
СЕНСОРНІ ЕЛЕМЕНТИ ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ 

 

Тип: 
 

дисципліна професійної підготовки 
 

Код: 
 

К-5 

Семестр: 
 

1 

Загальна кількість 

кредитів/годин: 
 

4 кредитів / 120 годин 
 

Форма контролю: 
 

іспит 

Викладач: 
 

к.ф.-м.н., Сергієнко С.П. 

Необхідні обов’язкові 

попередні та супутні 

навчальні дисципліни: 
 

Інтернет речей К3 

Місце у структурно-

логічній схемі: 
 

К-5 Сенсорні елементи введення інформації в комп'ютерні 

системи викладається на першому році навчання 
 

Форми навчання: 
 

лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, підготовка 

курсової роботи 
 

Критерії оцінювання: 

 
 

поточний контроль – 50 балів 

підсумковий контроль (іспит) – 50 балів 

Мова викладання: українська 

 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Основні визначення. Класифікації вимірювальних перетворювачів. Рівняння 

Лагранжа, як основа теорії перетворювачів. Перетворювач, як чотириполюсник 

Перетворювачі омічного опору.  Резистивні перетворювачі. Параметри резистивних 

перетворювачів. Матеріали резистивних перетворювачів. Реостатні сенсори. Класифікація. 

Лінійний акселерометр. 

 Поняття масштабних та функціональних перетворювачів. Резистивні 

перетворювачі струму та напруги. Додаткові опори. Шунти. Основи розрахунку додаткових 

опорів та шунтів. Поділювачі напруги. Трьохмежний прецизійний поділювач напруги.  

Поняття тензорезистору та його принцип дії. Дротові тензорезистори. Їх види. 

Коефіцієнт відносної тензочутливості. Рідинні тензорезистори. Напівпровідникові 

тензорезистори. Сучасна напівпровідникова тензометрія. 

 Теплові сенсори. Поняття теплового сенсора. Класифікація теплових сенсорів. Види 

термометрів. Тема 2. Ефекти Томсона та Зеєбєка. Основи розрахунку термопар. 

Електростатичні сенсори. Прямий та зворотній п’єзоелектричний ефект. 

П’єзоелектричні сенсори. Кварцеві п’єзоелектричні сенсори. Основи розрахунку. 

 Ємнісні перетворювачі. Ємнісні параметричні перетворювачі. Ємнісні генераторні 

перетворювачі. Ємнісний модулятор. Ємнісні перетворювачі тиску. 

 

Програмні результати навчання (ПРН) визначені в освітній 

програмі  
Показувати знання в галузі сучасної прикладної фізики та математики ПРН-1 



Показувати знання в галузі професійної діяльності, технологій та методів дослідження 

властивостей речовин і матеріалів, включаючи наноматеріали ПРН-2 

Знаходити науково-технічну інформацію з різних джерел з використанням сучасних 

інформаційних технологій ПРН-3.  

Обговорювати та знаходити рішення проблем і завдань при виконанні науково-технічних 

проектів ПРН-5 

Інтерпретувати науково-технічну інформацію ПРН-6. 

Застосовувати фізичні, математичні та комп'ютерні моделі для дослідження фізичних явищ, 

приладів і наукоємних технологій ПРН-7 

Розробляти фізичні основи створення нових приладів, апаратури, обладнання, матеріалів 

(включаючи наноматеріали), речовини, технологій ПРН-8 

Організовувати результативну роботу індивідуально і як керівник команди ПРН-11 

Класифікувати та аналізувати інформацію з різних джерел ПРН-12 

Розробляти та формулювати свої професійні висновки та розумно їх аргументувати  для 

фахової та нефахової аудиторії ПРН-13 

Оцінювати важливість матеріалів для досягнення цілей наукового дослідження в галузі 

прикладної фізики ПРН-14 

 


