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І. Загальні відомості 

Дисципліна «Автоматизація виробничих процесів» (код ЗП-15) з загальним об‗ємом 2,5 

кредитів (90 години) відноситься до за вибором ВНЗ.  Вивченню дисципліни передують 

фізична хімія (НФ-07), електортехніка (ЗП-08), теоретичні основи ливарного виробництва (НП-

04), теоретичні основи формоутворення (НП-05).  
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6 ЗП-15 2,5/90 27  18 45 1 - екзамен 

ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  

Метою дисципліни є набуття знань і умінь з принципів конструювання та застосування 

систем автоматики у виробництві з переважною орієнтацією на машинобудівну металургію. 

Рівень вивчення дисциплін визначається із системи знань та умінь, 

відповідно до ОПП:  

- за допомогою існуючих методик, відомих аналітичних залежностей та довідкової 

інформації, виходячи з конкретних умов власного виробництва та з урахуванням прогнозних 

потреб зробити аналіз технічних і технологічних можливостей кожної ланки виробництва за 

запропонованою технологією (ПФ.Д 1.03 ЗП.О 1.03.02); 

- використовуючи відомості про сутність, переваги, недоліки  і область застосування 

ливарних технологій,  базуючись на заданий типовий технологічний процес визначити його 

необхідні параметри, що забезпечать  одержання виливків відповідної якості (ПФ.Д 1.04  ПП.О 

1.04.04); 

- спираючись на постійний контроль засобів вимірювань на відповідність 

установленим нормам точності проаналізувати причини порушень технологічного процесу та 

запобігти перевитратам сировини і енергії, пов‘язаним із станом контрольно-вимірювальних 

приладів (ПФ.Д 2.05 ПР.О 2.05.03); 

Техніко-економічний і екологічний аналіз застосовуваних  технологічних процесів дають 

студентам і елементи економічних і екологічних знань 

IV. Зміст кредитного модуля  

Розділ 1  

Етапи розвитку автоматизації виробництва. Сучасний рівень автоматизації і електронної 

промисловості. Сучасна структура автоматизованої системи управління, функції, призначення. 

Види забезпечення АСУ. Сучасна схема АСУП. Загальний розвиток автоматизації, переваги та 

недоліки існуючих систем. 

Розділ 2 

Функції, які виконують елементи автоматики. Класифікація елементів автоматики за 

фізичною природою. Лінеаризація функції. Загальні характеристики елементів автоматики 

незалежно від фізичного принципу та конструктивного виконання. 

Розділ 3 

Коефіцієнт чутливості датчиків. Контактні датчики. Реостатні і потенціометричні, 

тензодатчики переваги та недоліки їх застосування. Індуктивні датчики з рухомим якорем, 

індуктивні датчики з рухомим осердником, переваги та недоліки. Структура та властивості 



ємнісних датчиків. Види генераторних датчиків та їх застосування у промисловості під 

автоматизації виробництва. Їх властивості.  

Класифікація підсилювачів. Принципи застосування підсилювачів у системах 

автоматики. Основні характеристики. Класифікація стабілізаторів. Стабілізатори струму та 

напруги. Коефіцієнт стабілізації. Класифікація розподілювачів.  Призначення розподільників 

та межі їх застосування. Типи двигунів. Конструктивні рішення під час застосування у 

автоматизації виробничих процесів. 

Розділ 4 

Загальна структура системи автоматичного контролю. Функції систем автоматичного 

контролю. 

Незбалансовані системи вимірювань. Збалансовані системи. Структури автоматичних 

вимірювальних систем. Автоматичні мости. Автоматичні потенціометри. Недоліки і переваги 

автоматичних систем вимірювання. Системи дистанційного вимірюванняЗасоби, що 

забезпечують наочність лекцій: слайди, роздавальний матеріал. 

Класифікація методів аналізу газів. Теплові газоаналізатори. Магнітні газоаналізатори. 

Оптичні газоаналізатори. Оптико-акустичні газоаналізатори. Газові хроматографи.  

Розділ 5 

Структура  систем автоматичного регулювання. Класифікація автоматичних регуляторів. 

Запізнювання при автоматичному регулюванні, визначення та його усунення. Типи регуляторів: 

функціональне призначення та застосування.  

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Дисципліна повністю забезпечена навчально-методичною літературою. По дисципліні 

розроблено конспект лекцій на електронних носіях. Перед читанням лекцій з дисципліни в 

кожну академічну групу дається навчальна програма, завдання для самостійної роботи, план-

графік виконання самостійної роботи і контрольних заходів. 
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2. Новиков В.П. Автоматизация литейного производства. Ч1. Управление литейными 

процессами. –М.: МГИУ, 2006. 292 с. 

3. Преображенский В. П. Теплотехнические измерения и приборы: Учебник для вузов.-

3-е изд.- М: энергия, 1978.- 704 с. 

4. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизація виробничих 

процесів" / Авдокушин В.П.,   Шейко О.І. - Київ: КПІ, 1993 - 116 с 

5. Методичні вказівки до лабораторних робіт "Мікропроцесорна техніка". – Київ: КПІ 

1999, – 25 с 

VI. Мова 

Дисципліна викладається українською і може викладатися російською. мовою 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Індивідуальні завдання до самостійної роботи передбачають вивчення окремих питань 

дисципліни. Метод перевірки засвоєння знань – модульні контрольні роботи,що передбачені 

графіком самостійної роьоти. 

VIII. Методика оцінювання 

Рейтинг по дисципліні визначається у відповідності до Положення про систему підсумкового 

контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу студентів. Рейтинг підраховується після 

кожного виконаного студентом завдання і доводиться до студента. Рейтинг по дисципліні 

розраховується за 100-бальною шкалою і формується як сума балів, нарахованих студенту за 

роботу в семестрі прі виконанні контрольних заходів.  

IX. Організація 

Порядок реєстрації для вивчення дисципліни та на семестровий контроль визначається 

загальними вимогами факультету. 


