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Вступ 

 

 Програма навчальної дисципліни «Автоматизація фізичного експерименту» складена 

відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (PhD) із галузі знань 

 01 «Освіта» за спеціальністю 014 «Середня освіта (фізика)». 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є технології проектування та методика 

використання  автоматизованих систем збору даних в експериментально-дослідницькій 

роботі з фізики. 

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Автоматизація фізичного експерименту» 

передбачає тісні зв’язки з навчальними курсами: «Методика навчання фізики», «Фізика», 

«Прикладні комп’ютерні програми». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основи автоматизації фізичних досліджень та експерименту.  

2. Технології проектування та  методика використання інформаційно-вимірювальних 

систем в навчальному експерименті з фізики 

 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Автоматизація фізичного 

експерименту» є формування фахових компетентностей щодо використання інформаційно-

комунікаційних технологій в експериментально-дослідницькій роботі з метою ефективного 

розв’язання нетипових завдань в процесі отримання та подання інформації через 

мікросистеми збору даних, обробки цих даних, та їх збереження для подальшого 

опрацювання; сприяння формуванню знань з фізики, інформатики та програмування; 

формування умінь проектування та використання  автоматизованих систем збору даних, 

навичок роботи в середовищі графічної мови програмування. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Автоматизація фізичного 

експерименту» є: 

 формування уміння використовувати інформаційно-комунікаційні технології в 

експериментально-дослідницькій роботі з фізики. 

 сприяння формуванню знань з інформатики та програмування; умінь проектування та 

використання  автоматизованих систем збору даних, навичок роботи в середовищі графічної 

мови програмування LabVIEW;   

 формування наукового світогляду, як невід’ємної складової загальної культури 

людини, необхідної умови повноцінного життя в сучасному суспільстві;  

 інтелектуальний розвиток особистості, розвиток логічного мислення, алгоритмічної, 

інформаційної та графічної культури, пам’яті, уваги, інтуїції. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми здобувачі доктора філософії 

(PhD) повинні: 
знати: 

• структуру та принцип дії аналого-цифрових та цифро-аналогових перетворювачів; 

• послідовності роботи вузлів мікропроцесорної системи. Види адресації та їх реалізацію; 

• типи інтерфейсів вводу/виводу інформації; 

• перевага та недоліки кожного типу інтерфейсу, область застосування; 

• реалізацію мікроконтролерів; 
• структуру автоматизованих систем збору даних; 
• основи роботи в програмному середовищі LabVIEW; 
• призначення, будову та принцип програмування мікроконтролерів. 
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 вміти: 
• працювати з апаратним забезпеченням ЕОМ; 

• працювати з АЦП та ЦАП; 

•   працювати з модулем m-DAQ („Холіт® Дейта Сістемс”); 

•   працювати з платформами типу Arduino; 

•    підключати датчики та налаштовувати інтерфейс програм для автоматизації фізичних досліджень; 

•   програмувати мікроконтролери; 

•   самостійно проектувати автоматизовані системи збору даних. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів ECTS. 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

ОСНОВИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 

Тема 1.  Сучасні методи вимірювання фізичних величин в науці й техніці. 

Періоди розвитку засобів електроніки та комп’ютерної техніки. Поняття первинні 

перетворювачі та датчики. Використання сучасних засобів вимірювання неелектричних 

фізичних величин у навчальному експерименті з фізики. 

Тема 2. Застосування аналого-цифрових (АЦП) та цифро-аналогових 

перетворювачів (ЦАП). 

АЦП послідовного та паралельного наближення. Інтегруючі АЦП. ЦАП на логічних 

елементах. Швидкодійні та багаторозрядні ЦАП. 

 Звукова картка комп’ютера як аналого-цифровий перетворювач. Блок-схема звукової 

картки. Схема запису блоку даних у файл. Основні характеристики та можливості 

використання. 

 Тема 3.  Комп’ютерні віртуальні вимірювальні комплекси.  

 Програмне забезпечення ЕОМ. Вивчення функціональних вузлів електронно-

обчислювальної техніки засобами натурно-віртуального лабораторного практикуму. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТА  МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ  

В НАВЧАЛЬНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ З ФІЗИКИ 

 

Тема 4. Мікросистеми збору даних: будова та принцип дії. 

Призначення та основні характеристики мікросистеми збору даних m-DAQ. Комутація 

вхідних модулів та техніка експерименту. 

Тема 5.  Мікроконтролери.  
Використання мікроконтролерів для побудови віртуальних вимірювальних приладів. 

Загальні характеристики РІС-мікроконтролерів. Структурна схема та огляд регістрів і ОЗП. 

Методи та засоби програмування мікроконтролерів. 

Програмування РІС-контролерів. Програмне забезпечення. Методика програмування 

мікроконтролерів. PIC16F_ та Atmega_. 

Тема 6. LabVIEW для створення програмного середовища інформаційно-

вимірювальних систем. 

Редагування графічних елементів керування та індикації програмного середовища 

LabVIEW. 
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3. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ – екзамен 

 

 

4. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

 

У процесі вивчення дисципліни використовують такі методи оцінювання 

навчальної роботи аспіранта: 

 поточне тестування та опитування; 

 оцінювання самостійної роботи; 

 письмовий екзамен. 
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