
Дата: 05.11.2021 

Група: 22 

Предмет: «Технології» 

Тема № 1 Основні поняття технологій  

УРОК: 6 

Тема: Автоматика та робототехніка, як вид проектної діяльності.  

Мета: 

 Ознайомлення з предметом, його метою і завданням. Можливості 

поширення загального розвитку в професійному напрямку. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

Основні поняття автоматики і робототехніки 
Автоматизація — це напрям розвитку техніки й технологій, що 

характеризується звільненням людини не тільки від фізичної праці, пов’язаної з 

виробничими процесами, а й від оперативного керування відповідними 

механізмами (мал. 1). 

 
Мал. 1. Автоматизація виробничих процесів у промисловості: 

а — легкій; б — харчовій; в — машинобудівній 
Автомат (від грец. automatos — самодіючий) — пристрій, машина, що 

виконує всі операції за заданою програмою, яка не потребує безпосередньої 

участі людини в процесі отримання, передавання, розподілу (використання) 

енергії, матеріалів або інформації. 

Програма дій автомата може визначатися його конструкцією, як, наприклад, у 

механічних годинниках, торгових автоматах тощо. Також програма дій автомата 

може бути створена окремо, записана на певний носій та відтворена пристроєм, 

який у цьому випадку називають програмно керованим автоматом. 

На сучасних підприємствах більшість виробничих процесів 

автоматизовані. Технологічними машинами керують комп’ютери, а виконання 

трудомістких, монотонних або небезпечних для виконання людиною операцій 

здійснюють спеціальні програмно керовані машини — роботи. 

Робот — це машина, створена людиною й керована нею або безпосередньо, або 

опосередковано через програму, створену людиною. 

Датчик (давач) — пристрій, вузол машини (автомата), призначений для 

перетворення зовнішнього впливу на сигнал, що може опрацьовуватися 

автоматом. 



Залежно від виконуваних завдань роботів умовно поділяють на промислові, 

військові, медичні тощо (мал. 2). 

Мал. 2. Використання роботів: а — у 

медицині; б — космічних дослідженнях; 

в — військовій справі; г — побуті 

 У ХХ сторіччі з’явилася можливість 

створювати промислових роботів, які 

використовували електромеханічні та 

електропневматичні рухомі частини, а 

програма яких записувалася на магнітному 

носії (магнітній стрічці). 

 Перше покоління сучасних 

промислових роботів було верстатами 

(фрезерними, токарними, координатно-

свердлильними) із числовим програмним 

управлінням (ЧПУ). У роботах другого 

покоління використовували адаптивне 

управління, тобто ці роботи мали сенсорні 

системи, серед яких головною була 

система технічного зору (СТЗ). Частка цих 

роботів у 1980-х роках становила близько 

50 % від загальної кількості роботів. І це 

незважаючи на те, що вони дорожчі за 

роботів із програмним управлінням і 

значно складніші в обслуговуванні. До 

третього покоління роботів належать 

роботи з інтелектуальним керуванням, 

вони ще й досі перебувають на стадії 

розроблення й досліджень. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке автоматика? 

2. Що таке робот? 

3. Що таке датчик?  

4. Що таке програма дій? 

 

Домашнє завдання: 

 Дати відповіді на питання. 
 Виконати короткий конспект 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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