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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 

з/п 

№ 

с.р. 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1 1.2  Електричні контакти 2 

2 2 1.3  Електрична дуга. Способи гасіння електричної дуги. 2 

3 3 2.1  Апарати ручного керування. 2 

4 
- 

Виконання практичної роботи №1 

Вибір апаратів ручного керування  
1 

5 4 2.2 Апарати захисту. 2 

6 
- 

Виконання практичної роботи №2 

Вибір автоматичних вимикачів  
1 

7 
- 

Виконання практичної роботи №3 

Вибір запобіжників 
1 

8 5 2.3  Контактори, електромагнітні пускачі 2 

9 
- 

Виконання практичної роботи №4 

Вибір електромагнітних  пускачів 
1 

10 6 2.4  Реле керування. 2 

11 7 2.5  Командні апарати. 2 

12 8 2.6  Пристрої контролю. 2 

13 9 2.7  Контролери. 2 

  Разом  22 

 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  СТУДЕНТІВ 

 

№ 

сам.  

роботи 

 

Тема самостійної роботи 

Кіл. 

годин 

 

Форми контролю 

 

Література 

1.  1.2  Електричні контакти 2 усне опитування, 

перевірка р. зошита 

1 с.12-18 

2.  1.3  Електрична дуга. Способи гасіння 

електричної дуги. 

2 усне опитування, 

перевірка р. зошита 

1 с.19-21 

3.  
2.1  Апарати ручного керування. 

2 усне опитування, 

перевірка р. зошита 

1 с.22-29 

4.  2.2 Апарати захисту. 2 усне опитування, 

перевірка р. зошита 

1 с.29-62 

5.  2.3  Контактори, електромагнітні пускачі 2 усне опитування, 

перевірка р. зошита 

1 с.62-69 

6.  2.4  Реле керування. 1 усне опитування, 

перевірка р. зошита 

1 с.70-80 

 

7.  
2.5  Командні апарати. 

2 усне опитування, 

перевірка р. зошита 

1 с.81-87 

8.  
2.6  Пристрої контролю. 

2 усне опитування, 

перевірка р. зошита 

1 с.87-91 

9.  
2.7  Контролери. 

2 усне опитування, 

перевірка р. зошита 

1 с.91-103 
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Самостійна робота №1 

 

Тема: 1.2  Електричні контакти 

 

Мета: Ознайомитися основними характеристиками комутаційних контактів та матеріалами 

для їх виготовлення. 

 

План: Основні характеристи комутаційних контактів. Матеріалами для виготовлення 

комутаційних коонтактів. 

 

Література: 1 с.12-18 

 

Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  

 

 

Методичні рекомендації 

 

Розривні (комутуючі) контакти періодично комутують коло електричного струму – 

проводять їх замикання, розмикання, перемикання. Ці контакти працюють в складних 

умовах замикання і розриву електричних кіл, зокрема, в умовах дугового або іскрового 

розряду, що веде до поступового руйнування матеріалу контактних поверхонь. Розривні 

контакти руйнуються внаслідок корозії, що виникає при хімічній реакції під час появи іскри 

або дуги: ерозії, тобто перенесення металу з контакту на контакт при проходженні 

електричного струму; механічного зносу, характеру роботи контактів, що викликаються 

специфікою (удари і тертя одного контакту з іншими). 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

 Поясніть класифікацію комутаційних контактів за формою з точки зору їх 

застосування. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Рисунок 1.1. Форми контактів:  а - точкові); б -  лінійні; в) -  площинні.  

 

 Чим обумовлений вибір матеріалів для виготовлення комутаційних контактів? 

Наведіть їх загальну характеристику. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Запитання для самоконтролю: 

 

1. Вкажіть класифікацію комутуючих  контактів за функціональним призначенням. 

2. Вкажіть класифікацію комутуючих  контактів за формою. 
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3. Назвіть основні характеристики комутуючих контактів. 

4. Які матеріали використовуються для виготовлення комутаційних контактів, їх основні 

характеристики? 

 

Форми контролю: 

          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік. 

 

 

 

Самостійна робота №2 

 

Тема: 1.3  Електрична дуга. Способи гасіння електричної дуги. 

 

Мета: Ознайомитися з причинами виникнення електричної дуги та способами її гасіння. 

 

План: Причини виникнення електричної дуги. Способи  гасіння електричної дуги. 

 

Література: 1 с.19-21 

 

Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  

 

 

 

 

Методичні рекомендації 

 

Перед електроконтактними апаратами, що комутують електричні кола зі струмом, 

стоїть завдання не лише комутації кола, а і погасити електричну дугу. Електрична дуга 

виникає при розмиканні контактів в колі високої напруги. Потужність і тривалість горіння 

дуги залежать від сили струму, що протікає, форми електродів, їх матеріалу, віддалі між 

контактами, швидкості їх зближення, характеру навколишнього середовища. Дуговий розряд 

виникає майже миттєво у вигляді лавинного збільшення числа іонів та електронів у просторі 

між контактами. 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

 Вкажіть причини виникнення електричної дуги. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 Вкажіть способи гасіння електричної дуги в електричних апаратах до 1000В. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Запитання для самоконтролю: 

 

1. Що є основною причиною виникнення електричної дуги при розриві електричного 

кола? 

2. Від чого залежить енергія електричної дуги? 

3. Вкажіть основні способи гасіння електричної дуги. 

4. Що використовують для гасіння електричної дуги в комутаційних апаратах до 1000В. 

 

Форми контролю: 

          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік. 

 

Самостійна робота №3 

 

Тема: 2.1  Апарати ручного керування. 

 

Мета: Ознайомитися з призначення, будовою, принципом дії апаратів ручного керування. 

 

План: Групи апаратів ручного керування та їх призначення. Основні параметри  апаратів 

ручного керування. 

 

Література: 1 с.22-29 

Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  
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Методичні рекомендації 

 

Для ручного керування електроустановками у сільському господарстві 

використовують рубильники, пакетні і пакетно-кулачкові вимикачі і перемикачі, пускачі 

натискні. Вони призначені для неавтоматичної комутації силових електричних кіл та  

розподілу електричної енергії.  

 

Дайте відповіді на питання: 

 

 Поясніть принцип дії пакетного вимикача. 

 

 

Рисунок 3.1.   Будова пакетного  вимикача, перемикача:1- основа; 2- шпильки;                       3-

кришка; 4-рукоятка; 5-ізоляційні шайби; 6-ізоляційна основа; 7-рухомі контакти; 8-нерухомі 

контакти 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Що характеризує параметр Uн номінальна напруга апарата ручного керування.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Що характеризує параметр Ін номінальний струм контактів апарата ручного 

керування.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Запитання для самоконтролю: 

 

1. Вкажіть призначення, будову та принцип дії рубильників. 

2. Вкажіть призначення, будову та принцип дії пакетних та пакетно-кулачкових вимикачів, 

перемикачів. 

3. Вкажіть призначення, будову та принцип дії пускачів натискних. 

4. Умови вибору апаратів ручного керування? 

 

Форми контролю: 

          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік. 

 

 

Самостійна робота №4 

 

Тема: 2.2 Апарати захисту. 

 

Мета: Ознайомитися з призначення, будовою, принципом дії апаратів захисту. 

 

План: Групи апаратів захисту та їх призначення. Основні параметри  апаратів захисту. 

 

Література: 1 с.29-62 

 

Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  

 

 

Методичні рекомендації 

 

При експлуатації електрообладнання і електричних мереж можуть виникати короткі 

замикання та тривалі перевантаження. Дані аварійні режими приводять до зношування і 

виходу з ладу ізоляції, внаслідок чого можуть виникнути пожежі чи вибухи в 
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вибухонебезпечних приміщеннях, ураження електричним струмом людей чи тварин. Для 

захисту електроустановок і мереж використовують різні типи захисних апаратів. Апаратом 

захисту називають апарати, що автоматично вимикають захищаєму ділянку мережі.  

Для захисту електродвигунів і електричних мереж передбачають захист від коротких 

замикань, перевантажень. Захист від коротких замикань виконується  обов'язково для всіх 

електродвигунів, установок і мереж. Захист від перевантажень виконують для більшості 

електродвигунів, крім тих перевантаження, чи неповнофазний режим яких є малоімовірним 

(електродвигуни вентиляторів, насосів і т.п.). Для пересувних електроустановок доцільно 

передбачати захист від неповнофазного режиму.  

 Здебільшого захист від струмів короткого замикання виконують плавкими 

запобіжниками або автоматичними вимикачами з електромагнітними розчіплювачами, а від 

тривалих   перевантажень,  що виникають внаслідок технологічних перевантажень  або 

будь-яких інших причин, автоматичними вимикачами з тепловими розчіплювачами, 

тепловими струмовими реле та приладами температурного захисту. 

Захист від зникнення  або надмірного зниження напруги здійснюється за допомогою 

магнітних пускачів або автоматичних вимикачів з розчіплювачами мінімальної напруги. Від 

неповнофазних режимів роботи електроустановки здебільшого захищають тепловими реле та 

автоматичними вимикачами з тепловими розчіплювачами, а для захисту електродвигунів 

можливе використання фазочутливих пристроїв захисту, реле контролю напруги.  

 

Дайте відповіді на питання: 

 

 Для яких електроустановок необхідно передбачати захист від  коротких замикань?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Для яких електроустановок необхідно передбачати захист від  перевантажень?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 На якому принципі працює захист від перевантажень, в автоматичних вимикачах 

та теплових струмових реле? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 На якому принципі працюють пристрої захисного вимкнення? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Запитання для самоконтролю: 

 

1. Вкажіть призначення, будову, принцип дії автоматичних вимикачів. 

2. Вкажіть призначення, будову, принцип дії пристроїв захисного вимкнення. 

3. Вкажіть призначення, будову, принцип дії теплових струмових реле. 

4. Вкажіть призначення, будову, принцип дії пристроїв вбудованного температурного 

захисту. 

5. Вкажіть призначення, будову, принцип дії пристроїв фазочутливого захисту. 

Форми контролю: 

          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік. 
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Самостійна робота №5 

 

Тема: 2.3  Контактори, електромагнітні пускачі 

 

Мета: Ознайомитися з призначенням, будовою, принципом дії контакторів, 

електромагнітних пускачів. 

 

План: Призначення, будова, принцип дії контакторів, електромагнітних пускачів. Основні 

параметри  контакторів, електромагнітних пускачів. 

 

Література: 1 с.62-69 

 

Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  

 

 

Методичні рекомендації 

 

Основним  призначенням  контакторів та електромагнітних пускачів  є дистанційне  

керування (вмикання  та вимикання) електрообладнанням – електродвигунами, 

освітлювальними системами, промисловими електричними печами тощо. Їх принцип дії 

побудований на використанні електромагнітної системи. 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

 Поясніть принцип дії електромагнітних пускачів? 

 

Рисунок 2.3. Конструкція електромагнітного пускача з прямоходовою рухомою системою:1, 

10 – короткозамкнені витки; 2 - втягувальна котушка; 3 - нерухомий магнітопровід; 4 – 

рухомий магнітопровід; 5, 7 – нерухомі комутаційні контакти; 6 – рухомі комутаційні 

контакти; 8 – зворотна пружина; 9 -  корпус. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



15 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Назвіть додаткові пристрої електромагнітних пускачів та їх призначення 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Запитання для самоконтролю: 

 

1. Призначення  будова та принцип дії контакторів, електромагнітних пускачів. 

2. Додаткові пристрої електромагнітних пускачів. 

3. Основні характеристики контакторів, електромагнітних пускачів. 

4. Умови вибору контакторів, електромагнітних пускачів. 

 

Форми контролю: 

          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік. 

 

 

Самостійна робота №6 

 

Тема: 2.4  Реле керування. 

 

Мета: Ознайомитися з призначенням, будовою, принципом дії реле керування. 

 

План: Призначення, будова, принцип дії проміжних реле та  реле напруги. Призначення, 

будова, принцип дії реле струму. Призначення, будова, принцип дії реле часу.  

 

Література: 1 с.69-80 

 

Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  
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Методичні рекомендації 

 

 Реле – електричний апарат, в якому при плавній зміні керуючого (вхідного) параметра 

до певної наперед заданої величини відбувається стрибкоподібна зміна вихідного параметра, 

при чому хоча б один із цих параметрів має бути електричним.  В залежності від 

вхідного параметра реле поділяються на реле: струму; напруги; частоти; фази; часу і т.д.  

 Серед реле керування в схемах автоматизації сільськогосподарських 

електроустановок найбільшого розповсюдження здобули проміжні реле, реле струму та реле   

часу. 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

 Поясніть принцип дії електромагнітних струмових реле? 

 

Рисунок 2.4. Електромагнітне струмове реле: 1- магнітопровід; 2 – котушка реле; 3 – якір; 4 – 

пружина; 5 – рухомий контакт; 6 – нерухомий контакт. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Назвіть додаткові пристрої електромагнітних пускачів та їх призначення 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Запитання для самоконтролю: 

 

1. Призначення  будова та принцип дії проміжних реле, реле напруги, їх характеристики. 

2. Призначення  будова та принцип дії  реле струму, їх характеристики. 

3. Призначення  будова та принцип дії проміжних реле часу, їх характеристики. 

 

Форми контролю: 

          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік. 

 

 

Самостійна робота №7 

 

Тема: 2.5. Командні апарати. 

 

Мета: Ознайомитися з призначенням, будовою, принципом дії командних апаратів. 

 

План: Призначення, будова, принцип дії командних апаратів. Параметри командних 

апаратів.  

 

Література: 1 с.81-87 

 

Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  

 

 

 

Методичні рекомендації 

 

 Командні апарати призначені для створення первинних імпульсів (команд) на 

вмикання, вимикання та зміну режиму роботи електроустановки. До них належать  кнопки  

керування,  пакетно-кулачкові перемикачі, перекидні перемикачі, кінцеві вимикачі тощо. 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

 Чому в колах керування електроприводом переважно використовують кнопки 

керування без фіксації контактів? 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Що характеризує діаграма перемикання контактів пакетно-кулачкового 

перемикача? 

 

 
Рисунок 2.5.  Діаграма перемикання контактів пакетно-кулачкового перемикача. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Наведіть умовне графічне та літерне позначення кінцевих вимикачів на 

принципових електричних схемах, вкажіть їх призначення. 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Запитання для самоконтролю: 

 

1. Призначення  будова та принцип дії кнопок керування, їх характеристики. 

2. Призначення  будова та принцип дії  вимикачів, перемикачів, їх характеристики. 

3. Призначення  будова та принцип дії кінцевих вимикачів, їх характеристики. 

 

Форми контролю: 

          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік. 

 

 

 

Самостійна робота №8  

 

Тема: 2.6. Пристрої контролю. 

 

Мета: Ознайомитися з призначенням, будовою, принципом дії пристроїв контролю апаратів. 

 

План: Призначення, будова, принцип дії пристроїв світлової сигналізації їх параметри. 

Призначення, будова, принцип дії пристроїв звукової сигналізації їх параметри. 

Призначення, будова, принцип дії вольтметрів, амперметрів  їх параметри.   

 

Література: 1 с.87-91 

 

Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  

 

 

 

Методичні рекомендації 

 

В сільськогосподарських установках серед пристроїв контролю найбільшого 

розповсюдження здобули засоби сигналізації  та контрольно-вимірювальні прилади. 

Пристрої сигналізації призначені для подачі сигналів про початок роботи та стан механізмів і 

машин, про положення заслінок бункерів, про заповнення та спорожнення бункерів, про 

рівень рідини в резервуарі і т. д. За принципом дії сигналізацію поділяють на світлову, 

звукову. 

Серед  контрольно-вимірювальних приладів в сільськогосподарських 

електроустановках найбільш широкого розповсюдження здобули вольтметри та амперметри. 

Вольтметри дають можливість оцінити якість електроенергії на затискачах споживачів. 
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Особливо важливим є контроль рівня напруги на потужних споживачах віддалених від 

трансформаторних підстанцій. Контроль струму споживачів доцільно проводити для 

електроприводу де можливі технологічні перевантаження, чи по струму електродвигуна  

механізму регулюють подачу сировини, речовим, які подаються  на механізм. 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

 Призначення засобів світлової сигналізації їх основні параметри. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Призначення засобів звукової сигналізації їх основні параметри. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Призначення вольтметрів, амперметрів їх основні параметри. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Запитання для самоконтролю: 

 

1. Призначення  будова та принцип дії  та умови вибору світлосигнальних пристрої. 

2. Призначення  будова та принцип дії та умови вибору пристроїв світлової сигналізації. 

3. Призначення  будова та принцип дії та умови вибору контрольно-вимірювальних 

приладів. 

 

Форми контролю: 

          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік. 

 

 

Самостійна робота №9  

 

Тема: 2.7. Контролери. 

 

Мета: Ознайомитися з призначенням, структурою, класифікацією та характеристиками 

контролерів. 

 

План: Призначення та структура контролерів. Класифікація контролерів. Основні 

характеристики контролерів.   

 

Література: 1 с.91-103 

 

Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  

 

 

Методичні рекомендації 

 

Контролер (англ. Controller - регулятор, керуючий пристрій). Тут прийнято до уваги, 

що термін "control" в англомовних текстах набагато частіше має значення "керувати", ніж 

"контролювати".  Сучасні контролери являють собою мікропроцесорний пристрій, що 

призначений для збору, перетворення, обробки, зберігання інформації  і  формування команд 

керування. До входів  контролера можуть бути приєднано датчики, до виходів виконавчі 

механізми об'єкту керування. Контролери  в основі яких використовуються мікропроцесори 

мають назву мікроконтролери. 

Дайте відповіді на питання: 

 

 Поясніть структурну схему контролера з точки зору їх призначення. 
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Рисунок 2.7. Структурна схема промислового контролера керування технологічними 

установками.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 Охарактеризуйте входи та виходи контролерів. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Запитання для самоконтролю: 

 

1. Призначення  контролерів. 

2. Структура та загальні відомості про контролери. 

3. Класифікація контролерів. 

4. Умови вибору контролерів. 

 

Форми контролю: 

          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік. 
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Тестові завдання підсумкової контрольної роботи: 

 

1) Електричні апарати, що застосовуються для комутації електричних кіл та 

проведення струму називають: 

а) апаратами захисту 

б) комутаційними апаратами 

в) апаратами обліку 

г) рекуперативними апаратами 

 

2) За призначенням апарати поділяються на: 

а) комутуючі, захисні, апарати керування 

б) контактні і безконтактні 

в) ручного керування, дистанційного і автоматичного керування 

г) замикаючі, розмикаючі, перемикаючі 

 

3) За принципом дії апарати поділяються на: 

а) ручного керування, дистанційного або автоматичного керування 

б) контактні і безконтактні 

в) комутуючі, захисні, керування, контролюючі 

г) замикаючі, розмикаючі, перемикаючі 

 

4) Струмоведучі деталі апарата, за допомогою яких здійснюється комутація 

електричного кола – це: 

а) ввідні контакти 

б) клеми приєднання 

в) затискачі 

г) контакт-деталі 

 

5) Апарат, який здійснює комутацію електричних кіл без переміщення і 

руйнування його деталей називають: 

а) запобіжником 

б) автоматичним вимикачем 

в) кулачковим перемикачем 

г) безконтактним комутаційним апаратом 

 

6) Апарат, який спрацьовує внаслідок механічної дії оператора називається: 

а) тиристорний пускач 

б) контролер 

в) шляховий вимикач 

г) апарат ручного керування 

 

7) Комутаційний апарат, спрацювання якого здійснюється без прямої участі 

оператора називається: 

а) перетворювач частоти 

б) шляховий вимикач 

в) реле часу 

г) апаратом автоматичного керування 

 

8) На принципових схемах стан контактів електромагнітних апаратів показаний 

для випадку, коли: 

а) відсутнє живлення на їх котушці 
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б) живлення подано на їх котушку 

в) живлення подано на вимикач 

г) усі перераховані 

 

9) Кліматичне виконання апаратів позначається: 

а) У, Т, ТВ, ТС, ХЛ, УХЛ 

б) 1,2,3,4,5 

в) ІРХХ 

г) А, Б, В 

 

10) Виконання апаратів за захищеністю позначається: 

а) А, Б, В 

б) 1,2,3,4,5 

в) У, Т, ТВ, ТС, ХЛ, УХЛ, О 

г) ІРХХ 

 

11) Категорія розміщення апаратів позначається: 

а) У, Т, ТВ, ТС, ХЛ, УХЛ, О 

б) ІРХХ 

в) 1,2,3,4,5 

г) А, Б, В 

 

12) Електричний апарат, який автоматично вимикає електричне коло за 

ненормальних режимів його роботи називається: 

а) електромагнітним апаратом 

б) апаратом захисту 

в) контролюючим апаратом 

г) контактним апаратом 

 

13) Для захисту електродвигунів і проводок до них від струмів короткого замикання 

застосовують: 

а) електромагнітні пускачі 

б) проміжні реле 

в) плавкі запобіжники або автоматичні вимикачі з електромагнітними розчіплювачами 

г) безконтактні шляхові вимикачі 

 

14) Тепловий розчіплювач автоматичного вимикача призначений для захисту 

електричних кіл від: 

а) перевантажень 

б) коротких замикань 

в) асиметричного навантаження 

г) мінімальної напруги 

 

15) Електромагнітний розчіплювач автоматичного вимикача призначений для 

захисту електричних кіл від: 

а) мінімальної напруги 

б) асиметричного навантаження 

в) перевантажень 

г) коротких замикань 
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16) Плавкі запобіжники призначені для захисту електродвигунів від: 

а) обриву фаз 

б) перегріву обмоток 

в) коротких замикань і великих тривалих перевантажень 

г) зниження напруги 

 

17) Пристрої вбудованого температурного захисту призначені для захисту 

електродвигунів від: 

а) коротких замикань і великих тривалих перевантажень 

б) появи потенціалу напруги на корпусі двигуна 

в) перегрівання за будь-якої причини 

г) мінімальної напруги 

 

18) Захисно-вимикальні пристрої призначені для захисту: 

а) електродвигунів від перевантажень 

б) електродвигунів від перегрівання 

в) електропроводок від струмів короткого замикання 

г) людей і тварин від ураження електричним струмом 

 

19) Літерне позначення автоматичного вимикача в силових колах принципової 

електричної схеми: 

а) SF 

б) QF 

в) FU 

г) КМ 

 

20) Літерне позначення автоматичного вимикача в колах керування принципової 

електричної схеми:  

а) FU 

б) QF 

в) SF 

г) SQ 

 

21) Літерне позначення запобіжника в колах принципової електричної схеми: 

а) SF 

б) FU 

в) QF 

г) KV 

 

22) Літерне позначення теплового реле в колах принципової електричної схеми: 

а) SK 

б) КK 

в) КM 

г) KT 

 

23) Для захисту електродвигунів від перевантаження і роботи на двох фазах 

електромагнітні пускачі комплектуються: 

а) приставками ПКЛ 

б) тепловими реле 

в) приставками ПВЛ 

г) допоміжними контактами 
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24) Літерне позначення магнітного пускача в колах принципової електричної 

схеми: 

а) КМ 

б) КТ 

в) RV 

г) KA 

 

25) ПМЛ – це: 

а) автоматичний вимикач 

б) електромагнітний пускач 

в) реле часу 

г) теплове реле 

 

26) Для збільшення кількості додаткових контактів кіл керування на магнітні 

пускачі ПМЛ необхідно додатково встановити: 

а) ТРН 

б) РТЛ 

в) ПКЛ 

г) УВТЗ 

 

27) Електромагнітний пускач серії ПМЛ комплектується тепловим реле серії: 

а) РТЛ 

б) ТРН 

в) ТРА 

г)  РТТ 

 

28) Для чого використовуються реле часу: 

а) для створення вторинних імпульсів (команд) на вмикання електроустановки 

б)  для передачі команд з одного електричного кола в інше з відповідними, попередньо 

встановленими витримками часу 

в)  для створення первинних імпульсів (команд) на вмикання, вимикання та зміну 

режиму роботи електроустановки 

г)  для створення первинних імпульсів (команд) на зміну режиму роботи 

електроустановки 

 

29) Літерне позначення реле струму в колах керування принципової електричної 

схеми: 

а) KL 

б) КА 

в) КТ 

г) KV 

 

30) Літерне позначення реле часу в колах керування принципової електричної 

схеми: 

а) KТ 

б) КІ 

        в) КУ 

        г) KA 
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31) За якими умовами вибирають реле часу? 

а)  за  витримкою часу (витримка часу визначається ходом технологічного процесу). 

б)  за  витримкою часу (витримка часу визначається ходом технологічного процесу), за 

напругою живлення, розривною потужністю контактів, кількістю програм тощо 

в)  за  витримкою часу (витримка часу визначається ходом технологічного процесу), за 

напругою живлення, кількістю програм  

г)  за кількістю програм 

 

32) Для чого використовуються командні апарати: 

а) для створення вторинних імпульсів (команд) на вмикання електроустановки 

б) для створення первинних імпульсів (команд) на вимикання електроустановки 

в)  для створення первинних імпульсів (команд) на вмикання, вимикання та зміну 

режиму роботи електроустановки 

г)  для створення первинних імпульсів (команд) на зміну режиму роботи 

електроустановки 

 

33) Літерне позначення кнопкового вимикача в колах керування принципової 

електричної схеми: 

а) SA 

б) SQ 

в) SB 

г) Sφ 

 

34) Літерне позначення перемикача режимів в колах керування принципової 

електричної схеми: 

а) SA 

б) SQ 

в) SB 

г) Sφ 

 

35) Літерне позначення кінцевого вимикача в колах керування принципової 

електричної схеми: 

а) HA 

б) SQ 

в) SB 

г) HL 

 

36) Для чого використовуються сигнальні апарати: 

а)     для подачі сигналів про початок роботи та стан механізмів і машин 

б) для створення вторинних імпульсів (команд) на вмикання електроустановки 

в)     для  попередження про вмикання та вимикання електроустановки 

г)     для  попередження про аварійний режим роботи установки 

 

37)  За яких умов  вибирають світлосигнальні апарати? 

а)  за кольором лінз 

б)  за напругою 

в)  за напругою, кольором  лінз 

г)  за струмом  
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38)  За яких умов  вибирають амперметри? 

а)  за напругою 

б)  за струмом 

в)  за призначенням та виконанням 

г)  за верхньою межею вимірювання струму, класом точності 

 

39)  Що являють собою  сучасні контролери? 

а)  мікропроцесорний пристрій, що призначений для збору, перетворення, обробки, 

зберігання інформації  і  формування команд керування. 

б)  пристрій контролю і керування 

в)  пристрій контролю 

г)  пристрій керування 

 

40) Що являють собою  сучасні контролери? 

а)  мікропроцесорний пристрій, що призначений для збору, перетворення, обробки, 

зберігання інформації  і  формування команд керування. 

б)  пристрій контролю і керування 

в)  пристрій контролю 

г)  пристрій керування 

 

41)  Існує три види входів контролерів? 

а)  контролю  

б)  керування 

в) дискретні, аналогові і спеціальні  

г) формування команд керування 

 

42)  За функціональним призначенням контролери поділяють на 

а)  пристрої контролю  

б)  спеціалізовані та універсальні 

в)  пристрої керування  

г)  регулятори 
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