 

7 Дослідження характеристик електричних виконавчих 

механізмів 

4 

8 Вивчення і аналіз роботи логічних елементів автоматики 4 

9 Дослідження роботи датчика контролю висіву (датчик 

частоти обертання висівного диска) в складі 

універсальної системи контролю за висівом 

4 

10 Дослідження мікроконтролерного модуля АЦП 4 

11 Взаємодія мікроконтролера з комп'ютером за 

інтерфейсом RS232 

4 

12 Взаємодія мікроконтролера з енергонезалежною 

пам'яттю по інтерфейсу І2С 

4 

13 Взаємодія мікроконтролера з мікросхемою реального 

часу по інтерфейсу І2С 

4 

14 Мікроконтролерне керування кроковим двигуном 4 

15 Взаємодія мікроконтролера з інтегральним цифровим 

температурним датчиком по однопровідному інтерфейсу 

4 

7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння 

знань студентами. 
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1. На цьому рисунку зображено п’єзочутливий елемент із кристалу кварца. 

FY

X

Y

Z

FX

FZ

 
Визначите: 

А. при дії якої сили на гранях fx пластинки, перпендикулярних до осі Х, виникає явище, яке називається прямим повздовжнім 
ефектом:  

1. FZ; 2. FX; 3. FY; 

B. при дії якої сили на гранях fx пластинки, перпендикулярних до осі Х, виникає явище, яке називається прямим поперечним ефектом:  
1. FZ; 2. FX; 3. FY; 

 

2. На структурно−функціональній схемі автоматичної системи (див. рис.) цифрами позначені її функціональні елементи: 

fi(t)

x(t) ε(t) u(t) y(t)2

1 3 4 5 6

7

8

 
Визначите: 

А. Об’єкт керування: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 

Б. Керуючий орган: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 
В. Задавальний елемент: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 

Г. Елемент порівняння: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 

Д. Підсилюючий пристрій: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 
Е. Виконавчий механізм: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 

Є. Сприймаючий елемент: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 

Ж. Коректувальний пристрій: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 
  

 3. Первинний вимірювальний перетворювач – це елемент автоматики, який: 

1. формує задаючий вплив, що визначає необхідне значення управляючої величини 

2. виробляє і подає на регулювальний орган ОУ управляючий вплив 

3. поліпшує якість процесів управління 

4. вимірює дійсне значення керованої величини і перетворює його в однозначно відповідну величину, зручну для подальшого 

використовування в автоматичній системі 

 

  4. Перетворюючий елемент – це елемент автоматики, який:  

1. формує задаючий вплив, що визначає необхідне значення керованої величини 

2. перетворює сигнал у зручний для подальшого використання вигляд 

3. поліпшує якість процесів управління 

4. виробляє і подає на регулювальний орган ОУ управляючий вплив 

 

 5. Потенціометричні датчики призначені для вимірювання  

1. опору 

2. освітлення 

3. температури 

4. кутових чи лінійних переміщень 

 

 

6. На даному рисунку зображена структурна функціональна схема вимірювального перетворювача. 

1 2 3 8
g x z u y

 
Визначите: 

А. Це перетворювач: 1. прямого перетворення; 2. зрівноваженого перетворення; 

В. Чутливий елемент (первинний вимірювальний перетворювач): 1, 2, 3, 8; 
С. Нормувальний перетворювач: 1, 2, 3, 8; 

D. Проміжний вимірювальний перетворювуач: 1, 2, 3, 8; 

E. Проміжний (передавальний) перетворювач: 1, 2, 3, 8. 
 

7. Структурна схема з’єднання технічних засобів автоматизації має вигляд: 
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k 1 k2 k3

x

y3

y

x3x1 x2

y1 y2
 

Визначите спосіб з’єднання технічних засобів автоматизації і загальний коефіцієнт передачі цього з'єднання: 

А. − паралельне:  

1. 
;

1





n

i

ikK
  2. 

321

321

1 kkk

kkk
K




;  3. 
.

1





n

i

ikK
 

B. − послідовне: 

 1. 
;

1





n

i

ikK
  2. 

321

321

1 kkk

kkk
K




;  3. 
.

3

1





i

ikK
 

 

C. − зустрічно−паралельне:  

1. 
;

1





n

i

ikK
  2. 

321

321

1 kkk

kkk
K




;  3. 
.

3

1





i

ikK
 

8. На даному рисунку наведена принципова схема первинного вимірювального перетворювача на основі фотоелектричного 

ефекту. 

Ф

u → Ф

 
Визначите для вимірювання яких параметрів він застосовується:  

1. вологості; 2. освітленості;  
3. переміщення; 4. температури. 

  

50% 9.  Потенціометричні датчики – це датчики: 

1. пасивні, параметричні 

2. активні, генераторні 

3. пасивні, генераторні 

4. активні, параметричні 

 

10. На даному рисунку зображена структурна функціональна схема вимірювального перетворювача. 

1 7 2 3 8

6

g
x

ε z u y

yЗЗ

 
Визначите: 

А. Це перетворювач: 1. прямого перетворення; 2. зрівноваженого перетворення; 

Б. Чутливий елемент (первинний вимірювальний перетворювач): 1, 2, 3, 6, 7, 8; 
В. Нормувальний перетворювач: 1, 2, 3, 6, 7, 8; 

Г. Проміжний вимірювальний перетворювуач: 1, 2, 3, 6, 7, 8; 

Д. Компаратор: 1, 2, 3, 6, 7, 8; 
Е. Проміжний (передавальний) перетворювач: 1, 2, 3, 6, 7, 8; 

Є. Пристрій зворотного зв’язку: 1, 2, 3, 6, 7, 8. 

 
 

11. На даному рисунку наведена принципова схема первинного вимірювального перетворювача на основі ефекту Холла. 

u → x

x

θ

B I

N
S

 
Визначите для вимірювання яких параметрів він застосовується:  

1. вологості; 2. освітленості;  

3. переміщення; 4. температури. 

 

 12. Тензометричні датчики призначені для вимірювання  

1. температури 

2. деформації, тиску, зусиль, переміщень  

3. вологості 

4. рівня 

  

 13. Принцип дії тензорезисторів заснований на залежності 

його активного опору від:   

1. температури 

2. вологості 
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3. деформації 

4. освітленості 

 

 

 

14. На даному рисунку подано статичну характеристику потенциометричного перетворювача. 

 
Визначите: 
При яких значеннях коефіцієнта β можна отримати: 

А. характеристику 1:1. β = 5; 2. β = 10; 3 β = 100; 

В. характеристику 2: 1. β = 5; 2. β = 10; 3 β = 100; 
С. характеристику 3: 1. β = 5; 2. β = 10; 3 β = 100. 

 

15. На даному рисунку наведена принципова схема первинного вимірювального перетворювача на основі ефекту 

електромагнітної індукції. 

B

e → ωω

 
Визначите для вимірювання яких параметрів він  

застосовується:  

1. вологості; 2. освітленості;  3. температури;  

4. кутових та лінійних переміщень. 

 

16. На даному рисунку зображено принципову електричну схему сельсинної систему синхронного зв’язку. 

U ~

ФС3П

Мережа 

живлення

d

ЕД3

ЕД2

ЕД1

Ротор

Давач

Механічний 

зв’язок

С
т

а
т

о
р

С1
С2

С3

С1

С2

С3

ОЗП ОЗД 

UBИX

αД

αП

ФЕД

ІС1

М

d

ФС2П

ФС1П

UBX

ФЕП

ІС3

ІС2

qq

Приймач

С
т

а
т

о
р

Ротор

 
Визначите: 

А. Якому режиму роботи сельсинної системи відповідає ця схема: 

1. трансформаторному; 2. індикаторному 
В. Що є вихідним сигналом сельсинної системи: 

1. кут повороту ротора сельсина−приймача; 2. вихідна напруга 

 

17. Пристрої інформації про результати керування і про збурення або первинні вимірювальні перетворювачі призначені: 

1. для порівняння заданого g(t) і дійсного значень y(t) керованої величини ОК і формування сигналу відхилення (неузгоденності);  

2. для одержання інформації про дійсне (фактичне) значення керованої величини ОК і про збурення; 
3. для формування заданого значення керованої величини g(t); 

4. для формування керуючої дії u(t). 

 

18. На даному рисунку наведена принципова схема первинного вимірювального перетворювача з піроелектричним ефектом. 

u → Ф

Ф

 
Визначите для вимірювання яких параметрів він  

застосовується:  

1. вологості; 2. освітленості;  3. температури;  

4. кутових та лінійних переміщень. 
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 19. Фоторезисторні датчики призначені для вимірювання:    

1. випромінювання 

2. освітленості 

3. напруги 

4. рівня 

 

20. На даному рисунку зображено принципову електричну схему перетворювача. 

2

δ

I

RH

UВИХ

~ U 

1 3

х

 
Визначите тип перетворювача: 

А. однотактний індуктивний перетворювач (S = var); 

В. двотактний індуктивний перетворювач (δ = var); 
С. двотактний індуктивний перетворювач (S = var); 

D. однотактний індуктивний перетворювач (δ = var); 

  

 21. Принцип дії фото резистора заснований на залежності  

1. опору від освітленості 

2. рівня від освітленості 

3. електропровідності від освітленості 

4. температури від освітленості 

 

 22. Трансформаторний режим роботи сельсинної системи 

застосовується для:   

1. перетворення кута повороту ротора сельсина-датчика (СД) в 

напругу на роторних обмотках сельсина-приймача (СП) 

2. перетворення кута повороту ротора СД в напругу на статорних 

обмотках СП 

3. перетворення кута повороту ротора СД в кут повороту ротора 

СП 

4. перетворення кута повороту ротора СД в індуктивність 

статорних обмоток СП 

 

 

 23. Ємнісні датчики перетворюють різноманітні сигнали 

(механічні зусилля, лінійні і кутові переміщення, вологість 

матеріалу, що знаходиться між обкладинками 

конденсатора)   

1. в активний опір 

2. в струм 

3. в напругу 

4. в електричну ємність 

 

 

 
 

24. На цьому рисунку наведено структурну функціональну схему системи автоматичного керування. 

КП

ЕП

x(t)
КО ОК

)(t )( tu )( ty

)(tf
i

 
Визначите: 

А. керувальну дію: 1. − x(t); 2. − ε(t); 3. − u(t); 4. − fi(t); 5. − y(t); 
B. задавальну дію: 1. − x(t); 2. − ε(t); 3. − u(t); 4. − fi(t); 5. − y(t); 

С. сигнал розузгодження: 1. − x(t); 2. − ε(t); 3. − u(t); 4. − fi(t); 5. − y(t); 

D. збурювальну дію: 1. − x(t); 2. − ε(t); 3. − u(t); 4. − fi(t); 5. − y(t); 
E. керований параметр: 1. − x(t); 2. − ε(t); 3. − u(t); 4. − fi(t); 5. − y(t); 
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25. На даному рисунку зображено принципову електричну схему сельсинної систему синхронного зв’язку. 

U ~

ЕП1

ЕП2ЕП3

Мережа живлення

αД αП

ЕД3 ЕД2

ЕД1

Р
о

т
о

р
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р
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р
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т
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о
рС1

С2С3

С1

С2С3

ОЗ 

І3

ОЗ ФЕП

αД αП

ФЕД

І1

І2

 
Визначите: 
А. Якому режиму роботи сельсинної системи відповідає ця схема: 

1. трансформаторному; 2. індикаторному 

В. Що є вихідним сигналом сельсинної системи: 

1. кут повороту ротора сельсина−приймача; 2. вихідна напруга 

 

26. На даному рисунку наведено принципову схему первинного вимірювального перетворювача з п’єзоелектричним ефектом. 

u → F

F

 
Визначите для вимірювання яких параметрів він  

застосовується:  

1. вологості; 2. освітленості;  3. температури;  

4. вібрацій. 
 

  

 27.  Ємність плоского конденсатора С і його опір ХС визначаються по формулам: 

1. 



FE
EC r  0

; 

fC
XC

2

1
  

2. 

F

EE
C r 
 0 ;  

C

f
XC

2
  

3. 

FE

E
C

r 




0 ; 

f

C
XC

2
  

4. 

rEE

F
C






0

 ; fCXC 2  

 

 

28. На рисунках подано принципові електричні схеми перетворювачів. 

U ~

δ0

δ1 δ2

x

Тр

+−

w1 w2L2L1

I1 I2

RH UВИХ

Δx

 U ~

δ0

δ1 δ2

x +−

w1 w2L2L1

I1 I2

R
UВИХ

Δx

R

 
1                                                   2 
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x

3 

Визначите: 

A. мостову схему індуктивного перетворювача: 1; 2; 3; 

В. диференціальну схему індуктивного перетворювача: 1; 2; 3; 
С. плунжерну схему індуктивного перетворювача: 1; 2; 3; 

  

 29. Принцип дії п’єзоелектричних датчиків заснований на 

появі:   

1. електричних зарядів на поверхні деяких кристалів (кварцу, 

титанату барія і ін.) під впливом  вологості 

2. електричних зарядів на поверхні деяких кристалів (кварцу, 

титанату барія і ін.) під впливом  прикладених зусиль 

3. електричних зарядів на поверхні деяких кристалів (кварцу, 

титанату барія і ін.) під впливом  освітленості 

4. електричних зарядів на поверхні деяких кристалів (кварцу, 

титанату барія і ін.) під впливом  температури 

 

30. Яке із наведених понять: 

1. Графічний конструкторський документ, на якому за допомогою умовних позначень і зображень показано складові виробу і 

зв’язки між ними; 

2. Сукупність елементів, які виконують конкретне призначення і є єдиною конструкцією; 

3. Складова частина схеми, яка виконує конкретну функцію у виробі і не може бути поділена на частини, якщо має 

самостійне призначення; 

4. Класифікаційне угрупування схеми, виокремлених за ознаками принципу дії та зв'язків складових частин виробу; 

5. Класифікаційне угрупування схеми, виокремлених за ознаками їх основного призначення 

визначає: 

А. тип схеми: 1, 2, 3, 4, 5; 

B. схема: 1, 2, 3, 4, 5; 
C. пристрій: 1, 2, 3, 4, 5; 

D. вид схеми: 1, 2, 3, 4, 5; 

E. елемент схеми: 1, 2, 3, 4, 5. 

 
 

50% 31. КВП генераторні – це елементи, у яких: 1 – енергія вхідної величини витрачається на зміну величини одного з 

параметрів елемента автоматичного пристрою; 2 – змінюється знак вихідного сигналу при зміні знаку вхідного 

сигналу; 3 – зберігається знак вихідного сигналу постійним незалежно від зміни знаку вхідного сигналу; 4 – 

відбувається безпосереднє перетворення однієї енергії в іншу  

1. 1, 2 

2. 2 

3. 3, 4 

4. 4 

 

50% 32. Об’єкт управління – це пристрій (або їх сукупність) автоматики, який: 

1. формує вплив, що визначає необхідне значення керованої величини 

2. має потребу в цілеспрямованій дії ззовні для досягнення поставленої мети управління 

3. виробляє і подає на регулювальний орган ОУ управляючий вплив 

4 поліпшує якість процесів управління 

 

50% 33. Державна система приладів і засобів автоматизації передбачає такі системи передавання інформації: 

1. Механічні, пневматичні, гідравлічні 

2. Пневматичні, електричні струмові, електричні частотні, гідравлічні 

3. Гідромеханічні, пневматичні, електричні 

4. Електрогідравлічні, пневмомеханічні 

 

50% 34. Для вимірювання температури активні первинні вимірювальні перетворювачі використовують фізичний ефект: 

1. Піроелектричний ефект 

2. Зовнішній фотоефект 

3. Термоелектричний ефект 

4. Ефект Холла 

 

50% 35. Для вимірювання потоку оптичного випромінювання активні первинні вимірювальні перетворювачі 

використовують фізичний ефект: 

1. П’єзоелектричний ефект 

2. Ефект Холла 

3. Термоелектричний ефект 

4. Піроелектричний ефект, зовнішній фотоефект, фотоелектромагнітний ефект   

 

50% 36. Для вимірювання швидкості активні первинні вимірювальні перетворювачі використовують фізичний ефект: 
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1. Електромагнітної індукції 

2. Ефект Холла 

3. П’єзоелектричний ефект 

4. Термоелектричний ефект 

 

50% 37. Для вимірювання сили, тиску, прискорення активні первинні вимірювальні перетворювачі використовують 

фізичний ефект: 

1. Термоелектричний ефект 

2. П’єзоелектричний ефект 

3. Фотоелектромагнітний ефект   

4. Електромагнітної індукції 

 

50% 38. Для вимірювання переміщення первинні вимірювальні перетворювачі використовують фізичний ефект: 

1. Електромагнітної індукції 

2. Термоелектричний ефект 

3. Ефект Холла 

4. Піроелектричний ефект 

 

50% 39. Для вимірювання температури, потоку оптичного випромінювання, переміщення пасивні первинні 

вимірювальні перетворювачі застосовують фізичні властивості матеріалів, що змінюються під дією вимірювальної 

величини: 

1. Діелектрична проникність 

2. Магнітна проникність 

3. Піроелектричний ефект 

4. Опір 

 

50% 40. Уніфікований сигнал – це сигнал: 

1. Певної фізичної природи, що змінюється у визначених фіксованих межах незалежно від діапазону зміни контрольованої 

величини 

2. Певної фізичної природи, що змінюється у визначених фіксованих межах в залежності від зміни контрольованої величини 

3. Певної фізичної природи, що взагалі не змінюється 

4. Певної фізичної природи, що змінюється повільно 

 

75% 41. Похибка потенціометричного датчика визначається за формулою:  

1. 

 41 , де 

п

н

R

R
  - коефіцієнт навантаження 

2. 




41

1


  

3. 




41

1


  

4.  41  

 

50% 42. За динамічними властивостями потенціометричний датчик є: 

1. інерційною ланкою 

2. інтегруючою ланкою 

3. пропорційною ланкою 

4. запізнюючою ланкою 

 

 

75% 43. Залежність опору R тензометру від відносної деформації Еl відбивається виразом: 

1. 
lT ESRR  0  

2. 
lT ESRR  01  

3. 
lT ESRR  01  

4. )1(0 lT ESRR   

 

50% 44.  Найкращий матеріал для виготовлення провідникових тензорезисторів: 

1. константан (45% Ni, 55% Cu)  

2. титан (Ti) 

3. мідь (Cu) 

4. нікель (Ni) 

 

75% 45. Питома чутливість фоторезистора – це характеристика, яка відбивається залежністю:   

1. 






I
kП  
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2.  IkП  

3. 

I
kП




  

4. 

U

I
kП

1





  

 

 

 
 

100% 46. Перехідна характеристика фоторезистора відбивається в вигляді:   

1. kth )(  

2. 

)1()( T

t

ekth


  

3. tkth )(  

4. )()( tkth   

 

75% 47. Принцип дії вугільного датчика заснований на залежності:  

1. висоти вугільного датчика від зусилля його стиску 

2. активного опору вугільного стовпчика від зусилля його стиску 

3. площі перерізу вугільного стовпчику від зусилля його стиску 

4. маси перерізу вугільного стовпчику від зусилля його стиску 

 

100% 48. Чутливість вугільного датчика можна визначити за формулою   

1. FaRk  0 , де F – зусилля, а – постійна величина 

2. 

F

R
k 0  

3. 

F

a
k   

4. 

a

F
k   

 

75% 49. Термомеханічні датчики температури – це:   

1. термопари 

2. металеві терморезистори 

3. термістори і позистори 

4. термоманометричні, термобіметалеві та ділатометричні перетворювачі 

 

75% 50.  Термоелектричні датчики температури – це: 

1. ділатометричні перетворювачі 

2. термопари, термістори, позистори 

3. термобіметалеві перетворювачі 

4. термоманометричні перетворювачі 

 

 

75% 51. Принцип дії термоманометричних датчиків заснований на:   

1. тепловому розширюванні рідин, парів і газів, що знаходяться у замкненому об’ємі 

2. властивості металів змінювати свої лінійні розміри при зміні температури 

3. властивості провідників або напівпровідників змінювати активний опір в залежності від температури довкілля 

4. властивості матеріалів змінювати питому масу при зміні температури довкілля 

 

75% 52. Термопара – це елемент:   

1. активного, параметричного типу 

2. пасивного, генераторного типу 

3. активного, генераторного типу 

4. пасивного, параметричного типу 

 

75% 53. Принцип дії термопари заснований на:   

1. властивості металів змінювати свої лінійні розміри при зміні температури зовнішнього середовища 

2. тепловому розширюванні рідин, парів і газів, що знаходяться у замкненому об’ємі 

3. властивості металів змінювати активний опір в залежності від температури довкілля 

4. явищі термоелектричества 

 

75% 54. Температура зовнішнього середовища дорівнює 1600 оС. За допомогою якої термопари можна її виміряти:   

1. термопари ТПП 
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2. термопари ТХА 

3. термопари ТХК 

4. термопари ТХС 

 

 
 

 

 
 

 

 

100% 

55. Диференціальне рівняння термопари має вигляд:  ke
dt

de
T   . Тоді передаточна функція буде мати 

вигляд: 

1. 

 ks
dt

ds
TsW )(  

2. 

1)(

)(
)(




sT

k

sT

sE
sW

o
 

3. 

k

sT
sW

1
)(


  

4. 01)(  ksTsW  

 

75% 56.  Термочутливий елемент терморезистора ТОП виготовляються з:  

1. мідного дроту діаметром 0,07…0,08 мм  

2. мідного дроту діаметром 7…10 мм 

3. платинового дроту діаметром 0,05…0,07 мм 

4. платинового дроту діаметром 5…7 мм 

 

75% 57.  Принцип дії металевих терморезисторів заснований на: 

1. властивості металів змінювати свої лінійні розміри при зміні температури зовнішнього середовища 

2. явищі термоелектричества 

3. тепловому розширюванні рідин, парів і газів при зміні температури оточуючого середовища 

4. властивості провідників або напівпровідників змінювати активний опір в залежності від температури довкілля 

 

75% 58. Електромагнітні датчики застосовуються для вимірювання   

1. лінійних і кутових переміщень, деформації рівня, тиску 

2. освітленості 

3. радіоактивного випромінювання 

4. вологості 

 

75% 59. Принцип дії електромагнітних датчиків заснований на залежності:   

1. індуктивності котушки магнітної системи від положення рухомої частини магніто проводу 

2. активного опору постійного струму магнітної системи від положення рухомої частини магнітопроводу 

3. реактивного опору постійного струму магнітної системи від положення рухомої частини магнітопроводу 

4. повного опору постійного струму магнітної системи від положення рухомої частини магнітопроводу 

 

100% 60. В індуктивному датчику при переміщенні якоря змінюється зазор δ, що   

1. викликає зміну магнітного потоку котушки і її активного опору RA 

2. 
викликає зміну індуктивності L котушки і її повного опору змінного струму 

22

LA XRZ   

3. 
викликає зміну магнітного потоку і її повного опору постійного струму 

22

LA XRZ   

4. викликає зміну маси датчика 

 
 

 

75% 61. Кондуктометричні датчики вологості. Принцип дії кондуктометричних вологомірів заснований на залежності:   

1. вмісту вологи в хлоровмісних газах від температури 

2. поглинання вологи з контрольованого газового потоку від освітленості 

3. електропровідності вологого матеріалу від вологовмісту 

4. діелектричної проникності матеріалу від його вологості 

 

75% 62. Діелькометричні датчики вологості. Принцип дії діелькометричних датчиків вологості заснований на 

залежності:   

1. вмісту вологи в хлоровмісних газах від температури 

2. поглинання вологи з контрольованого газового потоку від освітленості 

3. електропровідності вологого матеріалу від вологовмісту 

4. діелектричної проникності матеріалу від його вологості 
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100% 63. Операція логічного заперечення, чи операція НІ, записується в такий спосіб:   

1. 
21 xxy   

2. 
21 xxy   

3. 

21 xxy   

4. 
xy   

 

 

100% 64. Операція логічного додавання, чи операція АБО, записується в такий спосіб:   

1. 
21 xxy   

2. 
21 xxy   

3. 

21 xxy   

4. 
xy   

 

100% 65. Операція логічного множення, чи операція І, записується в такий спосіб:   

1. 
21 xxy   

2. 
21 xxy   

3. 

21 xxy   

4. 
xy   

 

100% 66. Операція логічного додавання з запереченням, чи операція АБО-НІ, записується в такий спосіб   

1. 
21 xxy   

2. 
21 xxy   

3. 

21 xxy   

4. 
xy   

 

100% 
67.  Операція АБО-НІ записується в такий спосіб: 21 xxy  .  Вона означає, що: 

1. сигнал y на виході логічного елемента відсутній тільки тоді, коли одночасно є сигнали на входах х1 та х2 

2. сигнал y на виході логічного елемента з’являється тільки тоді, коли відсутній сигнал на вході х , і навпаки 

3. сигнал y на виході логічного елемента відсутній тільки тоді, коли є сигнал хоча б на одному із входів х1 та х2 

4. сигнал y на виході логічного елемента з’являється тільки тоді, коли одночасно є сигнали на входах х1 та х2 

 

100% 
68. Мінімізованою формою складного логічного виразу 321321321 xxxxxxxxxy   

буде: 

1. 

3221 xxxxy   

2. 

3132 xxxxy   

3. 

3231 xxxxy   

4. 

32321 xxxxxy   

 

100% 69.  Мінімізованою формою складного логічного виразу 

3121321131121 xxxxxxxxxxxxxy    буде 

1. 
3221 xxxxy   

2. )( 321 xxxy   

3. 
3132 xxxxy   

4. 
3221 xxxxy   
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8. Методи навчання. 

 

При вивченні дисципліни «Технічни засоби автоматизації» 

використовуються 4 групи методів навчання:                                  

 

 

 

▲І група методів - методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності: 

Словесні Наочні Практичні 

 розповідь-пояснення 

 бесіда 

 лекція 

 ілюстрація 

 демонстрація 
 лабораторні роботи 

 практичні роботи 

 реферати 

Індуктивні методи Дедуктивні методи 

узагальнення, пов'язані із 

проведенням експериментів на 

основі розрахункових даних 

розвиток абстрактного мислення для 

засвоєння навчального матеріалу на 

основі узагальнень 

Репродуктивні методи Творчі, проблемно-пошукові 

методи 

повторення готових розв’язків 

завдань, або робота за готовими 

прикладами 

самостійна, творча пізнавальна 

діяльність 

Навчальна робота студентів під 

керівництвом НПП 

Самостійна робота студентів 

▲ІІ група методів - методи стимулювання й мотивації навчально-

пізнавальної діяльності:  

методи стимулювання інтересу 

до навчання 

методи стимулювання обов'язку й 

відповідальності 

 створення ситуації інтересу 

при викладанні матеріалу 

 пізнавальні ігри 

 навчальні дискусії 

 аналіз життєвих ситуацій 

 роз'яснення мети навчального 

предмета 

 вимоги до вивчення предмета 

(орфографічні, дисциплінарні, 

організаційно-педагогічні) 

 заохочення та покарання в навчанні 

▲ІІІ група методів - методи контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), 

корекції (самокорекції, взаємокорекції) за ефективністю навчально-пізнавальної 

діяльності: 

Компетенції Функції оцінювання 

навчальних досягнень 

студента 
 соціальні 
 полікультурні  
 комунікативні 
 інформаційні 
 саморозвитку та самоосвіти 

 контролююча; 
 навчальна 
 діагностично-

коригуюча 
 стимулюючо-
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 компетенції, що реалізуються у прагненні та 

здатності до раціональної продуктивної, 

творчої діяльності 

мотиваційна 
 виховна 

 

▲IV група методів - бінарні, інтегровані (універсальні) методи. 

На практиці ми інтегруємо методи різних груп, утворюючи неординарні 

(універсальні) методи навчання, які забезпечують оптимальні шляхи досягнення 

навчальної мети. 

9. Форми контролю.  
Контроль знань – проміжні атестації, допуск до виконання лабораторних 

робіт, захист виконаних лабораторних робіт, захист індівідуальних завдань на 

самостійну роботу, контрольні роботи, екзамен. 

10. Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання студента 

відбувається згідно положенням «Про екзамени та заліки у НУБіП України» 

від 20.02.2015 р. протокол № 6 з табл. 1.  
Оцінка 

національна 

Оцінка 

ЄКTС 
Визначення оцінки ЄКTС 

Рейтинг студента, 

 бали 

Відмінно А 
ВІДМІННО – відмінне виконання лише 

з незначною кількістю помилок 
90  100 

Добре 

В  
ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня 

з кількома помилками 
82  89 

С   

ДОБРЕ – в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок 

74 – 81 

Задовільно 

D   
ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі 

значною кількістю недоліків  
64  73 

Е 
ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 

мінімальні критерії  
60 – 63 

Незадовільно 

FX   

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно 

працювати перед тим, як отримати залік 

(позитивну оцінку) 
35  59  

F   
НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна 

серйозна подальша робота 
01  34  

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС (до 100 

балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента 

(слухача) з навчальної роботи RНР (до 70 балів): R ДИС  = R НР  + R АТ . 

11. Методичне забезпечення 

Методичні вказівки до виконання практичних і лабораторних робіт. 

12. Рекомендована література 

– основна; 

1. Автоматика и автоматизация производственных процессов. 

И.И.Мартыненко, Б.Л.Головинский, Р.Д.Проценко, Т.Ф.Резниченко. – 

М.:Агропромиздат, 1985. – 328 с. 
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2. Бородин И.Ф., Кириллин Н.И. Основи автоматики и автоматизации 

производственных процессов. – М.:Колос, 1977. – 327 с. 

3. Климентовський Ю.А., Гладкий А.М. Технічні засоби автоматики. – 

К.:Видавництво “КВІЦ”, 2003. – 238 с. 

4. Кудрявцев И.Ф., Карасев О.Б., Малютина Л.Н. Автоматизация 

производственних процессов на животноводческих фермах и комплексах. – М.: 

Агропромиздат, 1985. – 223 с. 

5. Мартыненко И.И., Лысенко В.Ф. Проектирование систем автоматики. - 

М.:Агропром-издат, 1990. – 200 с. 

6. Фурман И.А., Краснобаев В.А., Скороделов В.В., Рысованый А.Н. 

Организация и программирование микроконтроллеров: Учебник. – Харьков: 

Эспада, 2005. – 248 с. 

7. Головінський Б.Л., Руденський А.А. Мікропроцесорна техніка. Методичні 

вказівки до виконання лабораторних робіт. – К.: НАУ, 2005. – 50 с. 

– допоміжна. 

1. Бохан Н.И., Бородин И.Ф., Дробышев Ю.В. и др. Средства автоматики и 

телемеханики. – М.:Агропромиздат, 1992. – 352 с. 

2. Иванов А.И., Куликов А.А., Третьяков Б.С. Контрольно-измерительные 

приборы в сельском хозяйстве. – М.:Колос, 1984. – 352 с. 

3. Клюев А.Ф. Автоматическое регулирование.- М.:Энергия, 1973. – 280 с. 

4. Шеповалов В.Д., Николаев С.А., Рабский В.Н. Приборы и устройства 

сельскохозяйственной автоматики. – М.:Колос, 1994. – 448 с. 

5. Штейнберг Ш.Е., Хвилевицкий Л.О., Ястребенецкий М.А. 

Промышленные автоматические регуляторы. Под ред. Е.П.Стефани. – М.: 

Энергия, 1973. – 568 с. 

6. Яценков В.С. Микроконтроллеры MicroCHIP. Практическое руководство. 

– М.: Горячая линия-Телеком, 2002. – 296 с. 

7. Тавернье К. PIC-микроконтроллеры. Практическое руководство.– М.: 

ДМК Пресс, 2002. – 272 с. 

13. Інформаційні ресурси 

1. www.microchip.ua 

2. www.microchip.ru 

3. www.microchip.com 

4. www.gamma.spb.ru 

 

http://www.microchip.ua/
http://www.microchip.ru/
http://www.microchip.com/
http://www.gamma.spb.ru/

