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Басен со минимум три пати повеќе испитни задачи 

(без решенија) во согласност со застапеноста и 

видовите на задачи пропишани во ревидираната 

испитна програма за матура по предметот 

Автоматика. 

 

 

 

Литература за предметот Автоматика: 

 

 Основи на автоматиката, Учебник за III година на профилот 

електротехничар за автоматика и сметачка техника, дипл. инж 

Гордана Саздовска, Просветно дело, Скопје, 1994 година 

 

 Temelji Automatike, I Knjiga, 6. izdanje, Sustavno gledishte i automatika, 

Automatsko reguliranje, Juraj Bozhichevich, Shkolska knjiga, Zagreb, 

1986 
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ЗАОКРУЖИ ГО ТОЧНИОТ ОДГОВОР 

 

1. Заокружи што претставува отстапувањето меѓу зададената големина и моменталниот статус 

на системот во стационарен режим? 

а) Мртво време 

б) Регулациона карактеристика 

в) Статичка грешка 

г) Динамичка грешка 

 

2. Заокружи која од наведените равенки каде X е влезна големина, а Y е излезна големина 

опишуваат линеарен систем? 

а) ( 4x – 5 )2 - 3y = 8x( 2x – 4 ) + 5y 

б) y = 2R( To ) x – 7 

в) Y = sin( 2x – x2y ) 

г) Ln (3x – 5 ) = 2y       

 

3. Заокружи кој од наведените елемети е извршен орган? 

а) Термоелемент  

б) Термостат  

в) Електричен греач  

г) Манометар 

 

4. Што претставува кратенката САУР? 

а) Систем за автоматско управување и регулација 

б) Систем за автоматика и управување со регулација 

в) Систем за автоматика 
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5. Преоден процес претставува? 

а) преминување од една во друга состојба 

б) претставување на една состојба                                                                   

в) систем кој што не реагира на одередена состојба 

 

6. Динамичка грешка дефинира? 

а) разлика помеѓу регулираната величина и зададената вредност за време на преодните 

процеси 

б) разлика на преминувањето на состојбите                                  

в) ја одредува точноста на системот 

 

7. Заокружи кој од наведените регулатори се одликува со најголема точност? 

а) P – регулатор  

б) D – регулатор 

в) PI – регулатор 

г) I – регулатор 

 

8. За затворен систем заокружи кој од наведените елементи може да се приклучи во повратната 

спрега? 

a) Електромотор 

б) Регулатор 

в) Термоелемент 

г) Заклопка 

9. Преодните возбуди кај системите се користат за? 

а)  идентификација 

б)  статичка анализа 

в)  динамичка анализа 

г)  фреквентна анализа 
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10. Како се пренесуваат хидрауличните сигнали? 

а)  Со промена на притисокот на течноста 

б)  Со промена на температурата на течноста 

в)  Со промена на температурата на гасот 

г)  Со промена на притисокот на гасот 

 

11. Мерен опсег претставува? 

а) разлика на вредностите на величината на горната и долната граница на мерното 

подрачје 

б) разлика на вредности  на регулацијата 

в) променлива величина на на регулацијата на величините 

 

12. Што е температура? 

а) величина со која се изразува топлинската состојба на телата и нивната способност за 

пренос на топлина 

б) величина  со која се изразува енергијата на телата  

в) топлина на телата 

 

13. Сетилен елемент претставува? 

а) дел од детекторот со кој се чуствуваат некои промени во процесот 

б) чуствува промени 

в) разлика на температури на регулациони величини 

 

14. Сложена постапка претставува? 

а) процеси каде што постојат повеќе влезни, излезни и пречни величини, каде што секоја 

дејстува засебно на исто или друго место или во карактеристична точка од процесот 

б) постапка со многу елементи 

в) има многу влезни и излезни елементи кои се сериски или парелно поврзани 
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15. Сродни регулации на сложената постапка се: 

а) каскадна и односна регулација 

б) каскадна и преодна регулација 

в) односна и преодна регулација 

 

16. Сложеното регулационо коло се се состои од: 

а) регулатор и компензациски член 

б) регулатор и каскаден член 

в) преоден и стационарен член 

 

17. Извршните органи се познати под терминот? 

а)  сензори 

б)  актуатори 

в)  трансдусери 

г)  претворувачи 

 

18. Кој уред се користи за да единицата за управување добие информација за состојбата на 

процесот? 

а) Мерен претворувач 

б) Регулатор 

в) Засилувач 

 

г)  Информатор 

 

 

19. Со баждарење, по експериментален пат се одредува?  

а)  статичката карактеристика на мерниот инструмент 

б)  динамичката карактеристика на мерниот инструмент 

в)  фреквентната карактеристика на мерниот инструмент 

г)  амплитудна карактеристика на мерниот инструмент 
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20. Што се случајните возбуди? 

  

а)  Детерминистички промени на влезните големини 

 

б)  Непредвидливи промени на излезните големини 

 

в)  Непредвидливи промени на влезните големини 

 

г)  Детерминистички промени на излезните големини 

 

21. На сликата е претставен внатрешен распоред на елементите на еден фрижидер. Определи 

која големина претставува показател на делување? 

 

а) Топлинската состојба на околината 

б) Саканата температура 

в) Влезниот напон (електричната енергија) 

г) Температурата во комората 
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22. На сликата е претставен резервоар со обвивка за пареа со помош на која ќе се загрева 

вода. Која е процесната големина, важна за набљудување? 

 

а) Дотекот на ладна вода 

б) Истекот на загреана вода 

в) Температурата на течноста 

г) Брзина на ротација на мешалката 

 

23. Определи каде се наоѓа мерното сетило кај претставениот мерен претворувач на 

температура? 

 

а) На позиција 1 

б) На позиција 2 

в) На позиција 3 

г) На позиција 4 
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24. Која нелинеарност е прикажана на сликата? 

 

а) мртва зона 

б) закривеност 

в) заситување 

г) хистереза 

 

25. Која нелинеарност е прикажана на сликата? 

 

а) мртва зона 

б) закривеност 

в) заситување 

г) хистереза 
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26. Која нелинеарност е прикажана на сликата? 

 

а) мртва зона 

б) закривеност 

в) заситување 

г) хистереза 

 

27. Која нелинеарност е прикажана на сликата? 

 

а) мртва зона 

б) закривеност 

в) заситување 

г) хистереза 
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28. Која нелинеарност е прикажана на сликата? 

 

а) мртва зона 

б) релејна нелинеарност 

в) релејна нелинеарност со мртва зона 

г) релејна нелинеарност со хистереза и мртва зона 

 

29. Која нелинеарност е прикажана на сликата? 

 

а) мртва зона 

б) релејна нелинеарност 

в) релејна нелинеарност со мртва зона 

г) релејна нелинеарност со хистереза и мртва зона 
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30. Која нелинеарност е прикажана на сликата? 

 

а) мртва зона 

б) релејна нелинеарност 

в) релејна нелинеарност со мртва зона 

г) релејна нелинеарност со хистереза и мртва зона 

 

31. Која функција е прикажана на сликата? 

 

а) дираков импулс 

б) скоковита функција 

в) единечен импулс 

г) синусна функција 
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32. Која функција е прикажана на сликата? 

 

а) дираков импулс 

б) скоковита функција 

в) единечен импулс 

г) синусна функција 

 

33. Која функција е прикажана на сликата? 

 

а) дираков импулс 

б) скоковита функција 

в) единечен импулс 

г) синусна функција 
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34. Кај мерниот претворувач на густина даден на сликата, определи како изгледа 

претворањето на сигналот? 

 

а)  СИЛА  ПОМЕСТУВАЊЕ  ЕЛЕКТРИЧЕН ОТПОР  СТРУЈА 

б)  ГУСТИНА  ПОМЕСТУВАЊЕ  ЕЛЕКТРИЧЕН ОТПОР  ПОМЕСТУВАЊЕ (на стрелката) 

в)  ГУСТИНА  СИЛА  ПОМЕСТУВАЊЕ  ЕЛЕКТРИЧЕН ОТПОР  СТРУЈА  

ПОМЕСТУВАЊЕ (на стрелката) 

г)  ГУСТИНА  СИЛА  ЕЛЕКТРИЧЕН ОТПОР  СТРУЈА  ПОМЕСТУВАЊЕ (на стрелката) 

 

35. Определи кој регулатор е прикажан на сликата?  

 

а) PD регулатор 

б) I регулатор 

в) P регулатор 

г) PID регулатор 
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36. Определи каков уред е прикажан на сликата? 

 

а) Сигнализатор на притисок 

б) Термостат со жива 

в) Термостат на принцип на промена на притисокот на флуид при константен волумен 

г) Термостат со биметал 

 

РАЗМИСЛИ И ОДГОВОРИ 

 

37. Постапката во која физичката големина од процесот се менува според одредена функција е 

________________________________________________________________ 

 

38. Постапката во која за познати влез и излез се дизајнира систем кој тоа ќе го реализира е 

________________________________________________________________ 

 

39. Каква е природата на сигналите на нарушувањата? 

________________________________________________________________ 

 

40. Каков е системот во поглед на стабилност , ако неговата амплитудно – фазна 

карактеристика минува низ точката ( - 1 , ј0 )? 

________________________________________________________________ 

 

41. Објектот на управување претставува ______________________________ 

________________________________________________________________ 
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42. Основни компоненти на системите за автоматска регулација се: 

________________________________________________________________ 
 

43. Кои се трите различни начини за одредување на системот при одвивање на преодните 

процеси? 

________________________________________________________________ 

 

44. Критериумот за стабилност на едноконтурни САУР гласи? 

________________________________________________________________ 

 

45. Според кои показатели се оценува квалитетот на регулација? 

________________________________________________________________ 

 

46. Коефициентот за пренос на детектор се одредува како? 

________________________________________________________________ 
 

47. За да се оствари принципот на воведување на помошна и регулирана величина потребно е 

сложено регулационо коло кое се дели на колку делови и кои се тие? 

________________________________________________________________ 
 

48. На следната слика е претставено регулационо коло со помошна извршна величина. Објасни 

ги неговите компоненти и нивната задача. 

 

________________________________________________________________ 
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49. Од општата претстава дадена на сликата, кои два вида на врски постојат? 

 

________________________________________________________________ 
 

50. Ако множеството на процесни влезни големини се означи со X, множеството на информации 
за целта со R, а множеството на излезните големини со Y, тогаш одреди го Картезиевиот 
производ? 

 
________________________________________________________________ 
 
 

51. Кој елемент (елементи) во структурната блок шема на системот за автоматско управување 

има улога на детектор на сигнал на грешка? 

    

      

________________________________________________________________ 
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52. На сликата е прикажана графичка синтеза на процес за одржување на ниво на гориво во 

резервоар. Статичките карактеристики прикажани во првиот и четвртиот квадрант одговараат 

на 

 

 

________________________________________________________________ 

 

53. Мерните претворувачи во однос на енергијата која ја користат се делат на 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

54. На сликата е претставен дилатационен мерен претворувач на температура. Ако 

температурата се промени и изнесува Т<Т0, тогаш одреди ја новата должина L на мерната 

сонда: 

 

________________________________________________________________ 
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55. Каков одзив е прикажан на сликата?  

 

________________________________________________________________ 
 

56. Каква карактеристика е прикажана на сликата? 

 

________________________________________________________________ 
 

57. Каков одзив е прикажан на сликата?  

 
 
________________________________________________________________ 
 
 

58. Каков одзив е прикажан на сликата?  

 

________________________________________________________________ 
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59. Каков начин на управување е прикажан на сликата? 

 

________________________________________________________________ 

 

60. Каков начин на управување е прикажан на сликата? 

 

________________________________________________________________ 

 

61. На сликата е прикажано одржување на константно ниво на масло во котелот со управување 

со _________________________________________________? 
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62. На сликата е прикажано одржување на константно ниво на масло во котелот со управување 
со _________________________________________________? 

 
 

 

63. Каков регулатор е прикажан на сликата? 

 

________________________________________________________________ 

 

64. Кружната (аголна) брзина се мери и претворува со 

 ________________________________________________________________ 

                                                                                                                                  

65. Делот од мерниот претворувач кој непосредно чувствува некои промени во процесот се 

нарекува 

________________________________________________________________ 
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66. Наведи го регулаторот за чија работа одговара дадената AFK 

 

________________________________________________________________ 

 

67. Каков регулатор е прикажан на сликата? 

 

________________________________________________________________ 

 

68. Каков сигнализатор е прикажан на сликата? 

 

________________________________________________________________ 
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69. Каков сигнализатор е прикажан на сликата? 

 

________________________________________________________________ 

 

 

РЕШИ ГИ ЗАДАЧИТЕ 

 

70. Во еден резервоар со автоматско управување како што е прикажано на сликата, се одржува 

константно ниво h на гориво при променлива потрошувачка. Ако во стационарна состојба за 

дотeкот q1 и истекот q2 важи: q1 = q2, тогаш одреди го нивото h во зависност од дотекот q1 и 

притисокот на потрошувачите pT. За ознака на хидростатскиот притисок користи ја ознаката ph , 

а за ознака на константа користи ја ознаката C. 
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71. Преносната функција F(p) се дефинира како  __________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________ и може да се претстави со равенката: 

 

72. На сликата е претставена структурата на два елементи поврзани во паралелена врска. Која 

е постапката за одредување на вкупната преносна функција? 

 

 

73. Колку изнесува F(p) ако се реши сложениот блок дијаграм со правила на редукција на блок 

шеми?     

 

 
74. Колку изнесува F(p) ако се реши сложениот блок дијаграм со правила на редукција на блок 

шеми?                                                                         

 

 

       F1        F2       F3 

      F4 
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75. Ако имаме блок шема со елементи F1(p)=Y1(p)/X1(p) и F2(p)=Y2(p)/X2(p), пресметај колку е 

F(p) при сериска врска, паралелна врска и единечно повратна врска? 

 

76. На сликата е претставено структура на регулационо коло со повратна врска. Од кој сигнал 

зависи дали ќе биде позитивна или негативна врската? 

 

 

77. Како се добива еквивалентна блок шема за случајот кога F2(p)=1. 

 

 

78. Колку изнесува F(p) ако се реши сложениот блок дијаграм со правила на редукција на блок 

шеми?     
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79. Нацртај како се добива импулс со времетраење t1 како збир на две скоковити промени со 

спротивен предзнак и временски поместени за t1; одзив на импулсна влезна промена како 

збир на два одзиви на скоковита промена со спротивен предзнак и временски поместени за t1 

и математички напиши ја функцијата на одзивот. 

 

80. Изведи го математичкиот модел за топлинска рамнотежа на пример со котел (прикажан на 

сликата) во кој се загрева масло за греење кое се користи како гориво во некоја печка. На 

маслото во котелот му се доведува топлина со самиот проток на маслото и преку греачот. 

Претходно веќе е претпоставено дека температурата на маслото во резервоарот е Т1. Густина 

на маслото е , а специфичната топлина е cp. 

 

 

81. Да се опише колото кое е дадено на сликата со диференцијална равенка од прв ред (при 

изведување на диференцијалната равенка од прв ред, детално да се коментираат сите замени 

кои се прават во равенките).  

 

 

 


