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1 Тақырып Автоматиканың негізгі элементтері. Датчиктер.
Регуляторлар. Контроллерлер. Орындаушы механизмдер. Реттейтін мүше.
2 Тақырып Автоматика элементтерінің жіктемесі. Автоматика
элементтері орындайтын қызметтері, конструкциясы, жұмыс үрдістері,
сипаттамалары, сигналдарды түрлендірудің физикалық табиғаты және тағы
басқалары бойынша әр түрлі болып келеді.
3 Тақырып Автоматика элементтері мен құрылғылардың жұмыс
үрдістері. Автоматикалық басқарудың құрылғылары. Автоматикалық реттеудің
құрылғылары. Автоматика мен релейлік қауіпсіздік жүйелерінің элементтері
мен функционалдық бөлімдері. Релейлік қауіпсіздік пен автоматиканың
құрылғылары. Автоматикалық жиілік жүк түсірудің құрылғылары.
Автоматикалық резервті қосу (АРҚҚ) мен автоматикалық қайта қосу (АҚҚҚ)
құрылғылары. Автоматикалық кернеу регуляторлары (АКР).
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