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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Елементи та 

пристрої автоматизованих систем керування» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки зі спеціальності 151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології спеціалізації «Комп’ютеризовані системи 

управління та автоматика». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є розгляд питань пов’язаних з 

функціонуванням та структурою пристроїв та складових елементів систем 

керування. 

Міждисциплінарні зв’язки: забезпечуючими дисциплінами є “Вища 

математика”, “Фізика” “Електроніка та мікросхемотехніка”. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних модулів: 

Змістовий модуль 1. Основи операційних підсилювачів. 

Змістовий модуль 2. Датчики та обробка сигналів. 

Змістовий модуль 3. Цифрова електроніка. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Елементи та пристрої 

автоматизованих систем керування» є отримання знань з основ теорії апаратів, 

елементів автоматики і систем управління; ознайомлення з будовою елементів 

автоматики, їх характеристик, параметрів. 

1.2. Основними завданням вивчення дисципліни «Елементи та пристрої 

автоматизованих систем керування» є придбання знань та навичок проектування 

та експлуатації систем управління і автоматики. 

1.3 У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: 

 сучасний стан та можливості елементної бази; 

 будову, принципи дії, основні характеристики і параметри елементів 

автоматики і систем управління; 

 

уміти: 

 вибирати і розраховувати елементи автоматики  і систем управління; 
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 у лабораторних умовах зняти необхідні характеристики елементів 

автоматики.  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основи операційних підсилювачів 

Тема 1.  Вступні положення дисципліни. Загальні відомості про системи, 

процеси, комп'ютеризовані системи управління, автоматику, технічні засоби 

систем управління. Функціональні можливості елементів і пристроїв автоматики і 

систем управління. 

Тема 2. Проектування сучасних елементів та пристроїв систем управління та 

автоматики. Місце та роль датчиків фізичних  величин  в  автоматичних системах.  

Сучасні  тенденції  розвитку i вдосконалення датчиків та виконавчих пристроїв 

автоматичних систем. 

Тема 3. Операційні підсилювачі: загальні положення. Структурна схема. 

Підключення операційних підсилювачів (ОП) до джерела живлення. Вхідна і 

вихідна напруги. Параметри та характеристики ОП. 

Тема 4. ОП в інвертуючому та неінвертуючому включенні. Інвертуючий 

підсилювач. Інвертуючий сумматор. Підсилювач, що усереднює. Повторювач 

напруги.  Неінвертуючий підсилювач. Неінвертуючий суматор. Керовані 

підсилювачі. 

Тема 5. Використання операційних підсилювачів загального призначення. 

Підсилювачі з регульованим коефіцієнтом підсилення. Універсальні операційні 

підсилювачі. Диференціальний підсилювач. 

Тема 6. Побудова точних схем підсилювання аналогових сигналів. 

Прецизійні операційні підсилювачі. Швидкодіючі операційні підсилювачі. 

Багатоканальні операційні підсилювачі. Реалізація схем інструментальних 

підсилювачів. Мостовий підсилювач. 

Змістовий модуль 2. Датчики та обробка сигналів 

Тема 7. Перетворювачі електричних та фізичних величин. Перетворювачі 

напруга-частота. Перетворювачі постійного рівня сигналу. Інші типи 

перетворювачів. 
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Тема 8. Низькочастотні генератори сигналів різноманітної форми. 

Генератори синусоїдальних коливань. Генератори прямокутних імпульсів. 

Генератори трикутних імпульсів. 

Тема 9. Випрямлячі та функціональні перетворювачі. Випрямлячі 

середнього значення. Амплітудні випрямлячі. Фазочутливі випрямлячі. Схеми 

перемноження напруг. 

Тема 10. Активні фільтри. Види активних фільтрів та способи їх реалізації. 

Апроксимація характеристик активних фільтрів. Фільтри нижніх та верхніх 

частот. Селективні фільтри. 

Тема 11. Електронні регулятори. Принципи побудови і властивості лінійних 

аналогових регуляторів. П-регулятор. І-регулятор. ПІ-регулятор. Д-регулятор. 

ПІД-регулятор. Регулятори промислового виконання. Нелінійні аналогові 

регулятори. Регулятори з насиченням. Асиметричні регулятори. Регулятори з 

однополярним вихідним сигналом. Дискретні регулятори. Послідовне і 

паралельне з’єднання регуляторів. 

Змістовий модуль 3. Цифрова електроніка 

 Тема 12. Вузли та елементи аналогової частини вимірювальних каналів. 

Схеми дискретизації за рівнем. Схеми порівняння (компаратори). Аналогові 

запам’ятовуючі пристрої. Аналогові ключі і комутатори. Підсилювачі-

обмежувачі. 

Тема 13. Використання мікросхем ЦАП та АЦП. Цифро-аналогові 

перетворювачі. АЦП з послідовною та паралельною передачею даних. Принципи 

побудови АЦП, що інтегрують. Інтегруючі перетворювачі напруга-час. Інтегруючі 

перетворювачі напруга-частота. Вибір мікросхем ЦАП і АЦП. 

Тема 14. Джерела й стабілізатори напруги та струму. Джерела опорної 

напруги. Джерела струму (перетворювачі напруга-струм). Стабілізатори напруги. 

Стабілізатори струму. 

Тема 15. Силові ключові та комутаційні елементи. Ключовий режим роботи 

транзисторів. Складені транзистори (схема Дарлінгтона та Шиклаі). Опто- 

транзистори, тиристори та симістори. Сучасна  елементна база силових 

напівпровідникових елементів. 

Тема 16. Класифікація та структури первинних перетворювачів (ПП).  

Класифікація первинних перетворювачів /ПП/, принципи їх побу¬дови, основні 

характеристики. Похибки ПП. Структурні схеми ПП. Класифікація датчиків 
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автоматичних систем.  Характеристики датчиків автоматичних систем.  

Структурні схеми датчиків автоматичних систем  та їх складові частини. 

Тема 17. Вимірювальні перетворювачі. Фізичні  величини,  їх  різновиди i 

характеристики, особливості їх вимірювання i перетворювання. Па-раметричні 

вимірювальні перетворювачі. Генераторні вимірювальні пе¬ретворювачі. ПП з 

електричним вихідним сигналом. ПП контролю основ¬них параметрів технічних 

процесів.  
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23. Артвак В.А. Сопряжение микро-ЭВМ с внешними устройствами.- М.: 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Диф. залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання   

Облік відвідування, опитування, захист лабораторних та практичних робіт, 

виконання контрольних робіт, комплекти тестових завдань для проведення 

поточного та підсумкового контролю. 


