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Група № : 33 

Урок № : 3 

Тема уроку: Автомат і об’єкти, що його оточують 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про автомат і об’єкти, що його 

оточують 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Більшість пристроїв автоматики й робототехніки використовують електричні 

сигнали та електрично керовані пристрої для впливу на об’єкти. Отже, для 

того щоб здійснювати управління певною фізичною характеристикою 

реального об’єкта (рівнем води, температурою, тиском тощо), потрібно 

перетворити фізичну величину (довжину, швидкість, тиск, температуру, 

освітленість) на відповідне значення електричного струму або напруги. 

Зазначені перетворення виконують пристрої, які називають первинними 

перетворювачами, або датчиками. 

Для того щоб застосувати до керованого об’єкта необхідну дію (відкрити чи 

закрити вентиль на трубопроводі, перемістити об’єкт тощо), потрібно, 

навпаки, електричну величину перетворити на механічний рух або зміну 

іншої фізичної величини. Цю дію виконують електронні або 

електромеханічні реле, електродвигуни, електронагрівачі, освітлювальні 

прилади тощо, які узагальнено називають виконуючими механізмами. 

Вибір датчиків і виконуючих механізмів є важливим етапом проектування 

будь-якого автоматизованого пристрою. 

Щонайперше це стосується датчиків, оскільки з їх допомоги виконується 

перетворення фізичних величин, які є характеристиками об’єкта керування, 

на сигнали, що опрацьовуються системою керування. Від правильного 

вибору датчиків (їхніх масогабаритних характеристик, функцій перетворення 

тощо) залежить їх придатність для реалізації певної системи регулювання. 

Наприклад, для регулювання температури в акваріумі можна використати 

контактний термометр*1, але для деяких об’єктів регулювання (термостат для 

підігрівання дитячого харчування, хірургічний скальпель тощо) розміри 

датчика перевищують розміри самого об’єкта, а вартість перевищує вартість 

власне об’єкта (термостат* для домашнього приготування йогурта тощо). 

1 Зірочкою тут і далі позначено терміни й об’єкти, додаткові відомості про 
призначення яких дізнайтеся в додаткових джерелах інформації. 

Датчики (давачі) є елементами технічних систем, призначених для 

вимірювання (реєстрування), сигналізації, регулювання, керування об’єктами 



й процесами. Датчики перетворюють фізичну величину, яка контролюється 

(тиск, температуру, витрату рідини, концентрацію, частоту, швидкість, 

переміщення, електричну напругу, електричний струм тощо), на іншу 

фізичну величину, яка стає сигналом (електричним, оптичним, 

пневматичним), зручним для опрацювання (вимірювання, передавання, 

перетворення), використання або зберігання інформації про стан об’єкта 

вимірювання (керування). 

Наприклад, у простому газовому котлі, який є основною частиною 

опалювальної системи будинку, потрібно регулювати температуру носія 

теплоти (води), змінюючи витрати газу переміщенням заслінки в 

трубопроводі, яким подається газ. Для перетворення фізичної величини 

«температура» на фізичну величину «переміщення» використовують 

найпростіші датчики, дія яких ґрунтується на розширенні рідини під час 

нагрівання (дилатометричні датчики*) або на використанні твердих тіл зі 

значно різними коефіцієнтами теплового розширення (біметалічні датчики*). 

Приблизно в такий спосіб регулюють температуру батарей у сучасних 

системах центрального опалення, але при цьому змінюється площа 

поперечного перерізу потоку води в батареї. 

Температура побутової праски здебільшого регулюється біметалічним 

датчиком, який розмикає електричне коло живлення нагрівного елемента, 

тобто виконується перетворення фізичної величини «температура» на зміну 

фізичної величини «електричний струм». 

У зазначених найпростіших випадках сигнал від датчика безпосередньо 

приводить до руху виконавчий механізм — заслінку газового клапана, клапан 

у потоці води в батареї опалення, електричний контакт. У системі «датчик — 

система керування — виконавчий пристрій — об’єкт керування» складники 

«датчик — система керування — виконавчий пристрій» об’єднано в один 

пристрій. Але ж доцільніше керувати не температурою води на виході з котла 

опалення, а безпосередньо температурою в опалюваному приміщенні, тому в 

більш сучасних і ефективних щодо економії ресурсів системах опалення 

датчики розміщують в опалюваному приміщенні. У цьому випадку ними вже 

будуть термометри опору*, тобто елементи електричного кола, опір яких 

змінюється залежно від температури. 

Для регулювання температури об’єктів з високими, значно більшими за 

кімнатну температурами (ковальські горна, вагранки, печі для випалювання 

кераміки тощо) здебільшого використовують термопари* або оптичні 

вимірювачі температури*. 

Дія термопар полягає у виникненні напруги між двома різнорідними 

провідниками внаслідок наявності різниці температур між їхнім контактом і 

температурою інших частин електричного кола (термоелектричне явище). 



Для різних металів і сплавів величина напруги по-різному залежить від 

температури, тому використовують пари спеціальних металів або сплавів. 

Сучасні оптичні вимірювачі температури вимірюють розподіл інтенсивності 

інфрачервоного випромінювання залежно від довжини хвилі від об’єкта та 

його сумарну інтенсивність. Крім дистанційного вимірювання температури 

об’єктів із високими температурами, оптичні вимірювачі температури (як і 

тепловізори*) дуже ефективні для оцінювання теплоізоляції будівель, 

трубопроводів. 

У системах автоматичного регулювання рівня рідини використовують різні 

датчики, найпростішим із яких є поплавковий регулятор*, або поплавець. Він 

може бути з’єднаним безпосередньо через важіль із клапаном перепуску 

води, як це реалізовано в автоматі, який є в кожній сучасній квартирі, — 

зливному бачку (мал. 3). На цьому принципі ґрунтується також контроль 

наповнення водою бака дачної душової кабіни, бака для крапельного 

зрошування тощо. 

 

Мал. 3. Поплавковий регулятор рівня рідини 

Поплавець датчика рівня рідини може бути з’єднаний із рухомим контактом 

змінного резистора, як це реалізовано в датчиках рівня пального* майже всіх 

автомобілів. Опір резистора є сигналом для приладу, що показує рівень 

пального (мал. 4). 

 

Мал. 4. Датчик рівня пального в автомобілі 



Якщо в поплавець помістити магніт, а в напрямній розташувати на 

відповідних рівнях три геркони*, то отримаємо датчик, що інформуватиме 

про три рівні рідини — нижній (за яким вмикатиметься, наприклад, насос 

підкачування), верхній (за яким насос вимикатиметься) і аварійний (за яким 

відбуватиметься інша дія) (мал. 5). 

 

Мал 5. Поплавковий датчик рівня рідини 

Для електропровідних рідин часто використовують датчики, опір яких 

визначається наявністю рідини між електродами. Такий датчик можна 

використати і як датчик вологості ґрунту в системах крапельного 

зрошування. Для використання такого й подібних датчиків існує, крім 

комплексних цифрових систем, таких як Arduino, значна кількість 

нескладних схем (мал. 6). 

 

Мал. 6. Схема для опрацювання сигналу датчика рівня води або 

вологості ґрунту 

Основні датчики системи Arduino подано на малюнку 7. 



 

Мал. 7. Деякі датчики робототехнічної системи Arduino 

Виконуючими механізмами роботехнічних систем можуть бути 

пневмомеханічні маніпулятори*, серводвигуни*, електромагнітні реле* 

тощо. 

Для кожної конкретної задачі вибирають виконуючий механізм, подібний до 

того, який уже використовується в нероботизованих системах. 

Застосування вивчених знань: 

1. За допомогою чого здійснюється магнітна взаємодія? 

2. Опишіть досліди, за допомогою яких можна виявити магнітне поле. 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 

 

 

Урок № : 4 

Тема уроку: Апаратно-програмна реалізація пристроїв 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про  апаратно-програмна реалізація 

пристроїв 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

mailto:yulia.pryima2000@gmail.com


Апаратно-програмна реалізація пристроїв 

Найдоступнішим для освоєння й використання як із метою навчання, так і з 

метою розроблення керованих персональним комп’ютером автоматів є 

апаратно-програмний комплекс Arduino. 

Arduino — це апаратно-програмна платформа для побудови простих систем 

автоматики та робототехніки, що складається з апаратної та програмної 

частин. Основними компонентами Arduino є плата введення-виведення й 

первинного опрацювання та програмне середовище розроблення (кодування) 

й виконання коду. 

Arduino можна використовувати як для створення автономних інтерактивних 

об’єктів, так і під’єднувати до програмного забезпечення, що виконується на 

персональному комп’ютері (ПК). Плата Arduino (мал. 10) має аналогові й 

цифрові порти, до яких можна підключати пристрої (датчики або виконуючі 

механізми). 

 

Мал. 10. Основна плата (апаратна частина) Arduino (під'єднується до 

USB порту ПК або використовується самостійно) 

Програмне забезпечення системи встановлюється на комп’ютер так само, як і 

програмне забезпечення для інших зовнішніх пристроїв. 

Кодування алгоритмів роботи пристроїв в Arduino здійснюється мовою 

програмування, спеціально розробленою для цієї платформи, але 

побудованою з дотриманням основних вимог до мов програмування високого 

рівня, а тому досить простою для засвоєння. Виконання програмного коду 

відбувається в режимі інтерпретації системою Arduino IDE (Integrated 

Development Environment — Інтегроване середовище розробки). 

Зверніть увагу! Докладніше з Arduino можна ознайомитися на сайті 

виробника. 

Разом з основною платою та програмним забезпеченням, постачається 

макетна плата Breadboard (мал. 11) та комплект провідників зі штирками, 

якими на платі виконуються електричні з’єднання діючих макетів пристроїв. 



 

Мал. 11. Макетна плата Breadboard (на ній виконується макетування 

зовнішніх пристроїв) 

                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                         

Застосування вивчених знань: 

1.Як відбувається розвиток робототехніки в Україні? 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 


