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1. Загальні відомості. Класифікація елементів автоматики 
 

     Під автоматизацією технологічних процесів (як на виробництві, так і в іншій 

сфері людської діяльності) треба розуміти застосування комплексу заходів щодо 

контролю та керування ними без участі людини (повна автоматизація) або з 

частковою її участю (напівавтоматизація). Всі операції в автоматизованій системі 

керування виконують спеціальні пристрої. 

     Люба автоматична система складається з окремих зв'язаних між собою і 

виконуючих певні функції конструктивних елементів, які прийнято називати 

елементами або засобами автоматики. З погляду функціональних задач, що 

виконуються елементами в системі, їх можна розділити на сприймаючі, задаючі, 

порівнюючі, перетворюючі, виконавчі і коректуючі. 

     Сприймаючі елементи або первинні перетворювачі (датчики) виміряють керовані 

величини технологічних процесів і перетворюють їх з однієї фізичної форми в іншу. 

     Задаючі елементи (елементи налаштування) служать для завдання необхідного 

значення регульованої величини; саме цьому значенню повинно відповідати її дійсне 

значення. 

     Порівнюючі елементи порівнюють задане значення керованої величини з дійсним 

значенням. Отриманий на виході порівнюючого елемента сигнал розбалансу 

передається або через підсилювач, або безпосередньо на виконавчий елемент. 

     Перетворюючі елементи здійснюють необхідні перетворення сигналу і його 

посилення в магнітних, електронних, напівпровідникових і інших підсилювачах, коли 

потужність сигналу недостатня для подальшого використовування. 

     Виконавчі елементи створюють управляючі дії на об'єкт керування. Вони 

змінюють кількість енергії або речовини, що підводиться до об'єкта керування або що 
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відводиться від нього, для того, щоб керована величина відповідала заданому 

значенню. 

    Коректуючі елементи служать для поліпшення якості процесу керування. 

     Окрім основних елементів в автоматичних системах є і допоміжні пристрої, до 

числа яких відносяться перемикаючі пристрої і елементи захисту, резистори, 

конденсатори і апаратура сигналізації. 

 

2. Класифікація датчиків 
 

     Електричні датчики відносяться до найбільш важливих елементів систем 

автоматики. За допомогою датчиків контрольована чи регульована величина 

перетвориться в сигнал, у залежності від зміни якого і протікає весь процес 

регулювання. Найбільше поширення в автоматиці одержали датчики з електричним 

вихідним сигналом. Крім електричних поширення одержали механічні, гідравлічні і 

пневматичні датчики.  

     Вхідним сигналом датчиків можуть бути різні фізичні величини: механічне 

переміщення, швидкість, сила, температура, тиск, витрата, вологість і ін. У 

залежності від виду вхідного сигналу розрізняють датчики переміщення, швидкості, 

сили, температури й ін. Це електричні датчики неелектричних величин.  

     При автоматизації електромереж і електроустановок виникає необхідність в 

одержанні сигналів, що відповідають струму, напрузі, потужності й іншим 

електричним величинам. Для цього використовують датчики струму, напруги, 

потужності й ін. У них одна електрична величина - вхідний сигнал - перетвориться в 

іншу електричну величину - вихідний сигнал.  

     По характеру формування електричного вихідного сигналу електричні датчики 

поділяються на параметричні (пасивні) і генераторні (активні). 

     У параметричних датчиках зміна вхідного сигналу викликає відповідну зміну 

якого-небудь параметра електричного кола (активного опору, індуктивності, 

ємності).  

     Генераторні датчики є джерелами електричної енергії, що залежить від вхідного 

сигналу.  

     Також прийнята класифікація електричних датчиків у залежності від принципу дії: 

контактні, потенціометричні, тензометричні, електромагнітні, п'єзоелектричні, 

ємнісні, термоелектричні, струнні, фотоелектричні, ультразвукові інші  

     По характеру зміни вихідного сигналу розрізняють датчики неперервного 

(аналогового) і дискретного типу.  

     Незалежно від значення і типу до всіх електричних датчиків пред'являються 

визначені технічні вимоги. Основними з них є надійність, точність, чутливість, 

швидкодія, мінімальні габарити, маса. 

 

3. Будова, принцип роботи та застосування датчиків різних типів 
 

3.1. Контактні датчики 
 

     Контактні датчики відносяться до параметричних, оскільки їх електричний опір 

змінюється в залежності від вхідної механічної величини. Вихідний сигнал несе 

інформацію типу "так-ні" чи "більше-менше". Тому контактні датчики 

застосовуються в основному в системах автоматичного контролю і сортування 



3 

 

розмірів, а також у системах автоматичної сигналізації різних фізичних величин, 

перетворених у переміщення.  

     Електричні контактні датчики, що використовуються для контролю розмірів 

деталей, поділяють на граничні, що визначають, чи знаходиться заданий розмір у полі 

допуску, і амплітудні, що вимірюють відхилення деталі від заданої геометричної 

форми.  

     Розглянемо роботу граничного контактного датчика 

(рис. 1). На плиті  розміщена деталь, точність виконання 

вертикального розміру якої необхідно контролювати. До 

деталі підводиться вимірювальний щуп  і притискається за 

допомогою пружини. У залежності від розміру деталі щуп 

переміщається у вертикальному напрямку, повертаючи 

важіль, що несе рухливий контакт. Вимірювальний 

штифт, торкаючись виробу, може запалити лампочку з 

символом «Б» або «М». 

     Перевагами контактних датчиків є простота і дешевина конструкції, простота 

регулювання чутливості, висока точність, можливість роботи в колах постійного і 

змінного струмів.  

     До недоліків відносяться труднощі забезпечення високої надійності через 

наявність електричної дуги й іскріння, можливість помилкових спрацьовувань. 

    Контактні датчики використовують у сортувальних автоматах, що розділяє деталі 

по розмірах з досить високою точністю (кілька мікрометрів). Продуктивність 

сортувальних автоматів досягає декількох сотень деталей у хвилину. 
 

3.2. Потенціометричні датчики 
 

          Потенціометричні датчики призначені для перетворення 

механічного переміщення в електричний сигнал. Основною 

частиною датчика є потенціометр, опір якого змінюється при 

переміщенні движка, що ковзає по провіднику (схема включення 

потенціометричного датчика показана на рис. 2. 

 

     Напруга живлення U подається на всю обмотку реостата через нерухомі виводи. 

Вихідна напруга, пропорційна переміщенню движка, знімається з одного з нерухомих 

виводів і з рухомого движка. Така схема включення в електротехніці називається 

потенціометричною чи схемою дільника напруги.  

     Основною характеристикою потенціометричного датчика є залежність вихідної 

напруги Uх від переміщення х. 

     Наявність ковзного контакту знижує надійність потенціометричного датчика і є 

його основним недоліком.  

     Для живлення датчика може бути використана як напруга постійного струму, так 

і напруга перемінного струму невисокої частоти.  

     Вхідним сигналом датчика може бути не тільки лінійне, але і кутове переміщення. 
 

3.3. Тензометричні датчики 
 

     Тензометричні датчики служать для виміру деформацій і механічних напруг у 

деталях машин і механізмів. Вони можуть також використовуватися для виміру інших 

Рисунок 1 –  Контактний датчик 

Рисунок 2 –  Потенціометричний датчик 
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механічних величин (тиску, вібрації, прискорення й ін.), що попередньо 

перетворяться в деформацію.  

     Робота тензодатчиков заснована на зміні активного опору матеріалу при його 

механічній деформації. Як матеріал тензодатчиків використовуються провідники (у 

виді дроту, фольги чи плівки) і напівпровідники.  

     Тензодатчики відносяться до параметричних датчиків, оскільки у них вихідний 

сигнал формується за рахунок зміни активного опору. Основною складовою 

тензодатчика є тензорезистори, які є чутливим елементом датчика.  

     Принцип роботи дротового тензодатчика заснований на зміні 

активного опору дроту при її деформації. Зміна активного опору 

дроту відбувається з двох причинз: по-перше, змінюються 

геометричні розміри дроту (довжина l, перетин S); по-друге, при 

деформації змінюється питомий опір ρ матеріалу дроту. А ці 

величини і визначають активний опір дроту: R = ρl/S.  

     Деформація не є єдиною причиною зміни опору тензодатчика. 

Опір міняється і в залежності від температури. Це явище 

використовується в термоопорах. 

 

 

Будова найбільш розповсюдженого дротового тензодатчика показана на рис. 3. На 

смугу тонкого міцного папера наклеєний прокладений зигзагоподібно тонкий дріт. 

До кінців дроту приєднані виводи з мідної фольги, за допомогою яких датчик 

підключений у вимірювальне коло. Зверху дріт також захищений від зовнішніх 

впливів тонким папером. Тензодатчик приклеюють до випробуваної деталі, завдяки 

чому деформацію деталі сприймають дротові ґрати.  
 

3.4. П'єзоелектричні датчики 
 

     Робота п'єзоелектричного датчика заснована на фізичному явищі, що називається 

п'єзоелектричним ефектом. Цей ефект виявляється в деяких кристалах у виді появи 

на їхніх гранях електричних зарядів різних знаків при стиску кристала у визначеному 

напрямку. В якості п’єзоелектричних матеріалів використовують зазвичай природний 

матеріал – кварц, турмалін, а також штучно поляризовану кераміку на основі титанату 

барію (BaTiO3), титанату свинцю (PbTiO3) і цірконату свинцю (PbZrO3). Можна 

використовувати і інші матеріали. 

     Слово "п’єзо" по-грецьки означає "давлю". У залежності від значення сили стиску 

(чи розтягання) міняється кількість зарядів, а отже, і різниця потенціалів, заміряна 

між гранями. П'єзоелектричні датчики відносяться до генераторного типу.  

     Широко відомі п'єзоелектричні звукознімачі: голка звукознімача сприймає всі 

зміни глибини звукової доріжки і передає їх на п’єзокристал. Вихідна напруга з 

п’єзокристалла підсилюється, і через динамік ми чуємо записані звуки. 
 

3.5. Електромагнітні датчики 
 

     Електромагнітні датчики призначені для перетворення переміщення в 

електричний сигнал за рахунок зміни параметрів електромагнітного кола. Ці зміни 

можуть полягати у збільшенні чи зменшенні магнітного опору магнітного кола 

датчика при переміщенні осердя. Якщо переміщається не осердя, а обмотка, то 

відбувається зміна потокозчеплення обмотки. Таким чином, зміни в 

електромагнітному колі датчика можуть бути викликані як переміщенням елемента 

Рисунок 3 –  Тензодатчик 
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магнітного кола (осердя), так і переміщенням елемента електричного кола (обмотки). 

У результаті таких переміщень змінюється індуктивність обмотки L чи її 

взаємоіндуктивність М. Тому в технічній літературі електромагнітні датчики часто 

називають індуктивними. 

     Електромагнітні датчики звичайно розглядають як параметричні, оскільки 

величини L і М залежать від переміщення х:   L=f(x), M=f(x) 

   Але електромагнітні датчики в яких змінюється взаємоіндуктивність можна 

віднестиі до генераторного типу, оскільки в результаті змінюється і ЕРС обмотки, 

тобто E=f(x).   

     До генераторного відносяться й індукційні датчики, в обмотках яких генерується 

ЕРС у залежності від швидкості переміщення.  

     За допомогою електромагнітних датчиків можна автоматично вимірювати 

механічні сили, тиск, температуру, властивості магнітних матеріалів, визначати 

внутрішні порожнини і тріщини у деталях (дефектоскопія), товщину немагнітних 

покрить на сталі, витрату рідин і газів у трубопроводах і ін.  

     Електромагнітні датчики мають наступні переваги: простота і дешевина 

конструкції, механічна міцність, висока надійність, можливість живлення від 

промислової мережі частотою 50 Гц, можливість одержання досить високої 

потужності вихідного сигналу, можливість роботи як у діапазоні малих (частки мм), 

так і великих (метри) переміщень. До недоліків електромагнітних датчиків варто 

віднести вплив на вихідний сигнал зовнішніх електромагнітних полів і частоти 

живильної напруги, а також можливість роботи тільки на змінному струмі (живлення 

постійним струмом можливо лише для індукційних датчиків). 

     Електромагнітні датчики (індуктивні, трансформаторні, індукційні, 

магнітопружні) одержали широке поширення в системах автоматики.  

     Найпростіший індуктивний датчик являє 

собою дросель з змінним повітряним зазором в 

магнітопроводі. На осерді 1 з електротехнічної 

сталі розміщена обмотка 2, що підключається до 

джерела змінної напруги. Магнітний потік у 

осерді замикається через якір 3, що може 

переміщатися щодо осердя 1. Якір 3 механічно 

зв'язаний з деталлю, переміщення якої необхідно 

вимірити. Переміщення якоря змінює магнітний 

опір магнітного кола, що складається із осердя, якоря і повітряного зазору. Отже, 

зміниться індуктивність обмотки 2. Оскільки ця обмотка включена на змінну напругу, 

струм в обмотці 2 буде визначатися її повним опором, у которое входить і 

індуктивний опір. Зі збільшенням повітряного зазору магнітний опір збільшується, а 

індуктивність, індуктивний і повний опори зменшуються. Отже, струм в обмотці 

збільшується. Приймаючи струм І в обмотці за вихідний сигнал датчика, а 

переміщення х - за вхідний сигнал, маємо вихідну статичну характеристику у виді 

графіка І=f(х).  
 

3.6. Ємнісні датчики 
 

     Робота ємнісних датчиків полягає в перетворенні вимірюваної величини в 

ємнісний опір. Тому ємнісні датчики відносяться до параметричного. Принцип дії 

ємнісних датчиків заснований на залежності ємності конденсатора від розмірів 

обкладок, відстані між ними, діелектричної проникності середовища між обкладками. 

Рисунок 4 –  Індуктивний датчик 
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   Ємність конденсатора, що має дві плоскі обкладки: 

С = 
𝜀𝑟·𝜀0·𝑆

𝑑
 

де εr - відносна діелектрична проникність середовища між обкладками;  ε0 - 

діелектрична стала;  S - площа обкладок;  d - відстань між обкладками.  

     Звідси випливає, що зміна ємності конденсатора може відбуватися через зміну 

кожної з трьох величин: d, S, ε.  

     Найбільше поширення одержали ємнісні датчики, що вимірюють лінійні 

переміщення. 

     Ємнісні датчики використовуються в колах змінного струму. Ємнісний опір 

обернено пропорційний частоті живлення. 

 
 

 

 
 

3.7. Терморезистори 
    

     Терморезистори відносяться до параметричних датчиків температури, оскільки їх 

активний опір залежить від температури.  

     Терморезистори називають також термоопорами. Вони застосовуються для виміру 

температури в широкому діапазоні від -270 до 1600 °С.  

     Якщо терморезистор нагрівати, пропускаючи через нього електричний струм, то 

його температура буде залежати від інтенсивності теплообміну з навколишнім 

середовищем. Терморезистори використовуються й у приладах для виміру таких 

неелектричних величин, як швидкість, витрата, щільність і ін.  

     Розрізняють металеві і напівпровідникові терморезистори.  

     Металеві терморезистори виготовляють з чистих металів: міді, платини, нікелю, 

заліза, рідше з молібдену і вольфраму.  

     Широке застосування в автоматиці одержали напівпровідникові терморезистори, 

що називають термісторами. Матеріалом для їхнього виготовлення служать суміші 

оксидів марганцю, нікелю і кобальту; германій і кремній з різними домішками й ін. У 

порівнянні з металевими терморезисторами напівпровідникові мають менші розміри 

і великі значення номінальних опорів.  

Рисунок 5 –  Ємнісні датчики 

а) датчик рівня;  б) датчик товщини;  в) датчик кута повороту;    

г, д, е) датчики лінійних переміщень 
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     Істотний недолік напівпровідникових терморезисторів у порівнянні з металевими 

- мінливість температурного коефіцієнта опору. З ростом температури він сильно 

падає, тобто термістор має нелінійну характеристику. При масовому виробництві 

термістори дешевше металевих терморезисторов, але мають більший розкид 

характеристик. 
 

3.8. Термоелектричні датчики 
 

     Термоелектричні датчики відносяться до датчиків генераторного типу. Їх робота 

заснована на одному з термоелектричних явищ - появі термоелектрорушійної сили 

(термо-е.р.с). Суть цього явища полягає в наступному. Якщо скласти електричне коло 

із двох різнорідних металевих провідників (чи напівпровідників), причому з одного 

кінця провідники згрупувати, а місце з'єднання (спай) нагріти, то в такому колі 

виникає ЕРС. Ця ЕРС буде пропорційна температурі місця спаю (точніше - різниці 

температур місця спаю і вільних, неспаяних кінців). 

     Спай, що поміщається в середовище, температуру якого треба вимірити, 

називається гарячим чи робочим. Спай, щодо якого виміряється температура, 

називається холодним чи вільним. Виникаюча при різниці температур гарячого і 

холодного спаїв ЕРС називається термо-е.р.с. За значенням цієї термо-е.р.с можна 

визначити температуру. 

     Матеріали для термопар варто підбирати таким чином, щоб термо-ерс мали досить 

великі значення, що забезпечують високу чутливість виміру. 

     Конструктивно термопари виконуються в спеціальній арматурі, що забезпечує 

захист електродів від дії гарячих хімічно агресивних газів і пар, електричну ізоляцію 

виводів.  
 

3.9. Фотоелектричні датчики 
 

     Фотоелектричні датчики реагують на зміну освітленості. Як правило, 

фотоелектричний датчик складається з джерела і приймача світлового потоку (ПСП).  

Джерелом світлового потоку може бути сам об'єкт виміру чи спеціальний освітлювач 

(наприклад, у виді звичайної лампи розжарювання).  

     Відповідно до можливих варіантів зміни світлового потоку за допомогою 

фотоелектричних датчиків можна вимірювати переміщення і підраховувати число 

предметів, визначати рівень, прозорість, задимленість, колір різних матеріалів, 

оцінювати якість обробленої поверхні (блиск, шорсткість, фарбування).    

     Фотоелектричні датчики використовують в оптико-електронних перетворювачах 

різних величин. Тут варто нагадати, що більш 75 % всієї інформації, що одержує 

людина, сприймається за допомогою зору. Тому і фотоелектричні датчики, що 

сприймають оптичну інформацію, знаходять широке застосування.  

     За допомогою фотоелектричних датчиків здійснюється і так називаний "технічний 

зір". У приймачах світлового потоку фотоелектричних датчиків використовується 

фотоефект. Під фотоефектом розуміють зміну властивостей матеріалу при зміні його 

освітленості.  

     До приймачів випромінювання на основі зовнішнього фотоефекта відносяться 

електровакуумні чи газонаповнені фотоелементи, фотоелектронні помножувачі і 

передавальні електронно-променеві трубки.  

     До приймачів випромінювання на основі внутрішнього фотоефекта відносяться 

фоторезистори, фотодіоди і фототранзистори.  
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     Фотоелектричні датчики одержали широке поширення в системах автоматики. 

Найбільше часто вони використовуються в схемах релейної дії, де видають 

дискретний сигнал: «Освітлено» чи «Затемнено».  

     Фотореле складається з освітлювача, що створює світловий потік, і приймача 

випромінювання (фотоелемента, фоторезистора, чи фотодіода фототранзистора). 

Приймач випромінювання включений у коло обмотки електромеханічного реле (чи 

безпосередньо частіше через підсилювач). При попаданні світлового потоку на 

приймач стрибком змінюється фотострум і спрацьовує реле, здійснюючи необхідні 

переключення в схемі керування яким-небудь пристроєм. 

      Фотоелектричні датчики застосовують для виміру різних неелектричних величин. 

У машинобудуванні застосовуються фотоелектричні датчики розмірів деталей.     

Застосовуються фотоелектричні датчики для визначення задимленості і загазованості 

при промислових викидах в атмосферу, що дуже важливо для охорони природи і 

здоров'я людей.  

     За допомогою фотоелектричних датчиків виконується автоматичне зчитування 

машинописних і рукописних буквених і цифрових текстів. 
 

МЕТОДИЧНІ РЕОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ ПО НАПИСАННЮ КОНСПЕКТУ ЛЕКЦІЇ: 

1. По першому записати у конспект: 

- Що називається автоматизацією технологічних процесів 

- Охарактеризувати засоби автоматики 

 

2. По другому питанню записати у конспект: 

- Призначення датчиків 

- Як поділяються датчики: 

 за видом  вхідного сигналу 

 по характеру формування електричного вихідного сигналу 

 за принципом дії 

 по характеру зміни вихідного сигналу 
 

3. По третьому питанню прочитати і коротко охарактеризувати будову, принцип роботи та 

застосування датчиків різних типів 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 
1. Як ви розумієте автоматизацію технологічних процесів? 

2. Призначення датчиків систем автоматики. 

3. Як поділяють датчики за принципом дії? 

4. Принцип дії параметричних датчиків. 

5. Як працюють генераторні датчики? 

6. Які працюють контактні датчики? 

7. Як працюють потенціометричні датчики? 

8. Що собою представляє тензодатчик? 

9. Навести приклади застосування індуктивних датчиків. 

10. Навести приклади застосування ємнісних датчиків. 

Студенти повинні опрацювати представлений матеріал, зробити конспект, 

виконати завдання і переслати його викладачу для перевірки  

 
Виконані завдання відправляйте: 

на електронну адресу   Luda251252@ gmail.com 

або 
на на Google Сlassroom, код доступу  ihrzidv 

 


