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Спеціаліст у галузі автоматизації технологічних процесів, 

мікропроцесорних систем, розробки прикладних програм для 

програмованих логічних контролерів. 



?! 



ЗАДАЧА конкурсної частини заходу –  

РОЗРОБИТИ ПРОГРАМУ для автоматизації роботи 

ЗАГАЛЬНОПРОМИСЛОВОГО МЕХАНІЗМУ, 

УСТАНОВКИ або ВИРОБНИЧОЇ ЛІНІЇ 



Що таке… 

ЗАГАЛЬНОПРОМИСЛОВИЙ МЕХАНІЗМ 

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО 

АВТОМАТИЗАЦІЯ 

? 



ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО –  

виготовлення готової до споживання продукції 

із сировини за допомогою спеціального обладнання 

на промислових підприємствах. 



ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ 

(виробнича сфера) 



ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ 

(виробнича та невиробнича сфери) 



АВТОМАТИЗАЦІЯ –  

застосування технічних засобів  

для звільнення людини від участі у процесах  

отримання, перетворення, передачі та використання 

енергії, матеріалів, виробів або інформації. 



ЦІЛІ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

1. Вивільнення людини від тяжкої монотонної праці. 

Відсторонення від небезпечних виробництв. 
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ЦІЛІ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

1. Вивільнення людини від тяжкої монотонної праці. 

Відсторонення від небезпечних виробництв. 

2. Підвищення продуктивності праці. 

3. Покращення якості продукції. 

4. Створення нових видів продукції. 

5. Оптимізація процесів управління. 



ЦІЛІ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

Дистанційне керування (телемеханіка) 



РОБОТИЗАЦІЯ –  

автоматизація виробничих процесів  

з використанням роботів. 

?! 



РОБОТИЗАЦІЯ –  

це застосування роботів і робототехнічних комплексів  

у всіх сферах діяльності: 

• на виробництві; 
• у побуті та сфері обслуговування; 
• медицині; 
• наукових дослідах; 
• освітніх закладах (від няньки до вчителя); 
• сфері безпеки; військовій справі; 
 

• що далі?... 



МЕХАНІЗМ –  

(грец. пристрій, машина) система тіл, внутрішня 

частина машини, приладу, апарата, що приводить їх у 

дію. 

Призначення: 
• передача руху; 
• перетворення енергії. 
 

Приклади: 
• редуктор, насос, електричний двигун). 



МЕХАНІЗМИ  

відомі із стародавніх часів 

Важіль Ворот 

Гвинт 

Похила площина 



Застосування важеля та системи шківів 



СТУПІНЬ СВОБОДИ –  

характеристика механізму, яка визначає 

кількість параметрів, що задають траєкторії та 

швидкості усіх точок механізму. 

1 ступінь свободи 3 ступеня свободи 



СТУПІНЬ СВОБОДИ  

I3…I8 

Q1…Q8 



ВИДИ МЕХАНІЗМІВ 
(класифікація)  

Призначення: 
• прості (з нижчими парами); 
• механічні передачі 
• напрямні. 
 

Траєкторія руху точок: 
• пласкі; 
• просторові. 
 

Тип приводу: 
• гідравлічні; 
• пневматичні; 
• електромеханічні. 
 



ВИДИ МЕХАНІЗМІВ 

(приклади) 
 
Приклади: 
• зубчасті колеса; 
• кулачкові; 
• шарнірні; 
• інверсори; 
• пасові та цепні передачі. 



Ведучий 
шків 

Ведений 
шків 

Приводний 
ремінь (пас) 

ПАСОВІ ПЕРЕДАЧІ  

призначені для передачі механічної енергії (руху) за 
допомогою гнучкого елементу (пасу) 



ПАСОВІ ПЕРЕДАЧІ 

Призначення: 

• передача руху; 
• перетворення швидкості; 
• перетворення крутного моменту; 
• зміна орієнтації вісі обертання. 



ПАСОВІ ПЕРЕДАЧІ  

Види пасу: 

• плаский; 

• клиновий; 

• зубчастий; 

• пасик (круглого перерізу). 



ПАСОВІ ПЕРЕДАЧІ 

(встановлення паса) 

Відкрита                          Перехресна                Напівперехресна  



Вкажіть на рисунку пласкі та просторові механізми 

?! 

ПАСОВІ ПЕРЕДАЧІ 

(встановлення паса) 



ЗУБЧАСТА ПЕРЕДАЧА –   

механізм або частина механізму, у складі якого є 

зубчасті колеса. 

Призначення: 

• передача руху; 

• перетворення швидкості; 

• перетворення крутного моменту; 

• зміна орієнтації вісі обертання; 

• перетворення обертального руху у поступальний  

і навпаки; складне перетворення траєкторії. 



ЗУБЧАСТА ПЕРЕДАЧА 

(види) 

Рейкова  
(кремальєра) Циліндрична 

Черв'ячна 

Гіпоїдна 



ЗУБЧАСТА ПЕРЕДАЧА 

(конструкція) 

Рейка 

Шестерня 

Зубчасте колесо 

Черв'як 

Гвинт 



ЗУБЧАСТА ПЕРЕДАЧА 

(особливості) 

Рейка 

Гвинт 

Гайка 

Передачі, що перетворюють  
обертовий рух на поступальний  
та навпаки. 

Гвинтова передача                                        Рейкова передача 



ЗУБЧАСТА ПЕРЕДАЧА 

(особливості) 

Гвинт 
(ведуча ланка) 

Гайка 
(ведена ланка) 

Передачі, які мають ефект самогальмування є 
незворотними. 

Черв'як 
(ведуча ланка) 

Гвинтова передача                               Черв'ячна передача 

Зубчасте колесо 
(ведена ланка) 



ЗУБЧАСТА ПЕРЕДАЧА 

(актуальність гвинтових передач) 

Гвинтова передача                               Черв'ячна передача 

Застосування: 

• вантажні – створення лінійних зусиль; 

• ходові – переміщення в механізмах подачі; 

• встановлювальні – точне позиціонування.  



ЗУБЧАСТА ПЕРЕДАЧА 

Параметри: 

• кількість зубців шестерні; 

• кількість зубців зубчатого колеса; 

• передатне число; 

• кількість витків черв'яка; 

• та ін. 



ЗУБЧАСТА ПЕРЕДАЧА 

(приклади застосування) 



ЗУБЧАСТА ПЕРЕДАЧА 

(приклади застосування) 

• ліфти, підйомні установки, підйомні крани; 
• трамваї, тролейбуси, локомотиви, гелікоптери; 
• екскаватори, дрилі, бурові установки; 
• млини, дробарки, подрібнювачі, міксери, елеватори; 
• станки, роботи, високоточні механізми та 
вимірювальні прилади;      
• та ін. 



КУЛАЧКОВИЙ МЕХАНІЗМ –   

механізм або частина механізму, у складі якого є 
кулачок і призначений для узгодження законів руху 
окремих ланок. 

Кулачок 
(ексцентрик) 

Ролик 

Штовхач 
або 
коромисло 



КУЛАЧКОВИЙ МЕХАНІЗМ 

(різновиди) 

Дисковий 
кулачок 

Циліндричний 
кулачок 

Зворотно-поступальний рух Зворотно-коливний рух 



ПЛАСКІ ШАРНІРНІ МЕХАНІЗМИ 

Механізм (прямило) Чебишова (XIX ст.)         Механізм Хойкена (1926) 

Механізм Посельє (1864)                  Механізм Дж. Вата (1784) 



ПЛАСКІ ШАРНІРНІ МЕХАНІЗМИ 

(приклади застосування) 

“Стопоходящая машина” Чебышова (1878) 



ПЛАСКІ ШАРНІРНІ МЕХАНІЗМИ 

(приклади застосування) 

Механізм Клана (1994) 



ПЛАСКІ ШАРНІРНІ МЕХАНІЗМИ 

(приклади застосування) 



АНТРОПОМОРФНІ РОБОТИ 

I’LL BE BACK! 

Ще 30 років тому це була 
фантастика 



Кому я тут здався 
смішним? 

АНТРОПОМОРФНІ РОБОТИ 



ПЛАСКІ ШАРНІРНІ МЕХАНІЗМИ 

(приклади застосування) 

Напівпантограф Пантограф для заряджання  
електробуса 



ПЛАСКІ ШАРНІРНІ МЕХАНІЗМИ 

(приклади застосування: пантографи) 

Копіювально-фрезерні верстати 

Промислові маніпулятори та ручний інструмент 



ПЛАСКІ ШАРНІРНІ МЕХАНІЗМИ 

(приклади застосування: корбово-гонковий механізм) 

Повзун (крейцкопф) 

Маховик 

Гонок (шатун) Корба 

Поршень 

Особливості: 

• плаский механізм; 
• одна ступінь свободи; 
• є дві мертві точки (повзун  кривошип). 



ПЛАСКІ ШАРНІРНІ МЕХАНІЗМИ 

(приклади застосування: корбово-гонковий механізм) 

Повзун (крейцкопф) 

Маховик 

Гонок (шатун) Корба 

Поршень 

?! 
Як унеможливити застрягання у мертвих точках? 



ПЛАСКІ ШАРНІРНІ МЕХАНІЗМИ 

(приклади застосування: корбово-гонковий механізм) 

?! 
Як унеможливити застрягання у мертвих точках? 



ПЛАСКІ ШАРНІРНІ МЕХАНІЗМИ 

(приклади застосування: корбово-гонковий механізм) 

Римська пилорама (III ст. н.е.) 



ПЛАСКІ ШАРНІРНІ МЕХАНІЗМИ 

(приклади застосування: корбово-гонковий механізм) 

ДВЗ 

Компресор 

Паровоз 



ПЛАСКІ ШАРНІРНІ МЕХАНІЗМИ 

(приклади застосування: кулісний  механізм) 

Кривошипно-кулісний механізм з поступально-рухомою кулісою  
(шотландський механізм) 

Куліса 

Корба (кривошип) 

Повзун 

Особливості: 

• плаский механізм; 
• одна ступінь свободи; 
• є дві мертві точки. 

Палець 



ПЛАСКІ ШАРНІРНІ МЕХАНІЗМИ 

(приклади застосування: кулісний  механізм) 

Кривошипно-кулісний механізм з коливною кулісою  
(шотландський механізм) 



ПЛАСКІ ШАРНІРНІ МЕХАНІЗМИ 

(приклади застосування: кулісний  механізм) 

Чи є мертві точки у цього механізму? 

?! 



УСТАНОВКА –  

комплекс механізмів, машина або комплекс машин, 
механізмів та допоміжного технічного обладнання для 
реалізації окремої технічної функції або виробничої 
операції. 

Машини: 

• електродвигун, генератор; 
• парова машина, ДВС, дизель; 
• турбіна, компресор, насос.  

Установки: 

• бурова, насосна, компресорна; 
• очисна, вагова; 
• полігонна та ін.  



ПОРШНЕВИЙ КОМПРЕСОР (НАСОС) 

(конструкція та принцип дії) 

Двигун 

Передача      Робочий циліндр 

Впускний клапан 

Випускний клапан 

Поршень (плунжер насоса) 



ПОРШНЕВИЙ КОМПРЕСОР (НАСОС) 

(ступінь герметизації) 

Відкриті                   Напівгерметичний     Герметичний 

Параметри: 

• ступінь герметизації; 
• вихідний тиск; 
• продуктивність; 
• ємність ресивера та ін.  



ПОРШНЕВИЙ КОМПРЕСОР (НАСОС) 

(конструкція та принцип дії) 

Для чого на робочих циліндрах охолоджувальні кільця? ?! 



КУЛАЧКОВИЙ КОМПРЕСОР (НАСОС) 

(конструкція та принцип дії) 

Статор 

Ротор Ротор 

Шестерний компресор (насос) 



ПЛАСТИНЧАСТИЙ (ШИБЕРНИЙ) КОМПРЕСОР (НАСОС) 

(конструкція та принцип дії) 

Статор 

Ротор 

Лопаті (пластини) 



ВИКОНАВЧИЙ ЦИЛІНДР 

(конструкція та принцип дії) 

Виконавчі механізми – гідроциліндр та пневмоциліндр 

Двосторонньої дії Односторонньої дії 

Призначення:  приведення в дію або рух повзуна за 
рахунок енергії стиснутого повітря або гідроенергії. 



ВИКОНАВЧИЙ ЦИЛІНДР 

(конструкція та принцип дії) 

Телескопічний  
пневмоциліндр / гідроциліндр  



ЗОЛОТНИКОВИЙ РОЗПОДІЛЮВАЧ 

(конструкція та принцип дії) 

Золотник 

Робочий циліндр 

Поршень 

Шток 



ЗОЛОТНИКОВИЙ РОЗПОДІЛЮВАЧ 

(схематичне позначення) 

Золотник 



ЕЛЕКТРОКЛАПАН –  

клапан, золотник або інший розподілювач,  
що керується соленоїдом (котушкою з рухомим осердям) 



СТРІЧКОВИЙ КОНВЕЙЄР –  

машина неперервного транспорту, що призначена для 

переміщення сипучих, кускових або штучних вантажів 

Мотор-редуктор 

Тяговий ролик 

Роликоопори 

Постава 

Стрічка 



СТРІЧКОВИЙ КОНВЕЄР 

(конструкція та принцип дії) 

Напрямні ролики 

Конвеєрна  
стрічка 



АВТОМАТИЗАЦІЯ 

(основи побудови систем та теорії регулювання) 

Стародавній механізм автоматичного відчинення дверей храму  
при розведенні жертовного вогню 



АВТОМАТИЗАЦІЯ 

(основи побудови систем та теорії регулювання) 

Автомат механічний «Фокусник» Франція, Ж. Ф. Уден, 1840-1860 р. р. 



АВТОМАТИЗАЦІЯ 

(класифікація систем) 

Види систем: 

• програмні системи: ігровий автомат, робот-
маніпулятор, станок з ЧПК; 
• системи стабілізації: стабілізатор напруги, інкубатор, 
система підтримування рівня, круїз-контроль; 
• системи компенсації: система курсової стійкості 
судна або літака, які компенсують дію течії та вітру; 
• слідкуючі системи: привод сонячної батареї, привод 
радара; 
• системи регулювання або регулятори: система 
впорскування палива ДВЗ, регулятор освітлення, 
кліматична система або кондиціонер. 
 



АВТОМАТИЗАЦІЯ 

(програмні автомати) 

Кулачковий механізм – основа механічного програмного автомата 



АВТОМАТИЗАЦІЯ 

(регулюючі системи) 

Автоматичний регулятор частоти обертання ДВЗ 



АВТОМАТИЗАЦІЯ 

(регулюючі системи) 

Зворотний зв’язок в автоматичному регуляторі рівня 



АВТОМАТИЗАЦІЯ 

(основи побудови систем та теорії регулювання) 

Структурна схема автоматичної системи 

Об’єкт 

керування 

Керуючий 

орган 

Керуючий 

пристрій 

Задатчик 

Керована 

величина Завдання 

Вплив збурення 

Об’єкт 

керування 

Керуючий 

орган 

Керуючий 

пристрій 

Задатчик 

Керована 

величина 

Завдання 
Датчик 

Зворотний зв’язок 

Вплив збурення 

а) 

б) 



Складові частини систем: 

• об'єкт керування: безпосередньо машина або 
процес, керування яким і є метою автоматизації; 
• керуючий пристрій: технічний засіб, який здійснює 
керування; 
• керуючий (виконавчий) орган: проміжна ланка між 
керуючим пристроєм та об’єктом керування; 
• задатчик: маніпулятор (клавіатура, джойстик, 
слайдер, тощо) або система вищого рівня;  
• датчик: вимірювач показників функціонування 
об'єкта. 
 

АВТОМАТИЗАЦІЯ 

(основи побудови систем та теорії регулювання) 



Засоби автоматизації: 

• промислові комп'ютери; 
• програмовані логічні контролери (ПЛК); 
• панелі візуалізації та системи SCADA (ЛМІ); 
• датчики; 
• мережне обладнання. 

АВТОМАТИЗАЦІЯ 

(технічні засоби) 



АВТОМАТИЗАЦІЯ 

(приклад побудови системи) 

Кнопковий 

пульт 

Програмований 

логічний контролер 

GSM-модем 

Основний 

насос 

Допоміжний 

насос 

Електродвигун 

насоса 

Датчик 

верхнього рівня 

Датчик 

нижнього рівня 

Перетворювач 

електропривода 



ІНФОРМАТИКА 

(дискретні сигнали) 

Схема передачі одного біта інформації 



ІНФОРМАТИКА 

(дискретні сигнали) 

Схема передачі 8-ми бітів (байта) інформації 



ІНФОРМАТИКА 

(аналогові сигнали) 

Схема передачі аналогового сигналу 

Джерело інформації Приймач інформації 

Лінія зв'язку 



ІНФОРМАТИКА 

(аналогові сигнали) 

Який струм протікає лампою? ?! 

U = 10 В R = 10 Ом 



ІНФОРМАТИКА 

(аналогові сигнали) 

Схема передачі аналогового сигналу 

Джерело інформації Приймач інформації 

Лінія зв'язку 



ІНФОРМАТИКА 

(аналогові сигнали) 

Схема передачі аналогового сигналу 

Джерело інформації Приймач інформації 

Лінія зв'язку 



ВИДИ СИГНАЛІВ 

(класифікація) 

Дискретний двійковий  
(бінарний) сигнал 

0 

1 

A 

t 

0 

1 

A 

t 

0 

1 

A 

t 

2 

n 

… 

Дискретний цифровий 
сигнал 



ВИДИ СИГНАЛІВ 

(класифікація) 

Аналоговий сигнал 

amax 
A 

t 

amin 

amax 
A 

t 

amin 



ВИДИ СИГНАЛІВ 

(класифікація) 

Який це сигнал? 

amax 

A 

t 

amin 

?! 



СКЛАДОВІ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ 

(принцип дії) 

Оперативна пам'ять ємністю 1 біт  
на основі конденсатора 



СКЛАДОВІ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ 

(принцип дії) 

Постійна пам'ять ємністю 4 біти на основі перемичок 



СКЛАДОВІ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ 

(базові логічні операції) 

Постійна пам'ять ємністю 4 біти на основі перемичок 



СКЛАДОВІ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ 

(принцип дії) 

Арифметико-логічний пристрій 



СКЛАДОВІ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ 
(архітектура) 

Тришинна структура мікропроцесорної системи 



ДАТЧИК (ДАВАЧ, СЕНСОР) –  

вимірювальний пристрій в системах автоматизації та 

збирання даних, який виробляє сигнал, що відповідає 

властивостям об'єкта чи параметрам процесу, що 

контролюється. 



ДАТЧИКИ ВИЯВЛЕННЯ 

(режими) 

Дифузний режим 

Режим наскрізного променя Режим віддзеркалення 

Дифузний із заглушенням фону 



ФОТОЕЛЕКТРИЧНИЙ ДАТЧИК 

(конструкція) 

Обробка сигналу 

Випромінювач 

Вихідний каскад 

Приймач 



ІНДУКТИВНИЙ ДАТЧИК 

(конструкція) 

Обробка сигналу Генератор Вихідний каскад 

Світлодіодний індикатор 



ЄМНІСНИЙ ДАТЧИК 

(конструкція) 

Обробка сигналу Вихідний каскад 

Світлодіодний індикатор 

Генератор 

Випрямляч 

Настроювальний 
елемент 



КІНЦЕВИЙ ВИМИКАЧ 

(конструкція) 

Важіль 

Нормально замкнені контакти 

Об'єкт 

Ролик 

"F" 

"O" 

"F" 

"O" 

Нормально розімкнені контакти 



КІНЦЕВИЙ ВИМИКАЧ 

(різновиди) 



АЛГОРИТМИ 

(приклади) 

Блок рішення 
(виявлення додатного числа) 



АЛГОРИТМИ 

(приклади) 

Цикли із заданою кількістю повторів 
(визначення суми чисел) 



АЛГОРИТМИ 

(приклади) 

Керування виходом із циклу 



АЛГОРИТМИ 

(приклади) 

Цикли “while” та “until” 
(визначення суми чисел)  



АЛГОРИТМИ 

(приклади) 

Цикли із заданою кількістю повторів 


