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Силабус навчальної дисципліни 
«ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ І ДАТЧИКИ 

СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ТА АВТОМАТИКИ» 
Освітньо-професійної програми «Комп’ютеризовані системи 

управління та автоматика» 
Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування» 

Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового фахового компонента ОП 

Курс 3 (третій) 

Семестр 5 (п’ятий) 

Обсяг дисципліни, 
кредити ЄКТС/загальна 
кількість годин 

4,5 кредити/135 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 
(предмет навчання) 

Вимірювання (контроль) параметрів роботи двигунів і 
функціональних систем ЛА, а також параметрів, що 
характеризують режим польоту та навігації ЛА; принципи дії, 
конструкції та роботи інформаційно-вимірювальних пристроїв і 
датчиків систем керування та автоматики, розрахунків їхніх 
статичних та динамічних характеристик, причин виникнення 
похибок через вплив стану об`єктів вимірювань і оточуючого 
середовища; перспектив розвитку та вдосконалення інформаційно-
вимірювальних пристроїв і датчиків систем керування та 
автоматики 

Чому це цікаво/потрібно 
вивчати (мета) 

Обсягу знань з теоретичних і практичних аспектів інформаційно-
вимірювальних пристроїв та систем керування дозволяє вирішувати 
питання проектування, розробки бортових систем управління 
польотом літальних апаратів (ЛА) 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

Знання особливостей вимірювань фізичних величин – параметрів 
польоту та режимів роботи функціональних систем на борту ЛА; 
знання що до  призначення, принципу побудови, особливості 
конструкції, роботи інформаційно-вимирювальних пристроїв та 
їхніх датчиків, що застосовуються на сучасних ЛА; вміння 
визначати причини похибок інформаційно-вимирювальних 
пристроїв та вплив  на похибки умов роботи та стану об’єктів, які 
вони контролюють; оволодіння методикою проектування 
інформаційно-вимірювальних пристроїв та датчивів систем 
управління та автоматики та порядком розрахунку статичних і 
динамічних характеристик, похибок найбільш розповсюджених 
інформаційно-вимирювальних пристроїв 



Як можна 
користуватися набутими 
знаннями і уміннями 
(компетентності) 

Самостійно користуватися бортовими інформаційно-вимирювальних 
пристроїв та їхніх датчиків, що застосовуються на сучасних ЛА, 
визначати їхні вхідні та вихідні сигнали; аналізувати роботу 
інформаційно-вимирювальних пристроїв та їхніх датчиків, що 
застосовуються на сучасних ЛА з метою виявлення причин похибок 
і відмов; застосовувати набуті знання при проектуванні 
інформаційно-вимирювальних пристроїв та їхніх датчиків, що 
застосовуються на сучасних ЛА різного призначення 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Вступ. Вимоги щодо інформаційно-вимирювальних 
пристроїв та їхніх датчиків. Класифікація ІВПДСКА. Основи проектування 
авіаційних приладів та датчиків. Основні характеристики, похибки авіаційних 
приладів та вимірювальних систем. Основи розрахунків статичних та динамічних 
характеристик, значень похибок. Авіаційні вимірювачі частоти обертання 
(тахометри). Авіаційні термометри термоелектричні та електричного опору. 
Особливості вимірювання температури авіаційних об’єктів. Авіаційні манометри 
Їх характеристика та застосування. Частотні перетворювачі тиску. Типові 
вимірювальні схеми. Особливості інформаційних каналів авіаційних приладів та 
систем. Віброметри. Їх характеристика та застосування. Особливості 
компонувальної схеми. Паливо-вимірювальні системи та системи вимірювання 
витрати палива. Цифрові паливо-вимірювальні системи. Прилади та системи 
вимірювання висотно-швидкісних параметрів. Авіаційні висотоміри. Вимірювання 
швидкості польоту. Інформаційні комплекси висотно-швидкісних параметрів. 
Системи попередження критичних режимів польоту. Функціональні зв’язки 
приладів та вимірювальних систем висотно-швидкісних параметрів з системами 
ЛА та БСУ. Основні відомості про гіроскоп та його властивості. Прилади з 
двоступеневими гіроскопами. Особливості проектування бортових гіроскопічних 
приладів та систем. Прилади та датчики кутів крену і тангажа. (Авіагоризонти, 
гіровертикалі). Методи навігації. Метод числення шляху та прилади, що 
реалізують цей метод навігації. Акселерометри. Принципи побудови, особливості 
конструкції, причини похибок, переваги та недоліки 
Види занять: лекції, лабораторні 
Методи навчання: аудиторні заняття, online 
Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Знання з вищої математики, фізики, інженерної та комп’ютерної графіки, 
основ метрології, операційніх систем, аналітичної динаміки, основ 
аеродинаміки, комп’ютерних мереж» 

Пореквізити Знання з теорії систем і системного аналізу; процесів орієнтації та навігації 
рухомих об’єктів; основ теоріїї управління польотом; проектування 
пристроїв  та систем управління; функциональної побудови пілотажно-
навігаційних комплексів. 

Інформаційне 
забезпечення 
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