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ВСТУП 

 

 

Забезпечення належних умов трудової діяльності в нашій країні потребує 

докорінної зміни ставлення усього суспільства до питань, повʼязаних з 

безпекою праці, виробничою санітарією, гігієною та фізіологією праці.  

Мета викладання навчальної дисципліни полягає у набутті студентом 

компетентності, теоретичних знань, умінь і практичних навичок для здійснення 

професійної діяльності зі спеціальності 263 −  Цивільна безпека» спеціалізації 

 Охорона праці», необхідних для виявлення та контролю шкідливих і 

небезпечних виробничих чинників. 

Завдання: зменшення або повне усунення впливу несприятливих 

шкідливих виробничих чинників на організм людини. Головним у діяльності з 

охорони праці є профілактика травматизму, заходів щодо поліпшення умов 

праці й побуту працівників, що дозволяють не тільки знизити виробничий 

травматизм, професійну та загальну захворюваність, а й сприяють підвищенню 

продуктивності якості праці. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

‒ основні прилади та методики для вимірювання температури; 

‒ основні прилади та методики контролю вологості; 

‒ основні прилади та методики контролю надлишкового тиску та 

вакууму; 

‒ основні прилади та методики контролю інфрачервоного 

випромінювання; 

‒ основні прилади та методики контролю швидкості руху повітря; 

‒ основні прилади та методики контролю вмісту токсичних речовин у 

повітрі робочої зони; 

‒ основні прилади та методики контролю параметрів виробничого 

освітлення; 
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‒ основні прилади та методики контролю лазерного випромінювання; 

‒ основні прилади та методики контролю виробничого шуму; 

‒ основні прилади та методики контролю виробничої вібрації; 

‒ основні прилади та методики контролю електромагнітного 

випромінювання; 

‒ основні прилади та методики контролю параметрів електричних мереж 

(напруга; сила струму; частота); 

‒ основні фізичні та хімічні закони і явища, спираючись на які працюють 

зазначені вище прилади; 

уміти: 

‒ спираючись на вимоги нормативних документів, проводити 

вимірювання параметрів шкідливих і небезпечних чинників, які були 

розглянуті під час вивчення навчальної дисципліни; 

‒ оцінювати відповідність виміряних рівнів шкідливих і небезпечних 

чинників значенню нормативних параметрів; 

‒ визначати джерела походження наднормових рівнів шкідливих і 

небезпечних виробничих чинників. 

З урахуванням того, що у виробничому процесі абсолютної безпеки не 

існує, було б нерозумно вимагати від реального виробництва повного 

викорінення травматизму, уникнення можливості будь-якого захворювання. 

Водночас реальним і розумним є постановка питання про зведення до мінімуму 

впливу обʼєктивних виробничих небезпек. Саме на досягнення цієї мети і 

спрямовано таку складову охорони праці, як виробнича санітарія. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1 ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота 1 Професійні компетенції фахівців у галузі 

охорони, пов’язані з системами контролю виробничих небезпечних і 

шкідливих чинників 

Мета: вивчити сукупність компетентностей фахівців з охорони праці у 

проблемі створення і функціонування систем контролю виробничих і 

шкідливих чинників. 

Порядок проведення роботи 

1.1 Актуальність вивчення навчальної дисципліни «Системи контролю 

небезпечних і шкідливих виробничих факторів» 

Безпека і стійкість розвитку суспільства – два взаємопов’язані поняття, 

що мають вирішальне значення для вибору орієнтирів і способів досягнення 

високого матеріального та духовного рівнів життя людей. 

Швидкі темпи розвитку економіки пов’язані з комплексною механізацією 

й автоматизацією виробничих процесів у всіх галузях народного господарства. 

А це вимагає збільшення випуску точних приладів, обладнання, засобів 

автоматизації, зокрема числі засобів з використанням мікропроцесорної 

техніки. Тому на державному рівні велика увага приділяється розвитку і 

дослідженню засобів автоматизації. Прийнято низку галузевих програм. 

У сучасній техніці автоматичні пристрої набули поширення, оскільки 

ефективне використання виробничих агрегатів, а також розробка нових, 

високоефективних установок можливі лише з передачею функцій керування 

приладам і засобам автоматизації. Окрім того, деякі процеси у промисловості 

супроводжуються небезпечною для людини хімічною, тепловою, радіаційною 

дією, а також можуть бути небезпечними під час використання у виробництві 

пожежо- і вибухонебезпечних речовин. 

1.2 Професійні компетенції фахівців у галузі охорони, пов’язані з 

системами контролю виробничих небезпечних і шкідливих чинників 

Під час експертизи проектів систем опалення, вентиляції та  
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кондиціювання, ураховуючи теоретичні положення законів механіки рідин і 

газів, положення ЕСКД, ЕСТД, технологічні вимоги до об’єкта та його 

специфіку, керуючись вимогами ДСТУ, ТУ, будівельних норм, чинних 

стандартів, норм і правил з питань охорони праці, виробничої санітарії, 

протипожежного стану та охорони навколишнього середовища, 

використовуючи дані технічних характеристик систем захисту в умовах 

виробництва, майбутні фахівці в галузі охорони праці повинні вміти: 

класифікувати системи вентиляції та визначати їх призначення для 

установлення відповідності вибору залежно від специфіки небезпечних 

чинників об’єкту для установлення систем вентиляції у будівлях (групах 

приміщення) різного призначення. 

Під час здійснення контролю за додержанням у підрозділах підприємства 

законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці, 

ураховуючи особливості техногенної небезпеки об’єкта, техногенну небезпеку 

виробничих процесів, вимоги чинних нормативних документів, в умовах 

виробництва для зменшення ризику травмування чи загибелі людей майбутні 

фахівці в галузі охорони праці повинні вміти: 

1) аналізувати відповідність і рівень упровадження технічних рішень, 

засобів автоматики щодо запобігання виникнення нещасних випадків та 

аварійних ситуацій; 

2) аналізувати рівень упровадження технічних рішень, засобів 

автоматики, які призначені для мінімізації наслідків аварійних ситуацій; 

3) аналізувати рівень упровадження технічних рішень, засобів 

автоматики, які призначені для завчасного сповіщення; 

4) аналізувати рівень упровадження технічних систем і засобів, які 

призначені для зв’язку й оповіщення про аварійні ситуації; 

5) аналізувати відповідність і рівень упровадження систем автоматичного  

спостереження. 

На певному об’єкті в умовах виробничої діяльності, керуючись вимогами 

чинної нормативної документації, на підставі технічних характеристик систем 
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захисту будівель і споруд, даними про небезпеку об’єктів, з урахуванням 

особливостей фахової та соціально-виробничої та побутової діяльності, спільно 

з органами, що здійснюють державний нагляд у відповідній сфері в межах своєї 

компетенції для виявлення небезпеки майбутні фахівці в галузі охорони праці 

повинні вміти: 

1) контролювати дотримання графіків замірів параметрів небезпечних і 

шкідливих виробничих чинників; 

2) перевіряти наявність і утримання у готовності систем оповіщення на 

об’єктах і у зонах можливого ураження; 

3) у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації за допомогою 

штатних та індивідуальних джерел інформації забезпечувати оперативне 

приймання сигналів про виникнення небезпеки і їх розпізнавання персоналом 

об’єкта. 

В умовах аварії на виробництві під час здійснення дій з ліквідації її 

наслідків, що загрожують життю і здоров’ю людей, ураховуючи конструктивні 

особливості виробничих споруд, технологічного обладнання (апаратів), на яких 

сталася аварія, порядок залучення сил і засобів майбутні фахівці в галузі 

охорони праці повинні вміти: 

1) використовувати засоби централізованого оповіщення для своєчасної 

ліквідації аварії та її наслідків. 

Під час перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці, характеристики основних технологічних процесів, даних 

щодо ємності основних технологічних апаратів, транспортних комунікацій, 

кількості робочих місць (людей), що знаходяться у приміщенні, розташування 

потенційно небезпечних об’єктів, результатів ідентифікації та декларування 

безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, планів локалізації та ліквідації 

аварійних ситуацій і аварій на виробництві в умовах повсякденної діяльності 

для установлення рівня захисту майбутні фахівці в галузі охорони праці 

повинні вміти: 

1) перевіряти наявність і утримання у готовності на об’єктах підвищеної  
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небезпеки локальних систем виявлення загрози виникнення техногенних 

надзвичайних ситуацій та локальних систем оповіщення працівників цих 

об’єктів. 

Завдання до теми: записати професійні компетентності фахівців з 

охорони праці у проблемі створення та функціонування систем контролю 

виробничих і шкідливих чинників, зробити висновки. 

Контрольні питання 

1. Якими законодавчими актами керуються фахівці під час експертизи 

технічних проектів? 

2. Які професійні компетенції необхідні для успішної експертизи 

технічних проектів? 

3. Які професійні компетенції необхідні для зменшення ризику 

травмувань на виробництві? 

4. Які професійні компетенції необхідні під час перевірок дотримання 

працівниками вимог з охорони праці?  

5. Які професійні компетенції необхідні під час здійснення контролю 

за додержанням у підрозділах підприємства законодавства з охорони праці? 

6. Які професійні компетенції необхідні в умовах аварії на 

виробництві під час здійснення дії з ліквідації наслідків? 

Література: [4, с. 5−8; 5, с. 13−26; 9, с. 22−42; 12, с. 11−19]. 

 

 

Практична робота 2 Основні поняття автоматики 

Мета: розглянути лінійні та нелінійні системи і проблеми взаємодії між 

автоматичною системою та зовнішнім середовищем. 

Порядок проведення роботи 

2.1 Основні поняття автоматики і термінологія 

Автоматизація виробничих процесів ‒ це вищий рівень розвитку 

машинної техніки, отримання та використання інформації, коли регулювання і 

керування виробничим процесом здійснюється без участі людини, а лише під її 
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контролем, що забезпечує досягнення поставленої технічної мети, полегшує 

працю, підвищуючи її продуктивність. 

Розрізняють автоматизовані системи і автоматичні системи керування.  

Автоматизована система керування (АСК) – це сукупність керованого 

об’єкта й автоматичних вимірювальних пристроїв керування, у якій частину 

функцій виконує людина (ДСТУ 2941-94). 

Автоматизована система керування (АСК), або автоматизована система 

управління (АСУ) ґрунтується на комплексному використанні технічних, 

математичних, інформаційних та організаційних засобів для управління 

складними технічними й економічними об’єктами. Призначена для 

автоматизації процесів збирання та пересилання інформації про об’єкт 

керування, її перероблення та видавання керівних дій на об’єкт керування 

(ДСТУ 2226−93). АСК – це сукупність економіко-математичних методів, 

технічних засобів (ЕОМ, пристроїв відображення інформації, засобів зв’язку та 

ін.) і організаційної структури, що забезпечують раціональне керування 

складними об’єктами та процесами. АСК надає змогу розв’язувати задачі 

перспективного та оперативного планування виробництва, оперативного 

розподілу завантаження обладнання, оптимального розподілу обладнання і 

використання ресурсів та ін. АСК належить до класу людино-машинних систем 

і складається з функціональної та забезпечувальної частин. Функціональна 

частина містить систему моделей планово-економічних та управлінських 

завдань, забезпечувальна частина – інформаційну і технічну бази, математичне 

забезпечення, економіко-організаційну базу та ін. Інформаційна база АСК – це 

розміщена на машинних носіях інформації сукупність усіх масивів даних, 

необхідних для автоматизації управління об’єктом або процесом. Технічна база 

– комплекс технічних засобів збирання, передачі, обробки, накопичення та 

видавання даних, а також пристроїв, що безпосередньо впливають на об’єкти 

управління. Математичне (програмне) забезпечення АСК поділяється на 

системне і спеціальне. Перше містить операційні системи (ОС), призначені для 

керування роботою пристроїв обчислювальних машини. За допомогою 
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операційних систем здійснюється також звернення до ЕОМ з віддалених 

абонентських пунктів. Спеціальне математичне забезпечення містить пакети 

прикладних програм, що здійснюють організацію та обробку даних для 

реалізації необхідних функцій керування у межах певних економіко-

математичних та організаційних моделей. Розрізняють такі основні типи АСК: 

‒ системи організаційного (або адміністративного) керування (АСОК); 

‒ керування технологічними процесами (АСКТП). 

Автоматична система керування – це сукупність керованого об’єкта й 

автоматичних вимірювальних пристроїв і пристроїв керування. На відміну від 

автоматизованої системи керування, ця система діє  самостійно і реалізує 

встановлені функції процесів автоматично, без участі людини (окрім етапів 

пуску та налагодження системи). На практиці часто послуговуються терміном-

аналогом система автоматичного керування (САК). 

Автоматичним регулюванням називають підтримку на заданому рівні 

певної фізичної (хімічної) величини, що характеризує процес, або зміну її 

згідно із заданим законом. 

Автоматичне керування – більш широке поняття, передбачає 

здійснюється сукупність впливів на процес, вибраних з певної множини 

можливих. 

АСКТП (вищий рівень керування) містить локальі САК або САР (нижній 

рівень), які можуть здійснювати: 

‒ стабілізацію на заданому рівні певного параметра; 

‒ зміну певної величини згідно із заданим законом; 

‒ екстремальне регулювання вихідної величини процесу. 

Автоматика, як і будь-яка інша наука, має свої поняття і терміни, які є 

відображенням накопичених знань. Розглянемо на основні з них. 

2.2 Лінійні та нелінійні системи 

Системою автоматичного регулювання (САР) називають таку систему 

автоматичного керування (САК), завдання якої полягає у підтримці вихідної 

величини об’єкта Х на заданому рівні Хзад. Залежно від дій, що задають, 
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розрізняють САР трьох видів: системи стабілізації, системи програмного 

керування, системи слідкування. 

Лінійними автоматичними системами називають такі системи, які можна 

описати з достатньою точністю лінійними рівняннями (алгебраїчними, 

диференціальними, рівняннями в кінцевих різницях і т. д.). Лінійні системи 

поділяють на стаціонарні та нестаціонарні. Параметри лінійних стаціонарних 

систем незмінні у часі, ці системи описуються лінійними рівняннями з 

постійними коефіцієнтами. Лінійні нестаціонарні системи мають змінні у часі 

параметри і описуються лінійними рівняннями зі змінними коефіцієнтами. 

Нелінійні системи – автоматичні системи, динаміка яких описується 

нелінійними рівняннями. Більшість автоматичних систем є нелінійними.  

Об’єкт керування (регулювання) – це сукупність технічних засобів (машин, 

апаратів, пристроїв), які виконують технологічний процес, але при цьому 

потребують спеціально організованих впливів ззовні для досягнення 

поставленої мети керування. 

Вхідна величина об’єкта регулювання (канал керування) – фізична 

величина на вході об’єкта регулювання, значення якої впливає на регульовану 

величину об’єкта. Цей параметр будемо позначати як X(t). 

Регульована (вихідна) величина – фізичний параметр, який цілеспрямовано 

змінюється або зберігається незмінним у процесі керування.  

Умовимося позначати даний параметр через Y(t). 

Зазвичай регульовані величини так чи інакше характеризують якісно-

кількісні показники процесу в керованому об’єкті. Поточне значення 

регульованої величини (Yт) – абсолютне значення параметра в даний момент 

часу. 

Задане значення регульованої величини (Yз) – абсолютне значення 

вихідного параметра, яке є метою керування цим об’єктом. Цей параметр 

уводиться у САР за допомогою елемента автоматики, який називають 

задавальним пристроєм, або задатчиком. Задатчик може розташовуватися 

поблизу регулятора або знаходитися на значній відстані від автоматичної  
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системи і бути пов’язаним з нею дистанційно. 

2.3 Вплив як взаємодія між автоматичною системою та зовнішнім 

середовищем 

Впливом в автоматиці прийнято називати взаємодію між автоматичною 

системою (а також між її частинами) і зовнішнім середовищем. Розрізняють 

збурювальні, задавальні,впливи керування та завади (перешкоди). 

Збурювальний вплив (збурення, Zв) – фізичний або хімічний вплив на 

об’єкт регулювання, що спричиняє відхилення регульованої величини. 

Збурення часто бувають випадковими, іноді вони не контролюються і 

визначаються властивостями початкових умов. 

Задавальний вплив – вплив, що подається на вхід регулятора і містить 

інформацію про заданий закон зміни керованої (регульованої) величини. 

Вплив керування – це вплив, який виконує алгоритм керування 

(регулювання) і формується регулятором. 

Завади (перешкоди) – сигнали або дії, які спотворюють корисний сигнал, 

що містить основну інформацію у пристроях вимірювання, телевимірювання, 

зв’язку САК, САР. Завади є другорядними (не основними) збуреннями. 

Завдання до теми: вивчити термінологію, повʼязану з лінійними та 

нелінійними системами і проблемами взаємодії між автоматичною системою та 

зовнішнім середовищем, законспектувати і зробити висновки.  

Контрольні питання 

1. Що таке автоматизація виробництва? 

2. Що таке автоматизована система керування? 

3. Що таке автоматичне регулювання? 

4. Що таке автоматичне керування? 

5. Що таке система автоматичного регулювання? 

6. Що таке лінійна автоматична система? 

7. Що таке нелінійна система? 

Література: [4, с. 5−8; 5, с. 13−26; 9, с. 22−42; 12, с. 11−19]. 
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Практична робота 3 Основні моделі та характеристики елементів, 

пристроїв і систем автоматичного виявлення та ліквідації техногенних і 

природних надзвичайних ситуацій 

Мета: розглянути елементи систем автоматичного виявлення та ліквідації 

техногенних і природних надзвичайних ситуацій. 

Порядок проведення роботи 

Автоматичний регулятор – пристрій, що виробляє сигнал керування для 

зміни (регулювання) вихідного параметра. 

Виконавчий механізм – електричний, пневматичний або гідравлічний 

привод, що виробляє вплив керування, який за допомогою регулювального 

органу впливає на канал керування об’єкта регулювання і змінює його стан. 

Виконавчий механізм складається із сервомотора постійного або змінного 

струму та джерела живлення. Виконавчі механізми містять також підсилювачі. 

Регулювальний орган – технологічний елемент, розташований 

безпосередньо на об’єкті регулювання, слугує для зміни вхідної фізичної 

величини, що впливає на регульований параметр. 

Вплив керування (μ(t)) – вплив, який виконує алгоритм керування. У САР 

збагачувальні процеси − це найчастіше переміщення робочого елемента 

регулювального органу, що спричиняє зміну вхідної величини об’єкта 

регулювання. 

Зворотний зв’язок – будь-який елемент автоматики, що передає сигнал 

(інформацію) з виходу якого-небудь об’єкта на його вхід. Якщо сигнал 

зворотного зв’язку має той же знак, що і знак сигналу основного ланцюга, то 

зворотний зв’язок називається додатним. З протилежним знаком сигналу 

зворотного зв’язку його називають від’ємним. 

Сигнал (загалом) – зумовлений (заздалегідь обумовлений) стан або зміна 

стану параметра, що відображає інформацію, яка міститься у впливі. Зазвичай 

сигнал виражається певною математичною функцією, що однозначно 

відображає зміни у часі певного представницького параметра. 

Сигнал розузгодження (Δ(y)) – векторна різниця між поточним значенням  
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параметра і заданим. Цей сигнал зазвичай надходить на вхід регулювального 

пристрою. 

Перехідний процес – процес зміни в часі координат динамічної системи, 

який виникає під час переходу з одного усталеного режиму роботи в інший. 

Виникає під впливом збурювальних дій, які змінюють їх стан, структуру або 

параметри системи, і внаслідок ненульових початкових умов. Розрізняють 

коливальний, слабкоколивальний та неколивальний перехідний процес. Серед 

коливальних розрізняють монотонні коливальні та немонотонні коливальні 

перехідні процеси. 

Перехідна функція – зміна вихідної величини у часі з подачею на вхід 

одиничного ступінчастого впливу (перехід системи регулювання від одного 

сталого режиму до іншого). Розрізняють також імпульсну перехідну функцію 

(функція ваги) – зміну вихідної величини у часі з подачею на вхід одиничного 

імпульсного впливу. 

Перехідна характеристика – графічне зображення перехідної функції.  

Крива розгону – перехідна характеристика керованого об’єкта. 

Стійкість САР – здатність САР не допускати нескінченного відхилення 

регульованої величини від заданого значення під час будь-якого реального 

збурення у системі. 

Вид перехідного процесу і стійкість характеризують якість роботи САР. 

Самовирівнювання (саморегулювання) – властивість об’єкта керування 

самостійно, без участі пристроїв керування зводити до нуля розузгодження між 

припливом і витратою речовини або енергії, а керовану величину – до нового 

усталеного значення. 

Функціональна схема, або блок-схема, складається з функціональних 

блоків, які являють собою конструктивно відособлені частини (елементи або 

пристрої) автоматичних систем, які виконують певні функції. Функціональні 

блоки на схемі позначають прямокутниками, усередині яких надписують їх 

найменування відповідно до функцій, що виконуються. Функціональні схеми 

можна виконувати у збільшеному і розгорненому вигляді. У першому випадку 
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(рис. 3.1) на схемі зображають найважливими блоки системи і зв’язки між 

ними. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Збільшена функціональна схема САР 

 

3.2 Класифікація систем і принципи автоматичного регулювання 

Автоматичні системи можна класифікувати за багатьма ознаками: за 

призначенням (системи керування технологічними режимами, апаратами і 

машинами), за видом керованих величин (системи регулювання температури, 

густини середовища, тиску та ін.); за видом енергії, що використовується для 

керування (електричні, гідравлічні, пневматичні та ін.) тощо. За видом зміни 

задавального впливу хв (t) (заданого значення керованої величини) автоматичні 

системи розділяють на три типи: системи стабілізації, програмні системи, 

системи слідкування. 

Система стабілізації – автоматична система, призначена для підтримки із 

заданою точністю постійного значення керованої величини. 

У цій системі необхідне значення керованої величини постійне, а помилка 

(розузгодження) в усталеному режимі Хуст не має перевищувати допустиму 

величину Хдоп: 

           

                    

Програмна система – автоматична система, завдання якої полягає в зміні 

керованої величини заздалегідь складеною програмою, що визначається таким 

впливом: 

   ( )   ( )  

                  , 
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де Fn (t) – заздалегідь невідома функція часу. 

Система слідкування – автоматична система, завдання якої полягає в зміні 

керованої величини відповідно до заздалегідь невідомої функції часу, що 

визначається таким впливом: 

   ( )   ( )  

             , 

де F (t) – заздалегідь невідома функція часу. 

Система екстремального регулювання – оптимізувальна автоматична 

система, призначена для пошуку та підтримки координат вхідних параметрів 

об’єкта, що визначають екстремальне значення вихідної величини. Подібні 

системи застосовують в об’єктах, що характеризуються екстремальною 

статичною характеристикою з дрейфувальною точкою екстремуму. 

Завдання до теми: вивчити термінологію, повʼязану з системою 

автоматичного виявлення і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, законспектувати і зробити висновки.  

Контрольні питання 

1. Що таке автоматичний регулятор? 

2. Що таке виконавчий механізм? 

3. Що таке регулювальний орган? 

4. Що таке зворотний зв’язок? 

5. Що таке сигнал розузгодження? 

6. Що таке перехідна характеристика? 

7. Що таке самовирівнювання (саморегулювання)? 

Література: [5, с. 15−28; 7, с. 23−46; 10, с. 22−42; 15, с. 11−19]. 

 

 

Практична робота 4 Принципи регулювання 

Мета: розглянути принципи регулювання технічними процесами за 

відхиленням за збуренням, принцип комбінованого регулювання та принцип 

адаптації. 
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Порядок проведення роботи 

4.1 Принцип регулювання за відхиленням 

Якщо в автоматичній системі вплив керування виробляється на підставі 

інформації про відхилення регульованої величини від заданого значення, то 

система побудована за принципом регулювання за відхиленням або за 

принципом зворотного зв’язку.  

4.2 Принцип регулювання за збуренням 

Принцип керування за збуренням, або принцип компенсації збурень, 

полягає в тому, що вплив керування у системі виробляється залежно від 

результатів вимірювання збурення, що діє на об’єкт. Інакше кажучі, у цих 

системах вплив керування є функцією збурювального впливу. Величина і знак 

впливу керування мають бути такими, щоб повністю або значною мірою 

компенсувати вплив збурювального впливу на об’єкт. 

4.3 Принцип комбінованого регулювання 

Сучасні автоматичні системи високої точності зазвичай будують за 

принципом комбінованого керування, що поєднує в собі принципи керування 

за відхиленням і за збуренням. При цьому в автоматичних системах 

комбінованого керування нарівні із замкненими контурами, що утворюються 

від’ємними зворотними зв’язками, є ланцюги компенсації основного 

збурювального впливу Z(t) або додатковий ланцюг компенсації помилок від 

задавального впливу.  

4.4 Принцип адаптації 

Розглянуті принципи автоматичного керування тривалий час були 

єдиними. Однак успішний розвиток кібернетики дозволив застосувати в 

автоматичних системах новий принцип керування – принцип адаптації 

(пристосування). Характерна особливість цього принципу – здатність системи 

до самонастройки (налагодження) зі зміною характеристик об’єкта керування, 

властивостей вхідного сигналу і діючих збурень.  

Завдання до теми: вивчити термінологію, повʼязану з принципами 

регулювання технічними процесами за відхиленням, за збуренням, принцип 
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комбінованого регулювання та принцип адаптації, законспектувати і зробити 

висновки.  

Контрольні питання 

1. Що таке принцип регулювання технічними процесами за відхиленням? 

2. Що таке принцип регулювання технічними процесами за збуренням? 

3. Що таке принцип комбінованого регулювання? 

4. Що таке принцип адаптації? 

Література: [4, с. 15−28; 8, с. 23−46; 11, с. 22−42; 12, с. 11−19]. 

 

 

Практична робота 5 Контрольно-вимірювальні прилади і виробнича 

автоматика 

Мета: розглянути різновиди систем автоматики та класифікацію 

елементів систем автоматики. 

Порядок проведення роботи 

5.1 Різновиди систем автоматики 

Системи автоматичної сигналізації призначені для повідомлення 

допоміжного персоналу про стан того чи іншого технічного пристрою, про 

протікання того чи іншого процесу. Системи автоматичного контролю 

здійснюють без участі людини контроль різних параметрів і величин, які 

характеризують роботу якого-небудь технічного агрегату або протікання якого-

небудь процесу. 

Системи автоматичного блокування і захисту слугують для 

попередження виникнення аварійної ситуації в технічних агрегатах і пристроях. 

Системи автоматичного пуску і зупинки забезпечують включення, зупинку (а 

іноді і реверс) різних двигунів і приводів за заданою програмою. Системи 

автоматичного керування призначені для керування роботою тих чи інших 

технічних агрегатів або тими чи іншими процесами. 

5.2 Класифікація елементів систем автоматики 

Отже, будь-яка автоматична система керування складається з окремих  
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елементів, які пов’язані між собою. Багатогранність автоматичних систем 

керування, що призначені для контролю та керування різними за своєю 

фізичною природою об’єктами, зумовлює багатогранність елементів як щодо їх 

конструктивного виконання (фізичних процесів, що покладені в основу 

побудови; виду енергії, яку використовують для роботи), так і щодо 

виконуваних ними функцій. Це призводить до необхідності здійснити 

класифікацію елементів, яка об’єднала б їх в окремі групи з однаковими 

класифікаційними ознаками, і дозволить проводити дослідження не кожного 

окремого елемента, а всього класу. 

Отже, за наявністю додаткового джерела енергії всі елементи систем 

автоматичного управління і контролю можна поділити на два класи: пасивні й 

активні. 

Елементи поділяють на генераторні та параметричні. У генераторних 

елементах відбувається безпосереднє перетворення однієї форми енергії на 

іншу (наприклад, термопара, п’єзоелемент), а в параметричних елементах 

енергія вхідної величини витрачається на зміну величини одного з параметрів 

елемента (R, L, C, і т. д., наприклад, термоопір, тензодавач). 

За фізичним принципом дії елементи поділяють на: механічні, теплові, 

електричні, магнітні, електромагнітні, напівпровідникові, оптоелектронні, 

акустичні та ін. Такий самий принцип дії може бути покладений в основу 

елементів, які виконують різні функції, і навпаки, елементи, які виконують 

однакові функції, можуть мати різні принципи дії. Фізичний принцип дії 

елементів обумовлює їх конструктивні форми та основні методи розрахунку. 

За величиною вихідної потужності елементів поділяють на елементи: 

низької потужності (до 10 Вт); середньої потужності (10¸ 100 Вт); великої 

потужності (300¸ 1000 Вт і більше). За зміною вихідної величини можна 

виокремити такі класи елементів: неперервний, пульсуючий, цифровий, 

релейний. 

Наведена класифікація є дуже корисною щодо упорядкування елементів 

за різними ознаками, проте стосується окремих питань, які пов’язані з 
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розв’язанням завдання вибору чи розробки визначеного елемента або завдання 

побудови конкретної системи автоматичного керування. Загальні питання 

реалізації принципів побудови систем та їх дослідження не можуть бути 

вивчені повною мірою в межах цих видів класифікації. Більш зручною для 

цього є класифікація елементів за їх функціональним призначенням і за видом 

рівнянь, які описують процеси в елементі, що виходить безпосередньо з самого 

процесу проектування системи, який поділяється на два етапи. На першому 

етапі на підставі відомої задачі та прийнятого принципу керування вибирають 

основні конструктивні елементи, що виконують ту чи іншу функціональну дію.  

Завдання до теми: вивчити термінологію, повʼязану з видами систем 

автоматики, законспектувати і зробити висновки.  

Контрольні питання 

1. Які види систем автоматики застосовують для контролю за впливом 

шкідливих чинників на людський організм? 

2. Які існують головні елементи СУА? 

3. Що таке елемент СУА за функціональним призначенням? 

4. Що таке елемент СУА за принципом дії? 

5. Що таке елемент СУА за видом енергії? 

6.  Що таке елемент СУА за видом рівнянь елементів? 

7. Що таке елемент СУА за наявністю зворотнього звʼязку? 

Література: [6, с. 15−28; 9, с. 23−46; 10, с. 22−42; 13, с. 11−19]. 

 

 

Практична робота 6 Виробнича автоматика для попередження 

аварійних ситуацій 

Мета: розглянути історію пожежної та виробничої автоматики для 

попередження аварійних ситуацій, завдання забезпечення пожежної безпеки та 

безпеки технологічних процесів із застосуванням виробничої автоматики, 

класифікація систем і пристроїв пожежної та виробничої автоматики. 

Порядок проведення роботи 
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6.1 Історія пожежної та іншої виробничої автоматики для 

попередження аварійних ситуацій 

Швидкі темпи розвитку економіки пов’язані з комплексною 

механізацією, автоматизацією виробничих процесів у всіх галузях народного 

господарства. А це вимагає збільшення випуску точних приладів, обладнання, 

засобів автоматизації, зокрема засобів з використанням мікропроцесорної 

техніки. Тому на державному рівні велика увага приділяється розвитку і 

дослідженню засобів автоматизації. Прийнято низку галузевих програм. 

У сучасній техніці автоматичні пристрої набули широкого застосування, 

оскільки ефективне використання виробничих агрегатів, а також розробка 

нових високоефективних установок можливі лише з передачею функцій 

керування приладам і засобам автоматизації. Окрім того, деякі процеси у 

промисловості супроводжуються небезпечною для людини хімічною, 

тепловою, радіаційною дією, а також можуть бути небезпечними під час  

використання у виробництві пожежо- і вибухонебезпечних речовин. 

У нашій країні та за кордоном на промислових підприємствах широко 

використовувалися АППЗ для попередження пожежної небезпеки, виявлення і 

ліквідації пожеж, а також для захисту людей від дії небезпечних чинників. 

Пожежна автоматика уможливила значно зменшити економічні збитки від 

пожеж. 

Технічні засоби АПС і ОПС призначені для отримання інформації про 

стан контрольованих параметрів на охоронних об’єктах, приймання, 

перетворення, передавання, зберігання, обробки і відображення цієї інформації 

у вигляді звукової, оптичної сигналізації та видачі сигналів керування на 

виконавчі елементи установок пожежогасіння. Технічні засоби за 

функціональним призначенням відносно потоку інформації поділяють на 

групи: 

‒ технічні засоби виявлення або сповіщувачі; 

‒ технічні засоби оповіщення. 

Фірма  Сименс и Гальске» у 1851 році уперше використала телеграфний  
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апарат Морзе як електричну сигналізацію про пожежу. Перші пристрої АПС 

з’явилися у Німеччині, Англії, Франції на початку ХІХ ст. Під стелею 

приміщення натягували шнури з горючих ниток, вантаж падав і вмикав 

пружинний привід дзвінка тривоги. У 1858 році в Росії телеграфом передавали 

повідомлення про пожежу. Того ж року в Петербурзі був установлений перший 

ручний сповіщувач, який був з’єднаний з пожежною командою. Пізніше такі 

сповіщувачі почали установлювати на площах Петербурга, перехрестях, у 

дворах великих будинків і у 1896 році їх кількість досягла 364. Усі вони були 

з’єднані з командами. 

У Радянському Союзі широко використовувалися автоматичні засоби для 

попередження пожежної небезпеки, своєчасного виявлення і ліквідації пожеж, а 

також для захисту людей та матеріальних цінностей від дії небезпечних 

техногенних і природних чинників. Активне упровадження засобів 

автоматичного протипожежного захисту на об’єктах різних галузей народного 

господарства, зокрема на об’єктах агропромислового комплексу, уможливило 

зберегти життя сотням людей та зберегти від ушкодження вогнем матеріальні 

цінності на суму більш як 500 млн крб щорічно. Тому держава виділяла великі 

кошти на розвиток і вдосконалення технічних засобів АППЗ. При цьому велика 

увага приділялася підвищенню надійності елементів і пристроїв АППЗ. 

6.2 Завдання забезпечення пожежної безпеки та безпеки 

технологічних процесів із застосуванням виробничої автоматики 

Протипожежний захист є невід’ємною складовою оснащення 

підприємств сучасними засобами техніки безпеки та охорони праці. Оскільки 

технічні засоби протипожежного захисту безперервно вдосконалюються, 

збільшується ефективність і розширюються їх функціональні можливості, то це 

вимагає від майбутніх спеціалістів більш детального та поглибленого вивчення 

властивостей та специфічних особливостей елементів і пристроїв й умов їх 

роботи. 

Рівень автоматизації – це ступінь удосконалення технічних засобів, 

якими здійснюється автоматизація з переходом від автоматизації технологічних 
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процесів з переважною більшістю стабілізувальних систем автоматичного 

керування до автоматизованих оптимальних систем керування виробництвом. 

Розв’язуючи задачі керування, автоматизація забезпечує також необхідні умови 

щодо зменшення травматизму, імовірності виникнення аварій, вибухів, пожеж. 

На сьогодні визначають три характерні тенденції використання 

виробничої автоматики для розв’язання основних завдань пожежної охорони. 

1. Попередження пожеж, вибухів й аварій на захисних об’єктах і 

повідомлення про початок аварійної (пожежо- і вибухонебезпечної) ситуації. 

2. Приведення у дію автоматичних установок пожежогасіння. 

3. Використання зафіксованої інформації з давачів, приладів про 

протікання технологічного процесу в доаварійних обставинах для вивчення  

причин, які спричинили аварії, вибухи і пожежі. 

6.3 Класифікація систем і пристроїв пожежної та виробничої 

автоматики 

Пристрої та системи сигналізації призначені для автоматичного 

повідомлення допоміжного персоналу про наближення тих чи інших подій у 

керованому об’єкті подачею звукових або світлових сигналів. Пристрої 

контролю слугують для одержання інформації про стан об’єкта і умови його 

роботи. Пристрої регулювання призначені для підтримання постійного 

значення параметрів процесу, а також зміни їх за наперед заданими або 

невідомими законами. 

Завдання до теми: вивчити питання з історії пожежної та виробничої 

автоматики для попередження аварійних ситуацій, забезпечення пожежної 

безпеки та безпеки технологічних процесів із застосуванням виробничої 

автоматики, класифікацію систем і пристроїв пожежної та виробничої 

автоматики, законспектувати і зробити висновки.  

Контрольні питання 

1. Назвати основні етапи історії пожежної та виробничої автоматики для 

попередження аварійних ситуацій. 

2. У чому полягають проблеми забезпечення пожежної безпеки та  
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безпеки технологічних процесів із застосуванням виробничої автоматики? 

3. Назвати класифікацію систем і пристроїв пожежної та виробничої 

автоматики. 

Література: [7, с. 15−28; 8, с. 23−46; 9, с. 22−42; 12, с. 11−19]. 

 

 

Практична робота 7 Системи пожежного спостереження  

Мета: розглянути принципи побудови і загальні вимоги до систем 

пожежо- та вибухобезпеки, загальні вимоги побудови пристроїв захисту, 

статичні та динамічні характеристики пристроїв захисту. 

Порядок проведення роботи 

7.1 Принципи побудови та загальні вимоги до систем пожежо- та 

вибухобезпеки 

Залежно від умов використання, пристрої захисту мають забезпечувати: 

‒ можливість виявлення будь-яких небезпечних ситуацій в об’єкті 

захисту за контрольованими в сукупності параметрами; 

‒ зупинку протікання контрольованого процесу в небезпечному напрямку 

для будь-якої можливої аварійної ситуації в об’єкті захисту; 

‒ високу швидкодію, що уможливлює своєчасне виконання проти- 

аварійних ситуацій; 

‒ високу чутливість до контрольованого параметра; 

‒ стабільність характеристик у часі, тобто зведення до мінімуму впливу 

таких явищ, як старіння, утомленість окремих елементів тощо; 

‒ мінімальний вплив зовнішніх чинників (температури, вологості, 

атмосферного тиску, ударів, операцій, електромагнітних завад тощо); 

‒ мінімальний  зворотний  вплив  на  об’єкт  захисту  (за  нормальних 

значень контрольованого параметра); 

‒ безвідмовність в умовах тривалої неперервної роботи (пристрої захисту 

повинні мати більшу надійність, ніж об’єкт захисту); 

‒ високу перевантажувальну здатність; 
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‒ взаємозамінність, що надає змогу у разі виходу з ладу елементів 

проводити заміну без суттєвого переналагодження системи захисту; 

‒ можливість використання стандартних і уніфікованих елементів; 

‒ вибухозахищеність; 

‒ зручність і простоту проведення монтажу, налагодження і 

обслуговування; 

‒ мінімальне використання енергії в режимі чергування. 

7.2 Загальні вимоги до будови пристроїв захисту 

Незважаючи на велику різноманітність пристроїв захисту, що 

використовуються у різних галузях техніки, їх будують за загальними 

законами. Пристрої захисту складаються з таких основних елементів: 

‒ індикаторів аварійних ситуацій; 

‒ підсилювально-перетворювальних елементів; 

‒ виконавчих елементів. 

На рисунку 7.1 наведена структурна схема пристрою захисту. В індикаторі 

аварійних ситуацій змінюване значення контрольованого параметра, 

контрольоване давачем ДКП, порівнюється із заданим, яке задається задавачем  

З і визначає допустимі граничні відхилення. 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.1 – Структурна схема пристрою автоматичного захисту: 

ДКП – давач контрольованого параметра;  З – задавач; СП – схема порівняння; 

ППП – підсилювально-перетворювальний пристрій; ВПЕ – елементи 

відключення і переключання; СЕ – сигналізувальні елементи; РЕ – елементи 

реєстрування. 

У наведеній схемі СП відбувається виявлення ознак аварійної ситуації та  

формується сигнал про настання цієї події. При цьому ознакою аварійної  
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ситуації може бути не лише вихід параметра за певні межі, але і збереження 

величини сигналу на виході давача протягом заданого інтервалу часу, 

закономірність чергування різних сигналів, екстремальне (максимальне або 

мінімальне) значення одного сигналу деякої сукупності тощо. 

Сигнал, який одержаний на виході СП, зазвичай не може безпосередньо 

впливати на виконавчі елементи. У таких випадках сигнал попередньо 

подається на ППП, у якому, залежно від необхідності, може відбуватися 

підсилення або перетворення його, стабілізація окремих параметрів, уведення 

поправок, розв’язування математичних і логічних задач, запам’ятовування 

виявлених ознак подій, розподіл сигналу від одного індикатора аварійних 

ситуацій до декількох виконавчих елементів або від декількох індикаторів до 

одного виконавчого механізму тощо. Сигнали індикатора аварійних ситуацій 

після обробки приводять у дію виконавчі механізми, які виконують такі 

функції: 

− відвертають можливість аварії, вибуху або пожежі унаслідок 

вимикання джерела енергії, зупинки обладнання, перемикання режиму його 

роботи; 

− сповіщають допоміжний персонал про досягнення контрольованими 

параметрами граничних значень (максимальне або мінімальне), які 

відбуваються під час виробничого процесу, виникнення небезпечних режимів 

роботи або стану об’єктів захисту, причини і вид аварійних ситуацій; 

 − реєструють передаварійні й аварійні режими для подальшого 

з’ясування обставин, які призвели до порушення нормального протікання 

процесу. 

7.3 Статичні та динамічні характеристики пристроїв захисту 

До основних статичних і динамічних характеристик пристроїв захисту 

належать: чутливість, інерційність, точність спрацювання, стабільність 

характеристик, перевантажувальна здатність.  

Статична характеристика установлює зв’язок між вхідною х і вихідною у 

величинами в усталеному режимі та задається аналітичним виразом y = f(x) або  



28 
 

графічно (рис. 7.2). 

Точність спрацювання пристроїв захисту визначаються різницею між 

істинним і заданим значеннями параметрів спрацювання, і залежить від 

похибок, обумовлених конструкцією пристрою, якістю виготовлення і умовами  

експлуатації. 

 

 

 

 

 

 

 

а) б) 

Рисунок 7.2 – Статична характеристика пристрою захисту: а) аналогова;  

б) релейна 

 

Похибки через конструктивні недоліки та неякісне виготовлення 

належать до основних похибок і можуть бути враховані під час градуювання 

задатчика. Похибки, пов’язані з умовами експлуатації, обумовлені тим, що 

функція кожного з перетворень y = f(x) залежить не тільки від контрольованої 

величини х, але і від додаткових чинників, які впливають на фізичні 

властивості та параметри кожного з елементів пристрою захисту. До таких 

чинників належать: непостійність напруги живлення, зміна температури та 

вологості навколишнього середовища, нестабільність параметрів деяких 

складових елементів, нестаціонарність зовнішніх електромагнітних полів. 

Завдання до теми: вивчити принципи побудови та загальні вимоги до 

систем пожежо- і вибухобезпеки, загальні вимоги до будови пристроїв захисту, 

статичні та динамічні характеристики пристроїв захисту, законспектувати і  

зробити висновки.  
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Контрольні питання 

1. Назвати сутність принципів побудови систем пожежо- та 

вибухобезпеки. 

2. Назвати загальні вимоги до систем пожежо- та вибухобезпеки. 

3. Назвати загальні вимоги до будови пристроїв захисту. 

4. Назвати статичні та динамічні характеристики пристроїв захисту. 

Література: [4, с. 15−28; 5, с. 23−46; 8, с. 22−42; 10, с. 11−19]. 

 

 

Практична робота 8 Структурні схеми та види перетворень 

Мета: розглянути види перетворень і узагальнену структурну схему 

вимірювальної інформаційної системи. 

Порядок проведення роботи 

8.1 Види перетворень 

Пряме перетворення характерне тим, що передавання вимірювальної 

інформації відбувається тільки в одному напрямку – від входу до виходу без 

зворотного зв’язку між ними. Зрівноважувальне  перетворення  полягає  в  

тому,  що  вхідна  величина зрівноважується іншою однойменною величиною. 

Існує два види зрівноважувального перетворення: слідкувальне (від’ємний 

зворотний зв’язок між виходом і входом) і розгортальне (автономне). 

Слідкувальне може бути зі статичною або з астатичною характеристикою 

перетворення.  

Під час слідкувального перетворення вхідна величина Х урівноважується 

вихідною величиною ХК = К2Y кола зворотного перетворення, де К2 ‒ 

коефіцієнт перетворення, а Y – вихідна величина всього кола перетворення. 

Під час статичного слідкувального зрівноважування значення DХ¹ =0, 

хоча й мале, бо інакше було б Y = 0, а під час статичного слідкуювального 

зрівноваження, завдяки наявності інтегрувального елемента в колі прямого 

перетворення, може бути DХ = 0. Функції інтегрувального елемента виконує  

реверсивний двигун. 
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Рисунок 8.1 – Слідкувальне перетворення 

 

У разі розгортального зрівноважування XK генерується автономним 

джерелом компенсувальної величини ДВК, яка змінюється автоматично до 

моменту компенсації, тобто коли DХ = Х - XK стає настільки незначним, що 

реагує пристрій порівняння ПП, який видає сигнал на вихідний пристрій ВП 

про рівність Х = XK, а ДВК – інформацію про значення ХК. 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.2 – Розгортальне перетворення 

 

Комбіноване перетворення є тоді, коли від’ємним зворотним зв’язком 

охоплена тільки частина кола прямого перетворення. 

8.2 Узагальнена структурна схема вимірювальної інформаційної 

системи 

До ВІС належать системи: вимірювальна, автоматичного контролю, 

технічної діагностики і розпізнавання образів. У поєднанні з комп’ютером ВІС 

складає вимірювально-обчислювальний комплекс. Усі ВІС за структурою 

можна узагальнити і зобразити, як на рисунку 8.3. Вимірювальна частина ВІС 

може мати різну структуру, а саме: 

‒ паралельної дії – системи з паралельними вимірювальними каналами; 

‒ паралельно-послідовної дії – системи з одним вимірювальним каналом і  
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комутатором для перемикання первинних перетворювачів; 

‒ послідовної дії – системи з одним вимірювальним каналом і з одним 

первинним перетворювачем, який сканує досліджуване поле вимірюваної 

величини в n заданих точках; 

‒ мультиплікувальні розгортальні системи, у яких вимірювальні канали 

паралельні з окремими компараторами, але зі спільної мірою. 

 

 

 

Рисунок 8.3 – Блок-схема ВІС: О – об’єкт дослідження; С – споживач 

вимірювальної інформації; 1 – вимірювальна частина ВІС, до складу якої 

належать первинні перетворювачі, комутатори, перетворювачі неелектричних 

величин на електричні, міри і компаратори, аналого-цифрові перетворювачі 

(АЦП) тощо; 2 – пристрій математичної обробки вимірювальної інформації за 

певним алгоритмом; 3 – пристрій передачі та зберігання вимірювальної 

інформації; 4 – пристрій відображення інформації (індикація, друк, перфорація, 

графіки тощо); 5 – пристрій автоматичного керування роботою ВІС. 

 

Особливості технологій різних виробництв, різноманітність 

розв’язуваних задач і умов експлуатації вимагає великої кількості здавачів, 

вимірювальних приладів, регуляторів, індикаторів, виконавчих механізмів та 

інших засобів автоматики для побудови ефективних автоматизованих систем 

контролю, регулювання і управління. Для цього створена державна система 

промислових приладів і засобів автоматизації, що базується на уніфікації, 

сумісності тощо. 

Завдання до теми: вивчити види перетворень і узагальнену структурну 

схему вимірювальної інформаційної системи, законспектувати і зробити 

висновки.  

Контрольні питання 

1. Назвати типи зʼєднань складових елементів вимірювальної  
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інформаційної системи. 

2.  Назвати види перетворень вимірювальної інформаційної системи. 

3. Що таке слідкувальне перетворення? 

4. Що таке розгортальне перетворення? 

5. Що таке комбіноване перетворення? 

6. Що таке блок-схема ВІС? 

Література: [2, с. 15−28; 3, с. 23−46; 6, с. 22−42; 8, с. 11−19]. 

 

 

Практична робота 9 Системи радіаційного та хімічного 

спостереження 

Мета: розглянути проблеми необхідності контролю радіоактивних і 

хімічних речовин, технічні засоби індикації отруйних речовин та отрут. 

Порядок проведення роботи 

9.1 Необхідність контролю радіоактивних і хімічних речовин 

Згідно із Законом України  Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення» (4004-12) передбачено: 

‒ ст. 7:  Підприємства, установи й організації зобов’язані: за 

пропозиціями посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби 

розробляти і здійснювати санітарні та протиепідемічні заходи; у випадках, 

передбачених санітарними нормами, забезпечувати лабораторний контроль за 

виконанням вимог цих норм щодо безпеки використання (зберігання, 

транспортування тощо) шкідливих для здоров’я речовин та матеріалів, 

утворюваних внаслідок їх діяльності викидів, скидів, відходів та факторів, а 

також готової продукції; виконувати розпорядження і вказівки посадових осіб 

державної санітарно-епідеміологічної служби при здійсненні ними державного 

санітарно-епідеміологічного нагляду...». 

Для хімічних речовин гостронаправленої дії має бути передбачений 

автоматичний безперервний контроль швидкодіючими та малоінерційними 

газоаналізаторами із сигналізацією про перевищення гранично допустимої  
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концентрації, згідно з ГОСТу 12.1.005−88, п. 4.4.; 4.2.5; 5.7. 

9.2 Технічні засоби індикації отруйних речовин і отрут 

Для проведення індикації ОР і отрут використовують такі технічні 

засоби. Індикаторні плівки АП-1. Призначені для визначення наявності в 

повітрі аерозолів речовин типу V-газів під час випадання їх на поверхні. АП-I – 

це поліетиленова плівка з нанесеним на один її бік індикаторним шаром. У разі 

потрапляння на індикаторну поверхню аерозолів V-газів з’являються плями 

синьо-зеленого кольору. 

Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР). Призначений для 

виявлення отруйних речовин у повітрі, на місцевості та на поверхні різних 

предметів. За його допомогою ОР визначають у повітрі, на місцевості, бойовій 

техніці та інших предметах (зарин, зоман, іприт; у повітрі – пари V-газів, 

фосгену, дифосгену, синильної кислоти, хлорціану і Бі-Зет). 

Прилад хімічної розвідки медичної та ветеринарної служб (ПХР-МВ) 

призначений для виявлення: у воді ‒ зарину, зоману, V-газів, сірчистого та 

азотистого іпритів, хлорціану, синильної кислоти та її солей, миш’якомісних 

ОР, алкалоїдів і солей важких металів; у фуражі ‒ зарину, зоману, V-газів, 

сірчистого й азотистого іприту, люїзиту, синильної кислоти, хлорціану, фосгену 

і дифосгену; у повітрі та на різних предметах ‒ зарину, зоману, V-газів, іприту, 

сірчистого й азотистого люїзиту, синильної кислоти, хлорціану, 

миш’яковистого водню, фосгену та дифосгену. 

Медичний прилад хімічної розвідки (МПХР) взятий на оснащення для 

заміни приладу ПХР-МВ. Можливості з визначення ОР такі, як у ПХР-МВ. 

Окрім того, є змога визначити в повітрі, воді та на предметах ОР типу ВZ. Для 

цього комплект містить індикаторну трубку з одним коричневим кільцем. Запас 

реактивів у складі МПХР розрахований на проведення 100-200 аналізів. 

Поповнення реактивами, посудом та іншими предметами проводиться з 

групового комплекту (ГК МПХР). 

У методиці проведення досліджень за допомогою МПХР і ПХР-МВ є 

деякі відмінності. МПХЛ призначені для виявлення ОР у пробах води, 
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продуктах харчування, фуражі, медикаментах, перев’язувальному матеріалі та 

предметах медичного і санітарно-технічного оснащення; для визначення 

антихолінестеразних отрут, алкалоїдів, солей важких металів, ФОР, іпритів, 

миш’яковмісних ОР у воді; для установлення обсягу дегазації води, 

продовольства, фуражу, медикаментів, перев’язувального матеріалу та 

предметів санітарно-технічного і медичного оснащення, обсягу зараження води, 

продовольства та фуражу невідомими отруйними речовинами унаслідок 

проведення біологічних досліджень. 

Автолабораторія АЛ-4М (радіометрична і хімічна) призначена переважно 

для проведення якісного та кількісного досліджень проб харчових продуктів, 

фуражу, води на забруднення радіоактивними речовинами і визначення ОР у 

пробах повітря, води, харчових продуктах, ґрунту, а також у пробах, узятих з 

різних об’єктів зовнішнього середовища. 

Автоматичний газосигналізатор ГСП-11 призначений для безперервного 

контролю за повітрям для визначення наявності в ньому фосфороорганічних 

ОР. У разі виявлення ФОР прилад подає світловий та звуковий сигнали. За 

принципом дії ГСП-11 є фотоколориметричним приладом. 

Фотоколориметруванню підлягає індикаторна смужка після змочування її 

розчином і просочування крізь неї повітря. За наявності в повітрі ФОР 

червоний колір на смужці зберігається до моменту контролю і вмикатися 

сигнал безпеки. Чутливість: I-діапазон – 5•10-5 г/м
3
, II-діапазон – 2•10-6 г/м

3
. 

Прилад радіаційної та хімічної розвідки (ПРХР) призначений для 

безперервного контролю, виявлення, сигналізації та керування виконавчими 

механізмами системи колективного захисту: у разі значного гамма-

випромінювання (захист від ударної хвилі); у разі гамма-випромінювання 

радіоактивнозараженої місцевості з вимірюванням потужності дози; у разі 

появи в повітрі пари ОР. 

Завдання до теми: вивчити питання щодо необхідності контролю 

радіоактивних і хімічних речовин, технічні засоби індикації отруйних речовин 

та отрут, законспектувати і зробити висновки.  
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Контрольні питання 

1. Який Закон України регламентує контроль за радіоактивними та 

хімічними отруйними речовинами? 

2. Для яких хімічно небезпечних речовин передбачено автоматичний 

безперервний контроль? 

3. Які існують технічні засоби індикації отруйних речовин і отрут? 

4. Для чого призначений військовий прилад розвідки ВПХР? 

5. Для чого призначений прилад хімічної розвідки? 

6. Для чого призначений прилад хімічної розвідки медичного та 

ветеринарного призначення? 

Література: [3, с. 15−28; 4, с. 23−46; 7, с. 22−42; 9, с. 11−19]. 

 

 

Практична робота 10 Загальна система приладів і засобів 

автоматизації для попередження аварійних ситуацій 

Мета: розглянути проблеми переваг створення загальної системи 

приладів і засобів автоматизації для попередження аварійних ситуацій, 

уніфікації в конструюванні приладів і засобів автоматизації для попередження 

аварійних ситуацій, класифікацію приладів і засобів автоматизації для 

попередження аварійних ситуацій. 

Порядок проведення роботи 

10.1 Переваги створення загальної системи приладів і засобів 

автоматизації для попередження аварійних ситуацій 

Розвиток вітчизняного приладобудування завдяки створенню загальної 

системи приладів і засобів автоматизації має такі техніко-економічні переваги. 

1. Упровадження прогресивних принципів, що сприяє підвищенню 

надійності, точності та швидкодії засобів автоматизації. 

2. Здешевлення виробництва: 

‒ використання блочно-модульних принципів побудови; 

‒ збільшення обсягу виробництва (з використанням уніфікованих блоків і  
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модулів); 

‒ спеціалізація окремих підприємств на випуску певних видів продукції 

тощо. 

3. Зменшення витрат унаслідок можливості ремонту не цілого приладу, 

окремих уніфікованих модулів і блоків. 

4. Будь-який з нових приладів може працювати з раніше виготовленим 

приладом. 

10.2 Уніфікація в конструюванні приладів і засобів автоматизації для 

попередження аварійних ситуацій 

Основні вимоги до промислових приладів і засобів автоматизації, що 

забезпечують їх сумісність в автоматизованих системах керування, закріплені в 

галузевих і промислових стандартах. Стосовно інформаційних зв’язків термін 

 уніфікація» означає введення обмежень, які накладаються на сигнали, що 

мають відомості про контрольовану величину. Конструктивна сумісність 

виробів передбачає насамперед уніфікацію приєднувальних розмірів окремих 

вузлів, деталей, модулів. 

10.3 Класифікація приладів і засобів автоматизації для попередження 

аварійних ситуацій 

Гідравлічні прилади надають можливість отримати точні переміщення 

(результати) виконавчих механізмів великими зусиллями. У автоматизованих 

системах може бути комбіноване використання пристроїв різного типу. Через 

різноманітність виробництв і технологічних процесів важливий поділ приладів 

і пристроїв на групи умов експлуатації. 

За захищеністю від дії навколишнього середовища виокремлюють такі: 

‒ звичайні; 

‒ захищені від пороху; 

‒ вибухозахисні; 

‒ герметичні; 

‒ водозахисні; 

‒ захисні від дії температури та вологості. 
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Залежно від впливу механічних чинників, є прилади звичайні та 

вібростійкі. За функціональною ознакою вироби поділяють на групи: 

‒ пристрої для отримання інформації про стан процесу; 

‒ пристрої для прийому, перетворення і передачі інформації по каналах 

зв’язку; 

‒ пристрої для перетворення, зберігання і обробки інформації і 

формування команд керування; 

‒ пристрої для використання командної інформації для впливу на процес і 

зв’язок з оператором. 

Пристрої цієї групи мають реагувати на зміну значення контрольованого 

параметра і видавати на виході уніфікований сигнал. До цієї групи належать 

первинні вимірювальні перетворювачі, нормувальні перетворювачі та давачі. 

Первинний вимірювальний перетворювач перетворює контрольований 

параметр на вихідну фізичну величину. Залежно від виду сигналу, що видається 

первинним перетворювачем, конструктивно нормувальний перетворювач може 

бути самостійним пристроєм або об’єднаним з первинним в один прилад. 

Завдання до теми: вивчити переваги створення загальної системи 

приладів і засобів автоматизації для попередження аварійних ситуацій, 

уніфікації в конструюванні приладів і засобів автоматизації для попередження 

аварійних ситуацій, класифікацію приладів і засобів автоматизації для 

попередження аварійних ситуацій, законспектувати і зробити висновки.  

Контрольні питання 

1. Назвати переваги створення загальної системи приладів і засобів  

автоматизації для попередження аварійних ситуацій. 

2. У чому полягає уніфікація в конструюванні приладів і засобів 

автоматизації для попередження аварійних ситуацій? 

3. Охарактеризувати види приладів і засобів автоматизації для  

попередження аварійних ситуацій. 

4. Що таке пристрої отримання нормованої інформації про стан процесу? 

5. Що таке первинний вимірювальний перетворювач? 
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Література: [5, с. 15−28; 6, с. 23−46; 9, с. 22−42; 11, с. 11−19]. 

 

 

Практична робота 11 Установки пожежної сигналізації  

Мета: розглянути проблеми використання пожежних сповіщувачів 

установок, обладнання, апаратури та приміщення для їх розміщення, локальних 

мереж і ліній електроживлення. 

Порядок проведення роботи 

11.1 Пожежні сповіщувачі установок 

Тип і кількість автоматичних пожежних сповіщувачів, що 

установлюються у захищуваних приміщеннях, визначається необхідністю 

виявлення займання по всій площі приміщення, пожежонебезпечних зон, що 

контролюються. 

Установки пожежної сигналізації мають формувати імпульс на керування 

автоматичними установками пожежогасіння, димовидалення та оповіщення про 

пожежу внаслідок спрацьовування не менше двох автоматичних пожежних 

сповіщувачів, які встановлюються в одному приміщенні, що контролюється. 

За неможливості установлення сповіщувачів під покриттям 

(перекриттям) допускається їх установлення на стінах, балках, колонах, а також 

підвішування на тросах. У цих випадках сповіщувачі мають розміщуватися на 

відстані не більше 0,3 м від рівня покриття (перекриття), ураховуючи 

включаючи розміри сповіщувача. У разі підвішування сповіщувачів на тросах 

має бути забезпечене їх стійке вертикальне положення, частота і амплітуда 

можливих вібрацій не мають перевищувати значень, які указані в технічній 

документації на сповіщувачі. 

Сповіщувачі слід розміщувати на відстані не менше 0,6 м від отворів 

вентиляції. У випадку подавання повітря крізь перфоровану стелю отвори в  

радіусі 0,6 м від сповіщувача мають бути заглушені. 

Одним шлейфом пожежної сигналізації з неадресованими пожежними 

сповіщувачами слід обладнувати (з урахуванням технології виробництва): 
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а) приміщення у межах декількох поверхів із загальною площею будівлі 

300 м
2
 і менше; 

б) не більше п’яти суміжних або ізольованих приміщень загальною 

площею не більше 1600 м
2
, розташованих на одному поверсі виробничої 

будівлі, які мають вихід у спільний коридор (приміщення); 

в) не більше десяти, а за наявності виносної світлової індикації біля входу 

в захищуване приміщення − не більше двадцяти суміжних або ізольованих 

приміщень загальною площею не більше 1600 м
2
, розташованих на одному 

поверсі громадських, адміністративних і побутових будівель, що мають вихід у 

спільне приміщення (коридор, хол, вестибюль). 

11.2 Обладнання, апаратура та приміщення для їх розміщення 

Приймально-контрольні прилади мають забезпечувати розподіл сигналів 

 Пожежа» і  Несправність». Резерв ємності приймально-контрольних приладів 

(шлейфів пожежної сигналізації для неадресованих або адресованих пристроїв) 

має бути не менше ніж 10 %. Приймально-контрольні прилади зазвичай слід 

установлювати у приміщенні з цілодобовим перебуванням чергового 

персоналу. 

Приймально-контрольні прилади і апаратуру керування не 

установлюються у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах (за ПУЕ). 

Допускається установлення одношлейфних приймально-контрольних приладів 

у приміщеннях категорії В, у шафах, що виготовлені з негорючих матеріалів 

(СТ СЕВ 382-76). При цьому для захисту об’єкта не допускається встановлення 

більше трьох одношлейфних приладів. 

Приміщення чергового персоналу розміщується на першому або 

цокольному поверхах будівель. Допускається розміщення цього приміщення 

вище першого поверху, при цьому вихід з приміщення має бути назовні, на 

сходи, у вестибюль або коридор, що мають вихід назовні. 

У приміщенні чергового персоналу має бути: 

1) температура повітря у межах 18‒25 °С; 

2) відносна вологість не більше 80 %; 
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3) природне, штучне робоче та аварійне освітлення. З робочим 

освітленням має забезпечуватися освітленість приміщення не менше 150 лк для 

люмінесцентних ламп і не менше 100 лк для ламп розжарювання; з аварійним – 

не менше 10 % від норм робочого освітлення; 

4) автоматичне вмикання аварійного освітлення. За відсутності 

резервування зі змінним струмом живлення мережі аварійного освітлення має 

передбачатися від акумуляторних батарей; 

5) телефонний зв’язок з пожежною охороною об’єкта або пожежною 

частиною населеного пункту. 

У приміщенні без постійного чергового персоналу, у якому встановлені 

приймально-контрольні прилади, значення температури і вологості повітря 

мають відповідати вимогам технічної документації на прилади та обладнання 

установок пожежної сигналізації. 

Відстань від верхнього краю приймально-контрольних приладів до 

перекриття (покриття), виконаного з горючих матеріалів, має бути не менше 1 

м. Відстань між приймально-контрольними приладами, розміщеними в один 

горизонтальний або вертикальний ряд, повинна бути не менше 50 мм, а висота 

від рівня підлоги до оперативних органів керування ‒ від 1,7 до 2,4 м. 

11.3 Локальні мережі та лінії електроживлення 

Залежно від типів приймально-контрольних приладів і пожежних 

сповіщувачів, мережі пожежної сигналізації існують радіального або 

кільцевого типу. Вибір проводів і кабелів мережі пожежної сигналізації має 

виконуватися згідно з вимогами ПУЕ,  Инструкции по проектированию 

линейно-кабельных сооружений связи» ВСН 116-87 Мінзв’язку СРСР, 

вимогами цього розділу і технічної документації на прилади і устаткування 

установок пожежної сигналізації. 

Допускається використовувати для цього комплексну розподільну  

мережу телефонного зв’язку об’єкта. У такому разі використовують виділені 

вільні пари від кросу до розподільних коробок. Клеми захисних пристроїв 

кросу і розподільних коробок, що використовуються для установки пожежної 
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сигналізації, зазвичай розміщують групами в межах кожної розподільної 

коробки і маркірують червоною фарбою для уникнення випадкового 

відключення їх під час виконання робіт з обслуговування телефонної мережі 

об’єкта. 

Завдання до теми: вивчити питання з проблеми використання пожежних 

сповіщувачів установок, обладнання, апаратури та приміщення для їх 

розміщення, локальні мережі та лінії електроживлення, законспектувати і 

зробити висновки.  

Контрольні питання 

1. Надати характеристику пожежних сповіщувачів установок. 

2. Надати характеристику обладнання і апаратури пожежних 

сповіщувачів установок. 

3. Надати характеристику приміщення для розміщення пожежних 

сповіщувачів установок. 

4. У яких випадках допускається установлення приймально-контрольних 

приладів у приміщеннях без постійного чергування персоналу? 

5. Надати характеристику локальних мереж і ліній електроживлення. 

Література: [4, с. 15−28; 5, с. 23−46; 8, с. 22−42; 10, с. 11−19]. 

 

 

Практична робота 12 Монтаж і випробування установок пожежної 

сигналізації 

Мета: розглянути питання монтажу сповіщувачів, приймально-

контрольних приладів і оповіщувачів та електричних проводок. 

Порядок проведення роботи 

12.1 Монтаж сповіщувачів 

Сповіщувачі пожежної сигналізації установлюють у місцях, визначених 

проектом (актом обстеження) з урахуванням технічних характеристик 

сповіщувачів, а також архітектурних особливостей, взаємного розміщення 

елементів будівельних конструкцій, конфігурації захищуваних приміщень. 
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Сповіщувачі мають установлюватися у зоні найбільш можливого 

займання або в місцях можливого накопичування теплого повітря. Залежно від 

призначення, оптико електронні сповіщувачі повинні встановлюватися: 

а) поблизу уразливих місць або над ними; 

б) над місцями з підвищеною пожежонебезпечністю або під стелею. 

Під час установлення оптико-електронних сповіщувачів мають бути 

забезпечені умови, що унеможливлюють попадання на оптичну систему 

прямих сонячних променів або променів від інших світлових джерел. Простір 

поміж випромінювачем і приймачем має бути вільним від сторонніх предметів. 

Розміщювати блоки ультразвукових сповіщувачів слід у місцях, 

віддалених від вентиляційних пристроїв, батарей центрального опалення, 

нагрівальних приладів та інших джерел руху повітря, а також звукових 

перешкод, допустимий рівень яких указаний в експлуатаційній документації. 

Кріплення сповіщувачів пожежної сигналізації має відбуватися за 

допомогою скоб або кронштейнів, або безпосередньо на негорючій основі, за 

винятком будівель V ступені вогнестійкості. 

Під час монтажу кнопочних пожежних сповіщувачів ручної дії їх 

кріплення слід проводити на висоті, зручній для обслуговування – 1,5 м від 

рівня підлоги, у достатньо освітлених місцях з вільним доступом до 

сповіщувача. 

12.2 Монтаж приймально-контрольних приладів і оповіщувачів 

Установлення приладів у місцях, доступних для сторонніх осіб 

(торговельні зали магазинів та ін.), має проводитися у металевих шафах, що 

замикаються, і конструкція яких не впливає на працездатність приладу, з 

кріпленням їх на зручній для обслуговування висоті. 

Якщо за вимогами пожежної безпеки заборонено установлювати 

приймально-контрольні прилади безпосередньо у приміщенні, обладнаному 

засобами сигналізації, то апаратура установлюється зовні приміщення у 

металевих шафах або ящиках, що замикаються, заблокованих на відкривання і 

установлених на зручній для обслуговування висоті. 
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Установлення багатошлейфних приймально-контрольних приладів і 

сигнально-пускових пристроїв має проводитися у спеціально виділених 

приміщеннях на столі, стіні або конструкції на висоті не менше 1,5 м від рівня 

підлоги. Світлові оповіщувачі мають установлюватися у місцях, зручних для 

візуального контролю. Звукові оповіщувачі мають установлюватися на 

зовнішніх фасадах на висоті не менше 2,5 м від рівня землі. 

За наявності на об’єкті декількох приймально-контрольних приладів 

світловий оповіщувач підключається до кожного приладу, а звуковий 

оповіщувач допускається робити загальним. Не допускається установлення 

більше трьох однотипних одношлейфних приладів для захисту одного об’єкта. 

Не допускається установлення приладів: 

‒ у займистих шафах; 

‒ на відстані менше 1 м від опалювальних систем; 

‒ у запилених та особливо вологих приміщеннях, а також таких, що 

містять пари кислот і агресивні гази. 

12.3 Монтаж електричних проводок 

Монтаж електричних проводок установок пожежної сигналізації 

(шлейфи, сполучні лінії електроживлення) має проводитися відповідно до 

проектно-кошторисної документації, а також відповідно до вимог нормативної 

документації: ПУЕ, СНІП 3.05.06-85, СНІП 3.05.07-85, НД з будівництва 

лінійних споруд міських телефонних мереж і цих норм. 

Монтаж повітряних ліній допускається під час установлення 

абонентських захисних пристроїв (АЗП) як на об’єкті, обладнаним 

сигналізацією, так і в місці установлення приймально-контрольного приладу, і 

має проводитися відповідно до вимог  Инструкции по монтажу сооружений 

устройства связи, радиовещания и телевидения» ВСН 600-81 (Мінзв’язку 

СРСР). 

У разі відкритого прокладання електропроводок безпосередньо по 

поверхні стін і стельових перекриттів кріплення їх має проводитися так: 

а) проводів і кабелів − за допомогою скоб, закрепів або приклеюванням; 
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б) проводів з роздільною основою − за допомогою скоб, закрепів, 

приклеюванням або цвяхами. У разі кріплення електропроводок за допомогою 

металевих скоб або закрепів між ними і незахищеним проводом або кабелем 

слід прокладати прокладку з ізоляційного матеріалу. 

Прокладання проводів і кабелів по стінах усередині захищуваних 

приміщень має проводитися на відстані не менше 0,1 м від стелі та зазвичай  на 

висоті не менше 2,2 м від підлоги. У разі прокладання дротів і кабелів на висоті 

менше 2,2 м від підлоги має бути передбачений їх захист від механічних 

пошкоджень. 

Завдання до теми: вивчити монтаж сповіщувачів, приймально-

контрольних приладів і оповіщувачів та електричних проводок, 

законспектувати і зробити висновки.  

Контрольні питання 

1. Як проводиться монтаж сповіщувачів? 

2. У яких випадках проводиться вибірковий вхідний контроль пожежних  

сповіщувачів? 

3. Як проводиться монтаж приймально-контрольних приладів? 

4. Як проводиться монтаж оповіщувачів пожежної безпеки? 

5. Назвати порядок проведення монтажу електричних проводок установок 

пожежної сигналізації. 

Література: [6, с. 15−28; 7, с. 23−46; 9, с. 22−42; 12, с. 11−19]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

1. Лекції (до 10 балів). 

Відвідування лекційних 

занять 

Конспект лекцій Усього 

5 балів (14 лекцій) 5 балів 10 балів 

2. Поточний та підсумковий контроль (до 60 балів). 

Модульні контрольні роботи 

№ 1, № 2 

Участь у конференціях, круглих 

столах, олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт, брейнрингах 

Усього 

25 + 25 = 50 балів 10 балів 60 балів 

3. Робота студентів на практичних заняттях (до 30 балів) 

Оформлення 

конспекту ЛБ 

Захист ЛБ Відвідування ЛБ Усього 

7 ПЗ х 2 = 14 б 7 ПЗ х 2 = 14 б 2 бали 30 балів 
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