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 ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин»  

складена відповідно до освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» 

підготовки бакалавра спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є принципи будови автоматичних 

систем та методи аналізу їх властивостей та синтезу.  

 Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Основи автоматизації 

машин» базується на знаннях отриманих студентами при вивченні: циклу 

фундаментальних дисциплін – вища математика, фізика; циклу професійно-

орієнтовних дисциплін - теоретична механіка, конструкція автотранспортних засобів, 

автомобілі. 

Програма навчальної дисципліни складається із таких змістовних модулів: 

1. Напрями автоматизації на автомобілі та автомобільному транспорті. 

2. Основи теорії автоматичного управління. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» 

полягає у тому, щоб надати студентам поняття про методи та технічні засоби 

автоматики і автоматизації на автомобілі та автомобільному транспорті, розуміння 

основ теорії автоматичного керування у проектуванні, розрахунку, аналізу 

властивостей автоматичних систем, експлуатації і ремонті автомобілів; надати знання 

теоретичних основ будови систем автоматичного регулювання і навичок вибору 

раціональних параметрів, котрі забезпечують необхідні показники якості систем; 

розуміння методів аналізу об’єктів автомобільного транспорту як об'єкта управління. 

1.2. Завдання викладання навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» 

полягає у вивченні студентами принципів та методів теорії автоматичного 

регулювання: принципи будови систем управління, методи їх математичного опису, 

критерії оцінки стійкості та якості регулювання лінійних систем та основи 

регулювання нелінійних систем. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні отримати 

здатності  (знання):  
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  здатність застосовувати отримані знання для розробки і впровадження 

технологічних процесів, технологічного устаткування і технологічного оснащення, 

засобів автоматизації та механізації при виробництві, експлуатації, ремонті та 

обслуговуванні дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, їх систем 

та елементів; 

 здатність приймати активну участь у наукових дослідженнях та експериментах, 

аналізувати, інтерпретувати і моделювати на основі існуючих наукових концепцій 

окремі явища і процеси у професійній діяльності з формулюванням аргументованих 

висновків; 

вміти: 

  застосовувати знання з фундаментальних наук для вивчення професійно-

орієнтованих дисциплін; 

  ідентифікувати об’єкти автомобільного транспорту, їх системи та елементи; 

  розробляти та впроваджувати технологічні процеси, технологічне устаткування 

і технологічне оснащення, засоби автоматизації та механізації при виробництві, 

експлуатації, ремонті та обслуговуванні дорожніх транспортних засобів  

автомобільного транспорту, їх систем та елементів; 

  використовувати сучасні програмні засоби для розробки проектно-

конструкторської та технологічної документації зі створення, експлуатації, ремонту та 

обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, їх систем 

та елементів; 

  аналізувати окремі явища і процеси у професійній діяльності з 

формулюванням аргументованих висновків; 

  здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов; 

  концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, 

включаючи певні знання сучасних досягнень; критичне осмислення основних теорій, 

принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 150 годин/ 5 кредитів ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Напрями автоматизації на автомобілі та автомобільному 

транспорті. 

Тема 1. Загальні відомості про автоматику та автоматизоване виробництво. 

Зміст дисципліни. Основні поняття і визначення. Історія розвитку автоматизації 

машин. Основні напрями автоматизації на автомобільному транспорті. 

Тема 2. Автоматизація управління рухом автомобілів на дорозі. 

Пропускна спроможність полоси руху. Теорія руху автомобілів в попутному 

напрямі. Транспортні потоки хвильоподібної конфігурації. Автоматичні пристрої 

керування транспортним засобом. 

Тема 3. Автоматичне управління гальмовими силами на колесах автомобіля. 

Зчіпні властивості коліс автомобіля з поверхнею дороги. Автоматичні регулятори 

гальмових сил, принцип дії АБС. 

Тема 4. Автоматичне управління паливоподачею бензинових двигунів. 

Задачі, що вирішуються за допомогою автоматичних систем управління 

паливоподачею бензину. Переваги та недоліки систем вприску бензину. Принцип дії. 

Отримання даних про роботу двигуна. 

Тема 5. Автоматичне управління ходовими системами автомобіля 

Оціночні показники якості підвіски автомобіля. Задачі, що вирішуються за 

допомогою автоматизації підвіски. Рівняння  динаміки двомасової моделі підвіски. 

Автоматичне управління опором амортизаторів. 

Змістовий модуль 2. Основи теорії автоматичного управління. 

Тема 1. Основні поняття про системи автоматичного управління та керування. 

Поняття про ручне та автоматичне регулювання. Принципові та функціональні 

схеми автоматичних систем. Об’єкти регулювання та автоматичні регулятори. 

Принципи автоматичного управління та види зворотних зв’язків. 

Тема 2. Загальносистемні елементи та пристрої автоматичних систем. 
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Функціональні елементи автоматичних систем. Вимірювальні перетворювачі 

автоматичних систем. Перетворюючі елементи автоматичних систем. Підсилювальні 

елементи. Виконавчі елементи. 

Тема 3. Типові динамічні ланки лінійних САР. 

Математичні моделі лінійних динамічних ланок. Пропорційна ланка САР та її 

характеристики. Ідеальна диференцююча ланка та її характеристика. Ідеальна 

інтегруюча ланка та її характеристика. Аперіодична динамічна ланка першого 

порядку. Коливальна динамічна ланка та її характеристика 

Тема 4. Характеристики ланок та автоматичних систем. 

Типові сигнали для дослідження характеристик ланок та систем. Загальні 

характеристики ланок та систем. Статичні характеристики. Динамічні характеристики. 

Тема 5. Рівняння динаміки елементів автоматичних систем. 

Етапи складання рівнянь динаміки. Приклад складання рівнянь динаміки. 

Узагальнене рівняння динаміки об’єкта регулювання. 

Тема 6. Передавальні функції систем автоматичного регулювання. 

Структурна схема системи автоматичного регулювання. Передавальна функція 

послідовно сполучених ланок. Передавальна функція паралельного сполучення ланок. 

Передавальна функція замкненої автоматичної системи. Характеристичне рівняння 

автоматичної системи. 

Тема 7. Стійкість систем автоматичного регулювання. 

Поняття стійкості лінійних автоматичних систем. Математична оцінка стійкості 

САР. Критерії стійкості автоматичних систем. Алгебраїчні критерії стійкості САР. 

Частотні критерії стійкості САР. Визначення стійкості САР. 

Тема 8. Якість процесів регулювання автоматичних систем. 

Показники якості лінійних АС. Визначення якості САР по перехідній функції. 

Частотні методи оцінки якості САР. Інтегральні оцінки якості САР. Швидкодія і 

динамічна точність автоматичних систем. Послідовні та паралельні корегуючі 

пристрої САР. 

Тема 9. Методи підвищення точності роботи автоматичних систем. 

Послідовні коригуючі пристрої. Паралельні коригуючі пристрої. Коригуючі 

пристрої у вигляді зворотного зв’язку. 
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Тема 10. Дослідження нелінійних автоматичних систем. 

Основні види нелінійностей. Особливості поведінки нелінійних систем. 

дослідження поведінки нелінійних систем методом фазових траєкторій. 

Характеристики фазових портретів. 
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8 

 

  

12. Методичні вказівки до лабораторних робіт. 

13. Методичні вказівки до практичних робіт. 

14. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. 

15. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання – поточний контроль і захист 

практичних робіт.    

  


