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1. ВИВЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОБ’ЄКТІВ КЕРУВАННЯ 

Мета роботи: вивчити характеристики об’єктів регулювання та навчитися 

визначати їх математичним та експериментальним шляхом. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Об’єкти регулювання на підприємствах будівельної індустрії 

характеризуються великим різноманіттям своїх технологічних властивостей і 

призначення. Однак з позицій автоматичного регулювання вони можуть бути 

узагальнені за деякими ознаками.  

Залежно від числа регульованих величин, необхідних для ефективної роботи 

регульованих об’єктів, останні розділяються на об’єкти з однією і декількома 

регульованими величинами.  

Об’єкти з однією регульованою величиною мають одну вихідну Yвих і декілька 

вхідних величин, з яких одна є регулюючим впливом Хр, а всі інші – збурюючими 

впливами Хв1,Хв2,...Хвn (рис. 1.1, а). Збурення, що діє на об’єкт по тому ж каналу, 

що й регулюючий вплив, називається внутрішнім, або основним. Інші збурення 

називаються зовнішніми.  

 
Рис. 1.1. Схеми передачі впливів у об'єкті з однією регульованою  

величиною (а) і з двома регульованими величинами (б, в) 

У межах невеликих відхилень цих величин промислові об’єкти регулювання 

можуть розглядатися як лінійні системи. Тому відхилення регульованої величини 

Yвих, викликане дією всіх вхідних величин, дорівнює сумі відхилень, викликаних 

дією кожного вхідного сигналу нарізно.  

Для повного опису динамічних властивостей об’єкта з однією регульованою 

величиною необхідно знати стільки його диференціальних рівнянь (або 

характеристик, що замінюють їх), скільки вхідних величин він має.  

У разі регульованого об’єкта з декількома регульованими величинами (рис.1.1 

б, в) число регулюючих впливів, а отже, і кількість регулюючих органів, як 

правило, дорівнює числу регульованих величин.  

У даному варіанті можливі два випадки:  

1. Кожний канал керування (регулюючий орган) впливає тільки на одну 

регульовану величину (рис. 1.1, б). Тут об’єкт регулювання можна розбити на 

відповідне число незалежних один від одного локальних об’єктів. Тоді система 

регулювання об’єкта загалом складається з ряду окремих підсистем з однією 

регульованою величиною, які можуть працювати незалежно один від одного. 

Число таких підсистем повинно дорівнювати числу регульованих величин 

об’єкта. Керування таким об’єктом не викликає ускладнень.  

3. Кожний канал керування, крім впливу на регульовану величину (за ним 

закріплену), певним чином впливає і на інші регульовані величини (рис. 1.1,в). У 

Xp 
Xp1 

Xp2 

Xp1 

Xp2 

Yвих1 

Yвих2 

Yвих1 

Yвих2 

Yвих 

Хв2 Хв1 Хв Хв 

а. б. в. 
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цьому випадку регульований об’єкт з декількома взаємопов’язаними 

регульованими величинами формально може бути представлений таким, що 

складається з декількох локальних об’єктів з однією регульованою величиною 

кожний, як і в першому випадку. Однак потрібно враховувати, що на кожний з 

цих локальних об’єктів впливають додаткові збурюючі впливи з боку інших 

локальних об’єктів. Тому настройка даних об’єктів іноді пов’язана з певними 

труднощами. У цих випадках існують способи реалізації принципу інваріантності 

локальних об’єктів, які забезпечують їх автономність. Але це питання тут не 

розглядається.  

Класифікація і динамічні характеристики об’єктів регулювання 

Незважаючи на різноманітність динамічних властивостей промислових 

об’єктів регулювання, можна виділити деякі специфічні особливості, властиві 

більшості з них. Однією з цих особливостей є вид перехідної функції об’єкта 

регулювання, за яким вони класифікуються на три категорії: стійкі, нестійкі і 

нейтральні.  

Об’єкт стійкий, якщо після закінчення дії зовнішнього імпульсного збурення 

(Х) він з плином часу повернеться до початкового стану (рис. 1.2, а).  

 
Рис. 1.3. Перехідні функції стійкого (а), нестійкого (б) і нейтрального (в)  

об'єктів регулювання 

Стійкі об’єкти часто називають об’єктами, що володіють властивостями 

самовирівнювання. Тільки для даних об’єктів мають значення статичні 

характеристики, тому вони ще називаються – статичні об’єкти.  

Нестійкі об’єкти характеризуються тим, що після припинення дії зовнішнього 

впливу вихідна величина (Yвих) продовжує змінюватися (рис. 1.2, б). Ці об’єкти 

не володіють властивостями самовирівнювання і дуже складні для автоматичного 

регулювання.  

У нейтральних об’єктах або об’єктах, які частково володіють властивістю 

самовирівнювання, вихідна величина після зняття збурення набуває нового 

постійного значення (рис. 1.2, в). Ці об’єкти частіше називають астатичними. 

Розглянемо докладніше способи отримання характеристик статичних і 

астатичних об’єктів шляхом обробки їх експериментальних кривих розгону. Цей 

спосіб найбільш прийнятний, оскільки експериментально знята крива розгону 

несе інформацію про всі особливості конкретного промислового об’єкта, а у разі 

реєстрації кривої за допомогою існуючої системи контролю вихідного параметра 

у характеристику об’єкта увійдуть і динамічні властивості системи вимірювання.  

Статичні об’єкти. На рис. 1.3 подані криві розгону статичних об’єктів, 

t 

t 

t t 

t t 

Хвх Хвх Хвх 

Yвих Yвих Yвих 

а. б. в. 
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отримані експериментально при ступінчастому збуренні ΔХ з боку основного 

каналу керування.  

Розглянемо об’єкт з найбільш простою кривою розгону, показаний на 

рис.1.3,а. Вигляд кривої Y(t) свідчить, що об’єкт представлений двома типовими 

ланками – інерційною ланкою першого порядку і транспортного запізнення, 

включеними послідовно. Зазначимо, що в промислових об’єктах запізнення 

пояснюється, в основному, наявністю в них декількох розділених одна від одної 

ємкостей, в яких акумулюється енергія або речовина, а також розподілених 

ємкостей.  

Передаточна функція даного об’єкта може мати вигляд  

1
)(






Tp

ke
pW

p

,    (1.1) 

де к, Т і τ – відповідно коефіцієнт передачі, постійна часу і транспортне 

запізнення об’єкта відповідно.  

Ці постійні визначаються таким чином. Коефіцієнт передачі – це відношення 

приросту вихідної величини при новому постійному значенні до величини 

стрибка з боку каналу керування, тобто k=ΔY/ΔX, при цьому коефіцієнт має 

розмірність – [відношення одиниці вимірювання вихідної величини до одиниці 

вимірювання вхідної].  

Тимчасові параметри визначаються графічно, як це показано на рис. 1.3,а. Тут 

точка "А" – точка перетину дотичної перехідної функції (в точці максимальної 

швидкості її зміни) і лінії нового постійного значення.  

На рис.1.3, а і 1.3, б показана крива розгону, яка найбільш характерна для 

технологічних об’єктів, у тому числі і збагачувальних апаратів. Тут можливі два 

шляхи апроксимації об’єкта простими типовими ланками. У першому випадку 

об’єкт можна представити двома ланками, у другому – трьома. Зрозуміло, що зі 

спрощенням математичного опису зменшується число констант, що визначаються 

дослідним шляхом, але при цьому зростають похибки математичного опису. Тому 

потрібно знайти компромісне рішення між простотою і точністю.  

 
Рис. 1.3. Криві розгону статичних об'єктів і їх графічна обробка 

Розглянемо спрощений варіант апроксимації об’єкта. Представимо 

передаточну функцію як послідовне з’єднання двох ланок – транспортного 

запізнення і аперіодичної першого порядку, що відповідає виразу (1.1).  

Визначення тимчасових констант рівняння тут дещо відрізняється. Дотична 

проводиться в точці перегину "Б" кривої (рис. 1.3, б). Визначення параметрів " τ " 

t 

Y(t) 

Yуст 

ΔY 

а τ 

b 

Б 

t 

Y(t) 

Yуст 

ΔY 

τ Т 

Б 

А 

t 

Y(t) 

Yуст 

ΔY 

А 

Т τ 

t 

Х(t) 

а. 

ΔХ 

t 

Х(t) 

б. 

ΔХ 

t 

Х(t) 
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ΔХ 
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і "Т" зрозуміле з рисунка.  

Більш точне математичне представлення кривої розгону має місце при 

апроксимації об’єкта двома ланками – транспортним запізненням і аперіодичною 

ланкою другого порядку, що відповідає двоємнісному об’єкту з транспортним 

запізненням:  

)1)(1(
)(

21 




pTpT

ke
pW

p

. 

Для визначення постійних часу Т1 і Т2 необхідно провести дотичну до кривої 

розгону в точці її перегину, виміряти відрізки "а" і "b", як показано на (рис.1.3, в), 

і обчислити відношення b/а. Потім використовують графік для визначення Т1 і Т2 

(рис. 1.4). На ньому проводять пряму (штрихова лінія) через точки M і N з 

координатами (0, b/a) і (b/a, 0).  

Абсциса (q) точки перетину кривої і штрихової ліній (Q) дорівнює Т1/a, 

абсциса (р) точки (Р) дорівнює Т2/a. З цих співвідношень визначається значення 

Т1 і Т3. На рисунку виконана побудова для прикладу, в якому за результатами 

обробки кривої розгону а=100 с, в=80 с. За цих умов знаходимо: в/а = 0.8, Т1/а = 

0.62, Т2/а = 0.13. Тоді Т1=61 с, Т2= 12 с.  

Якщо крива розгону характеризується коливаннями в області постійного 

значення, то передаточна функція включає послідовне з’єднання коливальної 

ланки 
1

)(
1

22

2 


pTpT

k
pW  і ланки транспортного запізнення (якщо воно 

присутнє).  

Існують допоміжні графіки, що дозволяють визначити тимчасові постійні для 

даного об’єкта і коефіцієнт загасання.  

 
Рис. 1.4. Графіки для визначення Т1 і Т2 двоємнісного об'єкта 

Астатичні об’єкти. Крива розгону типового реального астатичного об’єкта 

показана на рис. 1.5.  
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Рис. 1.5. Варіанти обробки кривої розгону астатичного об'єкта 

 

Передаточна функція такого об’єкта, представлена двома послідовно 

включеними ланками (реальної інтегрувальної і транспортного запізнення), має 

вигляд:  

)1(
)(






Tpp

ke
pW

p

.   (1.2) 

Визначити параметри виразу (1.2) можна декількома способами. Нестійкий 

об’єкт характеризується одним постійним параметром – швидкістю зміни 

вихідної величини. Тому за коефіцієнт передачі об’єкта приймається відношення 

швидкості зміни y (при t →∞) до величини збурення Δх.  

Швидкість зміни вихідного параметра оцінюється величиною tgα, тоді з 

урахуванням позначень на рис. 1.5, а маємо:  

xt

y

x

tg
k









  ,   (1.3)

 

де 


k  називають умовним коефіцієнтом передачі.  

Постійна часу (умовна) приймається рівною:  


 kT /1 .   (1.4) 

Величина запізнення об’єкта (τ) визначається, як показано на рис. 3.14, а.  

Другий підхід до обробки кривої розгону, запропоновани, показано на 

рис.1.5,б.  

Параметри τ і Т знаходять графічно, а умовний коефіцієнт передачі об’єкта 

розраховують за виразом:  

xt

Y
Tk






 .    (1.5) 

Характерною особливістю об’єктів регулювання є розподіл їх параметрів у 

просторі. Інколи він незначний, тоді можна припустити, що параметри об’єкта 

зосереджені в одній точці – це об’єкти із зосередженими параметрами. У 

протилежному випадку виділяють об’єкти із розподіленими параметрами. Для 

зосереджених об’єктів змінні , що описують поведінку об’єкта, змінюються 

тільки в часі. Для об’єкта з розподіленими параметрами – і в часі, і в просторі. 

Δх 

х(t) 

t 

Δх 

х(t) 

t 

Δt 

α 

Δy 

y(t) 

τ τ 

Δt 
Δy 

y(t) 

α 

Τ 

a. б. 
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Прикладом об’єктів з розподіленими параметрами можуть бути довга лінія 

електропередач, магістральні газо-, нафто- та продуктопроводи тощо. У 

видобутку і переробці корисних копалин об’єкти, головним чином, можна 

уявляти такими, що мають зосереджені параметри.  

Виняток становлять ті випадки, коли довжина хвилі гармонік збурення менша 

або співвимірна з геометричними характеристиками машини. Тоді їх необхідно 

розглядати як об’єкти з розподіленими параметрами і враховувати розподіл 

характеристик по довжині об’єкта.  

ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКІВ 

Для визначення параметрів об’єкта регулювання використаємо його розгінну 

характеристику, як була знята на підприємстві.  

При знятті розгінної характеристики був проведений пуск сушарки, зміна 

температури протягом часу регулювання наведено в таблиці 1.1. Ці покази 

температур реєстрував давач температури, який був встановлений в тунелі, і дані 

з нього зчитувались промисловим контролером, встановленим на щиті керування. 

Витрата природного газу змінилась при цьому з 0 до 1200 м3/год. Виміри 

температури проводились через фіксовані проміжки часу ΔT=0.5хв=30с.  

За даними таблиці 1.1 побудувати статичну характеристику сушарки у 

координатах t = f(T).  

За кривими розгону методом дотичної визначити динамічні показники 

об’єкта: транспортне запізнення, постійну часу та коефіцієнт передачі.  

Розрахувати середі значення динамічних показників , Т0, k0.  

Записати передаточну функцію печі як об’єкта регулювання у вигляді: 

𝑊(𝑝) =
𝑘0

𝑇0𝑝 + 1
𝑒−𝑝𝜏 

Приклад 

Знята експериментальним шляхом розгінна характеристика об’єкта 

регулювання (тунельної печі) (рис.1.7.) 

Оскільки дана крива розгону подібна до аперіодичної ланки з запізненням, то 

визначимо графічним способом її параметри, а саме: 

1) Коефіцієнт передачі k0 

2) Постійну часу Т0 

3) Запізнення τ 

Для аперіодичної ланки постійна часу графічно визначається:  

 
Рис. 1.6. Графічний метод визначення параметрів аперіодичної ланки 

В нашому випадку 12+0,63*(38 - 12)=28,380С, а отже постійна часу Т0 =195 (с). 

Доданок «12» враховує початкову  температуру повітря в тунелі. 

Як видно з кривої розгону, запізнення τ = 30 с. 

Коефіцієнт передачі визначаємо за наступною формулою: 
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Таблиця 1.1.- Вихідні дані для побудови розгінної характеристики 

(варіант згідно останньої цифри порядкового номеру здобувача в журналі) 

 

Час, 

Т, с 
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 390 420 450 480 510 540 570 600 

В
ар

іа
н

т 

Температура t, 0С 

0 12 12 12 16 20 23,5 27 30 33 35,5 38 40 42 43 43 43 43 43 43 43 

1 12 12 12 12 20 27 33 39 44 49 54 57,5 63 65 67 69 71 71 71 71 

2 20 32 43 53 62 70 77 83 88 93 98 102 106 109 111 113 115 118 120 120 

3 21 21 21 25 29 32,5 36 39 42 44,5 47 49 51 52 52 52 52 52 52 52 

4 36 36 36 48 60 70,5 81 90 99 106,5 114 120 126 129 129 129 129 129 129 129 

5 41 41 41 41 73 101 125 149 169 189 209 223 245 253 261 269 277 277 277 277 

6 61,5 61,5 61,5 61,5 109,5 151,5 187,5 223,5 253,5 283,5 313,5 334,5 367,5 379,5 391,5 403,5 415,5 415,5 415,5 415,5 

7 0 0 0 0 8 15 21 27 32 37 42 45,5 51 53 55 57 59 59 59 59 

8 13,7 13,7 13,7 13,7 24,3 33,7 41,7 49,7 56,3 63,0 69,7 74,3 81,7 84,3 87,0 89,7 92,3 92,3 92,3 92,3 

9 12,3 12,3 12,3 12,3 21,9 30,3 37,5 44,7 50,7 56,7 62,7 66,9 73,5 75,9 78,3 80,7 83,1 83,1 83,1 83,1 
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𝑘0 =
∆Тпов

∆𝐹газу

=
38 − 12

0,3 − 0
= 78,08(

С ∙ с0

м3
) 

Отже, передаточна функція нашого об’єкта керування матиме вигляд: 

𝑊(𝑝) =
𝑘0

𝑇0𝑝 + 1
𝑒−𝑝𝜏 

Підставивши отримані значення отримаємо: 

𝑊(𝑝) =
78,08

195р+1
е−30р, 

де р – комплексна змінна в зображенні Лапласа. 

 

 
Рис.1.7. Розгінна характеристика об’єкта регулювання 

 
Контрольні запитання  

1. Дайте характеристику об’єктів з однією регульованою величиною 

3. Дайте характеристику об’єктів з багатьма регульованими величинами 

3. Дайте характеристику стійких об’єктів регулювання 

4. Дайте характеристику нестійких об’єктів регулювання 

5. Дайте характеристику нейтральних об’єктів регулювання 

6. Дайте визначення коефіцієнту передачі, постійна часу і транспортне 

запізнення об’єкта регулювання 

7. Дайте визначення постійної часу об’єкта регулювання 

8. Дайте визначення транспортному запізненню об’єкта регулювання 
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2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНІВ РЕГУЛЮВАННЯ 

Мета роботи: ознайомитися із регуляторами та законами регулювання, 

засвоїти основні принципи формування законів регулювання. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Одним з основних елементів, які входять до системи регулювання, є 

автоматичний регулятор – пристрій, що змінює або стабілізує вихідну величину 

об’єкта регулювання за заданим алгоритмом шляхом впливу на його вхідну 

величину. 

Класифікація регуляторів може здійснюватися за різними ознаками. За 

способом дії розрізняють регулятори прямої і непрямої дії. До регуляторів прямої 

дії відносять регулятори, у яких зусилля, необхідне для переміщення 

регулюючого органу, виникає за рахунок зміни вихідного параметра без 

підведення додаткової енергії. Зрозуміло, що в цьому випадку давач (чутливий 

елемент) є одночасно і виконавчим механізмом. 

На практиці ширшого застосування набули регулятори непрямої дії. Ці 

регулятори класифікуються за видом джерела енергії, що використовується для 

переміщення виконавчого механізму: електричні, гідравлічні, пневматичні і 

комбіновані. 

Крім того, регулятори поділяють на релейні, безперервні та імпульсні. Релейні 

регулятори називають ще позиційними. Вони не забезпечують якісного 

регулювання і застосовуються рідко, в основному, на простих об’єктах, коли 

виконується умова τоб/Тоб < 0,3. 

Регулятори бувають також екстремальні і стабілізаційні. Екстремальні 

регулятори можуть використовуватися на об’єктах, що характеризуються 

екстремальною статичною характеристикою, положення якої в координатному 

просторі залежно від зовнішніх впливів дрейфує у часі. 

Найбільшого поширення отримали стабілізуючі регулятори (рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1. Структурна схема стабілізуючої САР 

На схемі визначено: μ - вплив регулятора на регулюючий орган (РО) за 

допомогою виконавчого механізму (ВМ); Δ - сигнал розузгодження, що 

виділяється на елементі порівняння (ЕП) і рівний векторній різниці між поточним 

(yт) і заданим (yз) значеннями регульованої величини. 

Залежність керуючого сигналу, який виробляє регулятор, від сигналу 

розузгодження у часі визначається законом регулювання, в загальному вигляді ця 

залежність може бути подана як: 

μ = kφ(Δ,t).                                      (2.1) 

Залежно від виду функції (2.1) стабілізуючі регулятори класифікуються як 

інтегральні (І), пропорційні (П), пропорціонально-інтегральні (ПІ), пропорційно-
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диференціальні (ПД) і пропорційно-інтегрально-диференціальні (ПІД). Закон 

регулювання формується за допомогою зворотних зв’язків. З урахуванням 

динамічних властивостей об’єкта керування він визначає вид і якість перехідного 

процесу в САР. 

Розглянемо детальніше закони регулювання і динамічні характеристики 

відповідних регуляторів. 

Інтегральний (І) закон регулювання. Регулятори, що реалізовують даний 

закон, часто називають астатичними, або регуляторами без зворотного зв’язку. У 

динамічному відношенні І-закон регулювання подібний інтегральній ланці, 

рівняння регулятора і передаточна функція мають вигляд: 



t

i

p
dt

T

k

0

 , 

або в диференціальній формі: 

, pi k
dt

d
T


    (2.2) 

де kр – статичний коефіцієнт передачі регулятора; Ті – час інтегрування. 

Із (2.2) випливає, що швидкість руху регулюючого органа для даного закону 

пропорційна величині розузгодження. На рис. 2.2, а показана перехідна функція 

І-регулятора. Ці регулятори характеризуються відсутністю в стані рівноваги 

однозначної залежності між значенням регульованого параметра і положенням 

регулюючого органу, що зумовлено відсутністю зворотного зв’язку. 

Регулятори, які працюють за даним законом, завжди приводять регульований 

параметр до заданого значення, якщо об’єкт володіє властивістю 

самовирівнювання (рис. 2.2, б, крива 1). Однак тривалість перехідного процесу 

досить значна. 

Застосування даного закону регулювання при керуванні астатичним об’єктом, 

що не володіє властивістю самовирівнювання, приводить до перехідного процесу 

у вигляді незатухаючих коливань вихідного параметра (крива 2, рис. 2.2), причому 

амплітуда коливань тим більша, чим більше збурення на об’єкт з боку 

навантаження. Таким чином, застосувати регулятори без зворотнього зв’язку в 

системах з астатичним об’єктом не рекомендується. 

 
Рис. 2.3. Перехідна функція І-регулятора (а) і перехідні процеси САР  

з різними об'єктами (б) 
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Пропорційний (П) закон регулювання. Регулятори, що реалізують даний 

закон, ще називають регуляторами з жорстким зворотним зв’язком, або 

статичними. 

Рівняння П-регулятора і передаточна функція мають вигляд: 

μ = kрΔ,  W(p) = kр.     (2.3) 

Коефіцієнт передачі регулятора (кр) чисельно рівний переміщенню 

регулюючого органу, яке здійснює регулятор при відхиленні вихідної величини 

на одиницю її вимірювання. 

Перехідна функція П-регулятора і типовий перехідний процес показані на 

рис.2.3. 

Це забезпечує жорсткий зворотний зв’язок. Регулюючий орган рухається 

тільки при відхиленні вихідного параметра від заданого значення. Особливістю 

регуляторів, що реалізують П-закон, є те, що в сталому режимі існує певна 

залежність між положенням регулюючого органу і значенням регульованого 

параметра. 

Внаслідок жорсткого зворотного зв’язку П-регулятор не має можливості 

привести до заданого значення регульований параметр при зміні навантаження на 

об’єкт. Це пояснюється тим, що регулюючий орган в нове положення, відповідне 

новому навантаженню, можна перемістити тільки за рахунок відхилення 

регульованої величини. Перехідний процес у цьому випадку (рис. 2.3, б) 

характеризується залишковим відхиленням (відрізок ОО). 

 
Рис. 2.3. Перехідна функція П-регулятора (а) і вид перехідного процесу  

в системі регулювання (б) 

Це явище отримало назву залишкової нерівномірності регулювання, яка 

оцінюється мірою нерівномірності (δ), що дорівнює δ=1/кр=Δ/μ. Таким чином, 

міра нерівномірності характеризується величиною відхилення регульованого 

параметра на одиницю переміщення регулюючого органу. 

Пропорційні регулятори забезпечують стійку роботу практично всіх 

промислових об’єктів. 

Пропорційно-інтегральний (ПІ) закон регулювання. Регулятори, які 

працюють за даним законом, переміщують регулюючий орган пропорційно сумі 

відхилення та інтеграла від відхилення регульованої величини, тобто здійснюють 

П- та І- вплив: 
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t

i

p dt
T

k
0

)
1

( ,   (2.4) 

або в диференціальній формі: 

)
1

( 



i

p
Tdt

d
k

dt

d .   (2.5) 

Із виразу (2.5) випливає, що швидкість переміщення регулюючого органу 

пропорційна величині відхилення і швидкості зміни регульованої величини. У 

динамічному відношенні ПІ-регулятор подібний системі з двох паралельно 

включених регуляторів: пропорційного з коефіцієнтом передачі kр та 

інтегрального з коефіцієнтом передачі kр2=kр /Ті. 

Тут час інтегрування (Ті) іноді називають часом подвоєння – це час, за який 

інтегральна частина регулятора подвоює ефект пропорційної частини (kр, 

рис.2.4, а). 

При безмежному збільшенні часу подвоєння ПІ-регулятор перетворюється в 

П-регулятор. 

Якщо спрямувати kр і Ті до нуля так, щоб їх відношення було постійним, 

отримаємо І-регулятор з коефіцієнтом передачі kр3. 

Реалізовується ПІ-закон за допомогою гнучкого зворотного зв’язку. 

 
Рис. 2.4. Перехідна функція ПІ-регулятора (а) і вид перехідних процесів у 

системах регулювання (б) 

Передаточна функція закону має вигляд: 

pT

pT
k

pT

k
kpW

i

i

p

i

p

p

1
)(


 .    (2.6) 

Наявність гнучкого зворотного зв’язку виключає залишкову нерівномірність у 

перехідному процесі (рис. 2.4, б). 

Залежно від динамічних властивостей об’єкта регулювання і настроювальних 

параметрів регулятора перехідний процес може бути аперіодичним (крива 1) або 

затухаючим коливальним (крива 2). У першому випадку зростає амплітуда 

перерегулювання, але скорочується тривалість перехідного процесу, у другому – 

картина зворотна. 

Пропорційно-диференціальний (ПД) закон регулювання. Регулятор, що 

реалізує даний закон регулювання, можна зобразити у вигляді системи, що 

містить дві паралельно працюючих типових ланки: пропорційної та ідеальної 

диференціюючої. Тоді рівняння ПД-закону має вигляд: 
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dt

d
Tk np


 ,   (2.7) 

де Тп - час випередження. 

Позитивною особливістю даного закону є те, що регулювання ведеться з 

урахуванням як величини відхилення регульованого параметра, так і швидкості 

його зміни. Чим крутіший фронт відхилення вихідної величини, тим на більшу 

величину переміщається робочий орган (рис. 2.5, а). Як тільки припиняється зміна 

регульованої величини, регулятор починає відпрацьовувати пропорційну 

частину. Ефект випередження значно підвищує якість перехідного процесу. 

Передаточна функція ПД-закону регулювання має вигляд: 

W(p) =kр +kрТп p =kр(1+Тп p).    (2.8) 

З виразів (2.7 і 2.8) випливає, що при Тп =0 регулятор перетворюється в П-

регулятор. Підкреслимо, що регулятор, який враховує тільки першу похідну 

величини відхилення регульованого параметра, неприйнятний, оскільки при 

швидкості зміни параметра, що дорівнює нулю, він може мати будь-яке стале 

значення, яке значно відмінне від заданого. Тому Д-регулятора "в чистому 

вигляді" не існує. 

 
Рис. 2.5. Перехідна функція ПД (а) та ПІД- регулятора (б) 

Пропорційно-інтегрально-диференціальний (ПІД) закон регулювання. 

Найбільш складний алгоритм, що включає вплив усіх розглянутих вище законів. 

Очевидно, що рівняння ПІД-закону мають вигляд: 

.)
1

(
0






t

n

i

p
dt

d
Tdt

T
k  

Перейшовши до операторної форми, отримаємо передавальну функцію: 

)
1

1()( pT
pT

kpTk
pT

k
kpW n

i

pnp

i

p

p  .  (2.9) 

Реалізація цього закону пов’язана із застосуванням пружного зворотного 

зв’язку. 

На рис. 2.5, б подана перехідна функція ПІД-закону, де виділені області впливу 

складовими П, І і Д закону. 

Регулятори з випередженням значно покращують якість регулювання, 

особливо якщо об’єкт володіє великим запізненням та інерційністю. Вид 
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перехідного процесу відповідає кривим, показаним на рис. 2.4, б. 

Потрібно зазначити, що настроювальні параметри кр, Ті і Тп регуляторів 

зумовлюють вид і якість перехідного процесу системи регулювання, як і 

динамічні властивості об’єкта. Тому їх вибір є важливим завданням проектування 

і налагодження САР. 

Формування законів регулювання 
Закон регулювання визначається видом зворотного зв’язку або його 

відсутністю. 

На рис. 2.6 показані варіанти структурних схем регуляторів, які відрізняються 

за способом формування сигналу зворотного зв’язку. 

 
Рис. 2.6. Структурні схеми регуляторів 

Тут позначено елементи: ВМ – виконавчий механізм, РП – регулюючий 

пристрій, ЕП – елемент порівняння, ЗЗ – ланка зворотного зв’язку. 

Зі схеми (а), що є зустрічно-паралельним включенням ланок, передаточна 

функція такого з’єднання 

𝑊(𝑝)𝑝 =
𝑊(𝑝)𝑝𝑛⋅𝑊(𝑝)вм

1+𝑊(𝑝)𝑝𝑛⋅𝑊(𝑝)вм⋅𝑊(𝑝)зз
=

1
1

𝑊(𝑝)𝑝𝑛⋅𝑊(𝑝)вм
+𝑊(𝑝)зз

,  (2.10) 

де W(p)р – передаточна функція регулятора. 

Враховуючи, що як регулюючий пристрій використовується підсилювач з 

великим коефіцієнтом посилення, першим доданком знаменника у виразі (2.10) 

можна знехтувати. Тоді 

𝑊(𝑝)𝑝 ≈
1

𝑊(𝑝)зз
.    (2.11) 

З виразу (2.11) можна отримати передаточну функцію зворотного зв’язку, 

включеного за схемою (а), який забезпечує необхідний закон регулювання. 

Припустимо, що необхідний ПІ-закон регулювання, тоді, враховуючи 

передавальну функцію цього закону, отримуємо передавальну функцію ланки 

зворотного зв’язку: 

𝑊(𝑝)зз ≈
1

𝑊(𝑝)р
=

𝑇𝑖𝑝

𝑘𝑝(𝑇𝑖𝑝+1)
.   (2.12) 

Вираз (2.12) відповідає реальній диференціюючій ланці, в якій потрібно 

прийняти постійну часу, що дорівнює часу інтегрування регулятора, а коефіцієнт 

передачі ланки – зворотному коефіцієнту передачі регулятора. Цей зворотний 

зв’язок реалізується за допомогою RC-елементів. Такий зв’язок іноді називають 
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гнучким зворотним зв’язком. 

Розглянемо другу структурну схему регулятора (рис. 2.6, б). 

Передаточна функція регулятора 

𝑊(𝑝)𝑝 = 𝑊(𝑝)вм
1

𝑊(𝑝)зз
.  (2.13) 

Розглядаючи виконавчий механізм як інтегрувальну ланку з передавальною 

функцією W(p)=kвм/p і з урахуванням передаточної функції ПІ-закону 

регулювання, отримуємо передаточну функцію зворотного зв’язку: 

𝑊(𝑝)зз =
𝑊(𝑝)вм

𝑊(𝑝)р
=

𝑘вм𝑇𝑖

𝑘𝑝(𝑇𝑖𝑝+1)
.  (2.14) 

Останній вираз приводиться до передаточної функції інерційної ланки 

першого порядку, якщо прийняти його коефіцієнт передачі (kзз), рівним 

kзз=kвмТі/kр, а постійну часу ланки рівною часу інтегрування регулятора. Таким 

чином, ПІ-закон регулятора для другої структурної схеми формується зворотним 

зв’язком у вигляді аперіодичної ланки першого порядку. 

Якість регулювання. Вибір закону регулювання 

Вид перехідного процесу при регулюванні, тобто характер повернення 

регульованої величини до заданого значення після деякого збурення (з боку 

навантаження або завдання), визначає якість регулювання. Основними 

показниками якості регулювання є наступні. 

Максимальне динамічне відхилення. Цей найважливіший показник якості 

перехідного процесу, є максимальною амплітудою відхилення вихідного 

параметра y1, (рис. 2.7). Найбільшим відхиленням у збіжному перехідному 

процесі буде перше відхилення, яке безпосередньо йде за збуренням. 

 
Залишкове відхилення. Цей показник називають ще залишковою 

нерівномірністю. Характеризує величину відхилення регульованої величини від 

заданого значення після закінчення перехідного процесу. Даний показник 

оцінюється мірою нерівномірності (δ). Залишкове відхилення характерне при 

застосуванні П-регулятора і залежить від навантаження на об’єкт, його 

динамічних властивостей і настроювальних параметрів регулятора. 

Час регулювання. Це проміжок часу tр (рис. 2.7) від моменту надходження на 

вхід ступінчастого впливу (завдання, збурення) до моменту, коли відхилення 

Рис.2.7. Типові перехідні 

процеси в САР 
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регульованої величини від заданого значення стає меншим деякого відносно 

малого числа δ (зона нечутливості регулятора). 

Прийнято вважати, що перехідний процес закінчиться в той момент часу, 

починаючи з якого відхилення регульованої величини відрізняється від сталого 

значення не більш ніж на 5 %. 

Квадратичний інтегральний критерій якості. Характеризує сумарну площу, 

обмежену кривою перехідного процесу: 

dtyI 



0

2 2 .    (2.15) 

Типові перехідні процеси. Характер перехідного процесу, а отже, і якість 

регулювання визначаються динамічними властивостями об’єкта керування, 

вибраним законом регулювання і настроювальними параметрами регулятора. 

Раціональний характер перехідного процесу поняття відносне. Необхідний вид 

перехідного процесу багато в чому зумовлюється вимогами технології керованого 

об’єкта. У одних випадках важливою вимогою є мінімальний час регулювання, в 

інших - мінімально можливе динамічне відхилення. Однак при рівнозначних 

збуреннях зменшення тривалості регулювання неодмінно приведе до більшого 

динамічного відхилення. 

Для вибору конкретного виду перехідного процесу (залежно від технологічних 

вимог) запропоновано три їх типи:  

- аперіодичний з мінімальним часом регулювання (рис. 2.7, а);  

- процес з 20 % перерегулюванням (рис. 2.7, б); 

- процес з мінімальною квадратичною площею відхилення (рис. 2.7, в). 

При виборі типу перехідного процесу треба керуватися наступними 

рекомендаціями: 

Аперіодичний процес приймають у тих випадках, коли перерегулювання не 

допускається, потрібний мінімальний час регулювання, а динамічне відхилення 

може бути досить великим. 

Процес з 20 % перерегулюванням доцільний, коли перерегулювання 

допускається, але висуваються більш жорсткі вимоги до динамічного відхилення 

регульованої величини. Тут потрібно враховувати, що мінімальний час першого 

напівперіоду є перевагою, якщо інша частина перехідного процесу, для якої 

відхилення від заданого значення невеликі, менш істотна. 

Процес з мінімальною квадратичною площею відхилення потрібно приймати 

у випадку, якщо об’єкт регулювання вимагає мінімальної величини динамічного 

відхилення. Однак у цьому випадку має місце найбільше пере-регулювання. 

Виконаємо аналіз перехідних процесів у САР з І- і П-регулятором та 

астатичним об’єктом як найбільш складним. 

На рис. 2.8 показана спрощена система регулювання рівня (Н) в 

технологічному апараті, де надходження рідкого продукту – Q1 (керуючий 

параметр),  а Q2 – споживання продукту (збурення по навантаженню). Наведений 

на схемі об’єкт буде астатичним, якщо забезпечити незалежність витрати (Q2) від 

рівня в апараті (Н). При цьому споживання продукту може здійснюватися, 

наприклад, через шестерінчастий насос. Якщо ж допустити вільне витікання 

рідини, об’єкт буде статичним. 



20 

 

Як давач рівня, наприклад, прийнятий поплавок з індуктивним давачем (ІД1), 

включеним у мостову схему. 

Регулюючий пристрій містить схему порівняння сигналів, побудовану на двох 

мостах змінного струму з індуктивними давачами і трансформаторами, 

підсилювач і виконавчий механізм (ВМ) з регулюючим органом (РО).  

 
Рис. 2.8. Система регулювання рівня 

Виконавчий механізм забезпечений 

індуктивним давачем положення (ІД2), який 

виконує роль жорсткого зворотного зв’язку 

(ЖЗЗ). На схемі умовно передбачене 

відключення зворотного зв’язку за 

допомогою переривника (В). Таким чином, 

при відключеному зворотному зв’язку 

регулюючий пристрій реалізує І-закон 

регулювання, при включеному – П-закон. 

Розглянемо роботу САР з інтегральним 

регулятором і проаналізуємо перехідний 

процес (рис. 2.9, а). 

Для спрощення припустимо, що існує 

лінійна залежність між: 

• зміною рівня рідини і напругою Uт; 

• зміною положення РО і витратою 

рідини Q1; 

• зміною положення РО і напругою 

зворотного зв’язку Uзз. 

Крім того, нехтуємо зоною нечутливості 

регулятора. 

Припустимо, що до певного моменту часу 

(t0) система регулювання перебувала в стані 

рівноваги, тобто надходження рідини в 

апарат дорівнювало споживанню (Q1=Q2), а 

рівень рідини в об’єкті відповідав заданому 

значенню (Нз). 

У цей час U1=U2, на вхід підсилювача 

надходить сигнал розузгодження ΔU=0. Для 

Рис. 2.9. Перехідний процес в 

САР з астатичним об'єктом і 

різними законами регулювання:  

а – І-регулятор; б – П-регулятор 
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варіанта, який розглядається (І-регулятор), напруга U1 відповідає поточному 

значенню рівня Uт, (U1=Uт) а U2 – заданому значенню Uз (U2=Uз). Тут резистор R2 

виконує роль задавача. 

У момент t0 стрибкоподібно введемо збурення шляхом зменшення споживання 

рідини (Q2, суцільна лінія на рис. 2.9, а). У результаті рівень рідини почне 

підвищуватися (Q2<Q1). 

З підвищенням рівня переміщується осердя індуктивного датчика (ІД1), що 

спричиняє зміну напруги U1(Нт), яка знімається в діагоналі моста з резистора R1, і 

з’являється сигнал розузгодження ΔU на вході підсилювача. Включається 

виконавчий механізм, який з постійною швидкістю за допомогою РО зменшує 

надходження рідини в об’єкт (пунктирна лінія на рис.2.9,а). До моменту часу t1, 

доки надходження продукту більше його споживання, рівень рідини (Н) в ємкості 

безперервно підвищується. Швидкість підвищення Н меншає в міру усунення 

регулятором різниці між Q1 і Q3. У певний момент часу t1 настає матеріальний 

баланс Q1 = Q2 і зростання рівня припиняється. Однак у цей момент (t1) рівень 

рідини в апараті не відповідає заданому значенню (Нт>Нз), отже, регулятор 

продовжуватиме зменшувати надходження рідини. З моменту часу t1 

матеріальний баланс порушується (Q1 < Q2), рівень рідини починає знижуватися, 

причому швидкість зниження рівня зростає, оскільки регулятор збільшує різницю 

між надходженням і споживанням рідини. У момент t2 поточне значення рівня 

стає рівним заданому, що відповідає ΔU=0, регулятор на мить вимикається, однак 

у цей момент Q1 < Q2 і рівень продовжує знижуватися. Відхилення рівня в 

протилежному напрямі змінить фазу сигналу розузгодження (ΔU), отже, 

виконавчий механізм почне обертатися в іншу сторону, збільшуючи подачу 

рідини. У момент часу t3 знову Q1 = Q2, але оскільки рівень рідини у ємкості 

нижчий від заданого значення, регулятор продовжує збільшувати надходження 

рідини, і це буде продовжуватися до моменту часу t4. Подальший процес 

регулювання є повторенням описаного вище, в системі регулювання виникають 

незатухаючі коливання рівня відносно заданого значення. 

Наявність незатухаючих коливань доводиться рівністю трикутників abc, cde і 

def, отже, рівністю додатної і від’ємної амплітуд коливань рівня за перший період, 

так само як і в подальшому. 

Таким чином, використання І-регулятора з об’єктом, що не володіє 

властивістю самовирівнювання (астатичні об’єкти), не рекомендується. 

Розглянемо другий випадок, де той же об’єкт працює з П-регулятором. Для 

цього підключимо жорсткий зворотний зв’язок, а напругу, що знімається з 

резистора R2, назвемо напругою зворотного зв’язку U2=Uзз. 

Графік процесу регулювання показаний на рис. 2.9, б. Тут перехідний процес 

поданий у вигляді кривої напруги (Uт), яка відповідає поточному значенню рівня. 

Для аналізу процесу приймемо ті ж умови, що і для першого варіанта. 

Після введення збурення Q2 на першому етапі відбуваються ті ж процеси, що і 

в першому випадку, тобто рівень рідини починає підніматися. Тут потрібно 

враховувати, що в момент включення виконавчого механізму переміщується 

осердя  індуктивного датчика ІД2, змінюється Uзз в схему порівняння регулятора 

надходить напруга зворотного зв’язку, що лінійно змінюється і знімається з 

резистора R3. У момент часу t2 наступає рівність Uт = Uзз, ΔU=0. Виконавчий 
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механізм відключається, але в цей час Q1 < Q2, отже, рівень продовжує 

знижуватися, оскільки Uт < Uзз виникає сигнал розузгодження (ΔU), але з 

протилежною фазою. Двигун ВМ реверсує, збільшуючи надходження рідини в 

ємність і зменшуючи одночасно Uзз. У момент t3 наступає матеріальний баланс, 

але оскільки ще виконується умова Uт <Uзз, регулятор продовжує збільшувати 

подачу рідини до моменту t4, в який двигун знову реверсує. Далі повторюється 

циклічність дії регулятора, але процес поступово затухає. Аналітично це 

доводиться тим, що площа трикутника abc менша площі трикутника cde, отже, 

ab>de. Така тенденція продовжуватиметься і в подальші напівперіоди коливань. 

З графіка перехідного процесу видно, що регульована величина не 

приводиться до заданого значення на величину залишкового відхилення - відрізок 

ОО. Пояснимо причину цього явища. Після закінчення перехідного процесу 

надходження рідини в апарат поменшало (для даного прикладу) до нового 

значення її споживання. Але новому значенню витрати Q1 відповідає інше 

положення регулюючого органу, а через жорсткий зворотний зв’язок Uзз також 

приймає інше значення. Для того, щоб система регулювання прийшла до 

рівноважного стану, необхідна умова ΔU=0, (Uт=Uзз), що можливо тільки при 

новому значенні Uт, тобто новому рівні у ємності. 

Наявність залишкового відхилення є істотним недоліком регуляторів із 

жорстким зворотним зв’язком (П-закон регулювання). 

Вибір регулятора. Під вибором регулятора потрібно розуміти вибір закону 

регулювання. 

Для вибору закону регулювання необхідно знати: 

- приведені параметри об’єкта регулювання коб, Тоб і τоб, що визначаються за 

кривою розгону; 

- максимально допустиме значення динамічного відхилення регульованої 

величини (yвих1); 

- прийнятий типовий перехідний процес; 

- максимально можливе значення збурення на об’єкт, виражене в % ходу 

регулюючого органу (Δхвх); 

- допустиме залишкове відхилення; 

- допустимий час регулювання tр. 

Максимальні (допустимі) значення параметрів визначають згідно з вимогами 

технологічного процесу. Певну складність може викликати визначення 

максимально можливого збурення, приведеного до переміщення регулюючого 

органу. За відсутності достовірної інформації з цього питання допускається 

прийняти Δхвх у межах 30 – 40 %. 

Для вибору закону регулювання необхідно розрахувати динамічний 

коефіцієнт регулювання для статичних об’єктів: 

𝑅𝑑 =
𝑦1

𝑘об𝛥𝑥вх
 , для астатичних об’єктів 𝑅𝑑 =

𝑦1⋅Тоб

−

𝜏об𝛥𝑥вх
 . (2.16) 

За графіками (рис. 2.10) для статичних об’єктів або з табл. 2.1 для астатичних 

об’єктів вибирають найпростіший регулятор. 

Наприклад, є статичний об’єкт регулювання з відношенням τ/T=0,5. 

Розрахунковий динамічний коефіцієнт регулювання Rд= 0,95. У відповідності з 

рис. 2.10, а цим координатам відповідає точка "А". Криві регуляторів, розташовані 
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нижче знайденої точки на номограмі, забезпечують прийняті умови. 

 
Рис. 2.10. Динамічні коефіцієнти регулювання на статичних об'єктах:  

а – аперіодичний перехідний процес; б – процес з 20% перерегулюванням;  

в – процес з мінімальною квадратичною площею; 1 – І-регулятор;  

2 – П-регулятор; 3 – ПІ-регулятор; 4 – ПІД-регулятор 

 

 

 

 
 

 

Отже, для даного об’єкта можна приймати різні закони регулювання. Якщо 

залишкове відхилення неприпустиме, то потрібно перейти до інших законів. 

Якщо, наприклад, Rд= 0,55, що відповідає точці "Б",  допускається застосовувати 

тільки ПІД-закон регулювання. 

 

 

 

Рис. 3.11. Динамічні коефіцієнти 

регулювання на астатичних об’єктах:  

а – аперіодичний перехідний процес;  

б – процес з 20 % перерегулюванням;  

в–процес з мінімальною квадратичною 

площею; 1 – І-регулятор; 2 – П-регу-

лятор; 3 – ПІ-регулятор; 4 – ПІД-

регулятор 
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Далі потрібно оцінити час регулювання при застосуванні прийнятого закону. 

Для цього використовують графіки, наведені на рис. 2.11, де визначають 

відношення tр/τзз (відносний час регулювання), звідки знаходять tр. 

У випадку, якщо знайдений час регулювання перевищує допустиме значення, 

переходять до більш складного закону регулювання. 

При розгляді астатичного об’єкта регулювання  можна використати дані 

таблиць 2.1 і 2.3. 

Потрібно врахувати, що для даних об’єктів інтегральний закон регулювання 

застосовувати не рекомендується, оскільки така система структурно нестійка. 

 

Розрахунок параметрів регулятора 
Вибраний закон регулювання забезпечить перехідний процес з необхідними 

показниками якості при певних значеннях настроювальних параметрів 
регулятора.  

Розглянемо настроювальні параметри регуляторів у відповідності із законами 
регулювання. 

Для П-регулятора: коефіцієнт передачі kр, % ходу регулюючого органу/од. 
вимірювання регульованої величини. 

Для І-регулятора: коефіцієнт передачі kр, % ходу регулюючого органу/сек. од. 
вимірювання регульованої величини. 

Для ПІ-регулятора: коефіцієнт передачі кр, % ходу регулюючого органу/ од. 
вимірювання регульованої величини; час інтегрування (подвоєння) Ті, сек. 

Для ПІД-регулятора: 
коефіцієнт передачі kр і час інтегрування Ті те ж, що і в ПІ- регуляторі; 
час випередження Тп, сек. 
Настроювальні параметри регуляторів можна розраховувати декількома 

способами, як графічними, так і аналітичними. Достатня для практичних цілей 
точність досягається при використанні формул, наведених у табл. 2.3 і 2.4. 

 

Таблиця 2.1 

Динамічний коефіцієнт регулювання 

для астатичних об’єктів 
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П 2,9 1,4 - 

ПІ 1,4 1,3 0,9 

ПІД 1,3 1,1 0,8 

 

Таблиця 2.2 

Відносний час регулювання tр/τ для 

астатичних об’єктів 
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П 6 8 - 

ПІ 14 16 18 

ПІД 9 12 13 
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Таблиця 2.3. - Формули для розрахунку настройок безперервних регуляторів 

при роботі зі статичними об’єктами 

 

Таблиця 2.4. Формули для розрахунку настройок безперервних регуляторів 

при роботі з астатичними об’єктами 

 

Приклад. Є експериментально знята крива розгону теплового статичного 

об’єкта. Поставлено завдання - вибрати закон регулювання і настроювальні 

параметри регулятора. 

Вихідні дані: перехідний процес з 20 % перерегулюванням без залишкового 

відхилення; максимально можливе збурення - 20 % ходу регулюючого органу; 

максимальне динамічне відхилення 80о С. 

Допустимий час регулювання - 300 сек. Крива розгону і її обробка показані на 

рис. 2.13. 
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Рис 2.13. Крива розгону об'єкта (до прикладу). 

Проводимо в точці перегину кривої (Б) дотичну і визначаємо часові 
параметри: Тзз = 28 с; τзз = 32 с; τзз /Тзз = 1,14, kзз=100/20 =5 0/% ходу регулюючого 
органу. 

За виразом (2.16) розраховуємо динамічний коефіцієнт регулювання (для 

статичних об’єктів): 

𝑅д =
80

5 ∙ 20
= 0,8 

Для певних параметрів знаходимо точку "В" на рис. 2.10 б. Її положення 
свідчить, що приймати можна тільки ПІД-закон регулювання. 

За номограмою (рис. 2.10 б) визначаємо відношення tp/ τзз = 8. Звідси tp = 256 с., 
що задовольняє вимоги до допустимої тривалості регулювання. 

Настроювальні параметри ПІД-регулятора розрахуємо за формулами табл. 2.3 
для перехідного процесу з 20 % перерегулюванням. У результаті маємо:  
kр = 0,21 % ходу РО/ 0С, Ті = 64 с., Тп = 12,8 с. 

 

Завдання 
В практичній роботі №1 «Вивчення характеристик об’єктів керування» Вами 

побудована згідно варіанту крива розгону теплового статичного об’єкту 
(тунельна сушарка). Необхідно вибрати закон регулювання і настроювальні 
параметри регулятора.  

Вихідні дані для розрахунку приведені в таблиці 2.5.  
Максимальне динамічне відхилення в роботі приймаємо 5% від усталеного 

значення температури  після закінчення перехідного процесу. 
Таблиця 2.5. – Вихідні дання для розрахунку 

Варіант 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Перехідний 

процес* 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

Максимально 

можливе 

збурення, % 

20 30 40 25 35 22 27 32 37 31 

*В таблиці перехідний процес:  

1- з 20 % перерегулюванням без залишкового відхилення 

2- аперіодичний; 

3. мінімальна квадратична площа. 



27 

 

 
Контрольні запитання  
1. Наведіть класифікацію регуляторів за способом дії і за призначенням. 
2. Охарактеризуйте динамічні властивості стабілізуючих інтегральних і 

пропорційних регуляторів. 
3. Роз’ясніть поняття залишкової нерівномірності в перехідних процесах 

САР. 
4. Наведіть динамічні показники ПІ- і ПІД-регулятора. 
5. Перерахуйте показники якості регулювання і дайте їх характеристики. 
6. Побудуйте перехідний процес в САР з астатичним об’єктом і П-

регулятором. 
7. Виконайте аналіз перехідного процесу в системі з І-регулятором і 

астатичним об’єктом. 
8. Доведіть обов’язкову наявність залишкового відхилення при використанні 

П-регулятора. 
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3.ДОСЛІДЖЕННЯ ДАВАЧІВ 

3.1. Потенціометричний перетворювач лінійних та кутових переміщень 

Мета роботи: вивчити принцип роботи потенціометричного перетворювача 

та виконати розрахунки обмотувального проводу каркасу. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Потенціометричний датчик (реостатний датчик) або потенціометричний 

перетворювач (ПП) - вимірювальний перетворювач, призначений для 

вимірювання та перетворення лінійних або кутових переміщень у електричний 

сигнал, тобто є перетворювачем переміщення, вхідним сигналом якого є 

положення рухомого контакту потенціометра (змінного резистора високої 

точності та стабільності), а вихідним - напруга, яку можна зняти з цього контакту 

або опір відповідної частини потенціометра. 

Потенціометричні датчики використовуються в якості датчиків положення 

механічних елементів системи, наприклад, дросельної заслінки, поплавка 

рівнеміра, пружного елемента в електромеханічних манометрах, валу 

сервомашини (рис. 3.1). 

 
Рис. 3.1. Потенціометричний датчик кута повороту валу у сервомашини 

Датчики такого типу використовуються в системах промислової автоматики, 
автомобільній, будівельній, корабельній, авіаційній та ракетно-космічній техніці. 

Лінійним ПП називається перетворювач з лінійним розподілом опору вздовж 
каркасу потенціометра, тобто такий, що має лінійну статичну характеристику в 
режимі холостого ходу. 

Чутливим елементом потенціометричного датчика є потенціометр, рухомий 
контакт (щітку) якого з'єднано з механічним елементом, положення якого треба 
визначити. З електричної точки зору, у точці контакту щітки фіксований 
резистивний елемент ділиться на дві частини змінної величини, залежної від 
положення щітки. 

При використанні потенціометра як дільника напруги на його крайні контакти 
подається напруга живлення, а вихідним сигналом є напруга, яку знімають між 
рухомим контактом та одним з кінців резистивного елемента (рис.3.2). 

Величина вихідного сигналу пов'язана з положенням щітки наступним 

співвідношенням: 

𝑈𝑥 = 𝑈
𝑅𝑥

𝑅
 

де U - напруга живлення датчика, 

R - повний опір потенціометра; 

Rx - опір між виводом початку резистивного елемента та рухомим контактом; 

Ux - вихідний сигнал. 
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Рис. 3.2 - Схема потенціометра 

Якщо потенціометр має лінійну функціональну залежність, виконується 

співвідношення: 
𝑅𝑥

𝑅
=

𝑥

𝐿
 

де L - довжина резистивного елемента; 

x - відстань між початком резистивного елемента та рухомим контактом.  

Залежність сигналу від положення в цьому випадку приймає вигляд: 

𝑈𝑥 =
𝑈

𝐿
𝑥 = 𝑘𝑥 

де k = U/ L - коефіцієнт перетворення потенціометричного датчика. 

Залежно від характеру переміщення рухомого контакту потенціометричні 

перетворювачі діляться на перетворювачі лінійних та кутових переміщень. 

У перетворювачів лінійних переміщень резистивний елемент виконується на 

прямому каркасі необхідної довжини. Робочий хід, а разом з ним і діапазон 

вимірюваних лінійних переміщень, обмежуються довжиною робочої частини 

резистивного елемента (рис. 3.3). 

 
Рис. 3.3. Прецизійні 20-оборотні потенціометри ППМЛ-ИМ з лінійною 

характеристикою і дев'ятьма та двома відведеннями 

Каркас перетворювачів кутових переміщень виготовляється у вигляді дуги 

кола. Робочий кут зазвичай дещо менший за 360 градусів. Для розширення 

діапазону вимірювань випускаються так звані «багатооборотні» потенціометри, 

робочий кут яких становить 1800°, 3600°, 7200° (5, 10, 20 обертів валу). Каркас 

таких потенціометрів розміщується по гвинтовій лінії.  

Резистивний елемент потенціометричного датчика часто виконується у 

вигляді дротяного резистора. У цьому випадку на каркас намотується тонкий 

ізольований емаллю або шаром оксиду електричний провід з матеріалу з високим 



30 

 

питомим опором та низькою залежністю цього параметра від температури. 

Найчастіше використовується манганін, константан, фехраль. Для виготовлення 

датчиків з підвищеною зносостійкістю та стійкістю до корозії використовується 

сплав, що складається з 90% платини та 10% іридію. Також у цих випадках 

використовується дріт з інших сплавів на основі платини, наприклад, платина-

паладій, платина-рубідій. 

У перетворювачах низького класу точності використовується дріт діаметром 

0,1...0,4 мм. Платино-іридієвий сплав дає можливість виготовити дріт діаметром 

до 0,03 мм, який використовується у перетворювачах високого класу точності. 

Щітка виготовляється з кількох дротинок платино-іридієвого чи платино- 

берилієвого сплаву або пластинок з фосфористої бронзи. 

Для виготовлення каркасу використовується ізоляційний матеріал, наприклад, 

гетинакс, текстоліт, кераміка. Використовуються також каркаси з алюмінію, 

ізольованого лаком або плівкою окислу. Завдяки високій теплопровідності 

алюмінієві каркаси дозволяють збільшити густину струму в провіднику 

резистивного елемента, що збільшує чутливість перетворювача. 

Основні переваги потенціометричних датчиків: висока точність та 

стабільність функції перетворення, мале значення перехідного опору, низький 

рівень власних шумів. 

Основні недоліки потенціометричних перетворювачів: невелике значення 

роздільної здатності, обмежені можливості при використанні змінного струму, 

наявність ковзного контакту, що призводить до обмеженої кількості робочих 

циклів датчика. 

Методика розрахунку потенціометричного перетворювача 

Розглянемо схему ПП кутових переміщень, зображену на рис. 3.4. 

 
Рис. 3.4. Схема ПП кутових переміщень для розрахунку 

Нехай задано вихідні параметри для розрахунку: напругу живлення U і 

максимальний кут повороту движка (щітки) φmax. 

Кут обмотки ПП φоб має задовольняти співвідношенню φоб > 2φmax. Для 

ПП з лінійним переміщенням движка l > 2х. 

Чутливість ПП з лінійним переміщенням движка: 

𝑆 =
∆𝑢

∆𝑙
=

𝑢

𝑙
, 

Чутливість ПП з кутовим переміщенням движка: 

𝑆 =
∆𝑢

∆𝜑
=

𝑢

𝜑об

, 

Звідки можна отримати значення крутості характеристики ПП.  
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Опір обмотки ПП: 

𝑅 =
𝜌∙𝑙𝜔∙𝜔

𝑞∙103
, 

де ρ - питомий опір проводу обмотки, Ом∙мм2/м;  

Іω -середня довжина одного витка, мм; 

ω - - число витків обмотки на каркасі; 

q - площа поперечного перерізу проводу обмотки, мм3.  

Враховуючи, що число витків обмотки: 

𝜔 =
𝑙

𝑑із
, 

де l - довжина обмотки на каркасі по дузі каркасу або по робочій доріжці, мм 

(рис.3.5); 

dІЗ - діаметр обмотувального проводу з ізоляцією, мм, дістаємо формулу для 

визначення опору обмотки у вигляді: 

𝑅 =
𝜌∙𝑙𝜔∙𝑙

𝑞∙𝑑із∙103
, 

 
Рис. 3.5. Довжина обмотки на каркасі ПП 

Довжину обмотки на каркасі по дузі каркасу або по робочій доріжці можна 

знайти з пропорції: 

2πr – 3600 

l – φоб , 

де r - радіус кривизни каркасу або робочий радіус движка, мм 

𝑙 =
2𝜋𝑟𝜑об

3600
, 

Тоді вираз для опору обмотки ПП запишемо у вигляді: 

𝑅 =
2∙𝜋∙𝑟∙𝜑об∙𝜌∙𝑙об

3600∙𝑞∙𝑑із∙103, 

Для каркасу ПП прямокутного перерізу (рис. 3.6) середня довжина одного 

витка: 

𝑙𝜔 = 2(ℎ + 𝑏) + 𝜋𝑑із, 

де h - висота каркасу; b - товщина каркасу. 

 
Рис. 3.6. Середня довжина одного витка 

Для струму U/R, який проходить через ПП, необхідно виконати 
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співвідношення: 

(U/R) << Iдоп, 
де Iдоп — максимально допустимий струм з точки зору нагрівання обмотки; 

Iдоп = q∙δ, 
де δ - густина струму, А/мм3. 

Тоді 
𝑈

𝑅
≤ 𝑞𝛿 або 

𝑈

𝑞𝛿
≤ 𝑅 

Враховуючи вираз для розрахунку опору, маємо: 

𝑈

𝛿
≤

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟 ∙ 𝜑об ∙ 𝜌 ∙ 𝑙𝜔

3600 ∙ 𝑞 ∙ 𝑑із ∙ 103
 

Здобутий вираз є основним розрахунковим співвідношенням для ПП. 

Матеріал проводу, а, отже, і ρ, вибирають згідно з призначенням і загальними 

умовами роботи ПП. 

Допустиму густину струму δ вибирають залежно від матеріалу каркасу, умов 

теплообміну. На практиці густина струму δ = 5...30 А/мм3. За умови відомого 

перерізу обмотувального дроту допустима густина струму визначається силою 

допустимого струму. 

В свою чергу допустимий струм можна знайти з умови забезпечення 

правильного теплообміну (виключення перегріву ПП):  

𝐼ДОП
2 𝑅

𝜇𝑆
≤ 𝑡𝑚𝑎𝑥 𝑛𝑛 − 𝑡𝑚𝑖𝑛 нс , 

де µ - коефіцієнт тепловіддачі (звичайно перебуває в межах 0,13...0,14 Вт/(дм3∙°С); 

S - площа поверхні охолодження ПП, дм2; 

tmax nn - максимально допустима температура для даної конструкції ПП; 

tmax нс - максимальна температура навколишнього середовища. 

З метою зменшення моменту зворотної дії радіус розточки каркасу (або робочу 

довжину движка) r за можливості слід вибирати малим. 

Момент зворотної дії визначається моментом сил сухого тертя: 

Mтер = P∙f∙r , 

де Р - сила натягу щітки ПП (величина Р коливається від десятих часток ньютон 

до декількох ньютон); 

f - коефіцієнт сил сухого тертя при русі щітки по обмотці (орієнтовно f = 

0,3...0,4). 

Якщо в якості вихідних будуть задані інші параметри, послідовність 

розрахунку потрібно змінити. 

ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКІВ 

Принципову схему потенціометричного перетворювача для сигналізації зміни 

тиску зображено на рис. 3.7. В якості чутливого елемента використовується 

мембрана і дає переміщення движка Δl =1 мм при зміні тиску на 0,1 атм від 

нормального, що дорівнює 2 атм. 

ПП працює на поляризоване реле з напругою спрацьовування ΔU=0,5 В. 

Напруга живлення ПП дорівнює 26 В. Каркас ПП квадратного перерізу (h=b). 

Опір реле Rн=5000 Ом. 
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Рис. 3.7. Принципова схема потенціометричного перетворювача для сигналізації 

зміни тиску 

Оскільки опір реле досить великий і в нормальному стані движок 

потенціометра перебуває в нульовому положенні, то в розрахунок замість ΔU 

можна підставити безпосередньо напругу спрацьовування реле. 

1. Вибираємо в якості обмотувального проводу константан марки Е-2Н16 з 

такими характеристиками: dіз=0,28 мм, q=0,0491 мм2, ρ=0,49 Ом-мм2/м, 

δ=3 А/мм3. 

де di3 - діаметр обмотувального проводу з ізоляцією, мм,  

q - площа поперечного перерізу проводу обмотки, мм2;  

ρ - питомий опір проводу обмотки, Ом∙мм2/м; 

δ - густина струму, А/мм3. 

3. Загальну довжину обмотки на каркасі по дузі каркаса ПП визначаємо з 

співвідношення: 
∆𝑈

∆𝑙
=

𝑈

𝑙
, 

Тобто                           𝑙 = 𝑈
∆𝑙

∆𝑈
= 26

1

0,5
= 52 мм.  

3. Загальне число витків 

𝜔 =
𝑙

𝑑із

=
52

0,28
= 185. 

4. Загальний опір 

𝑅 =
𝑈

𝑞𝛿
=

26

0,0491 ∙ 3
= 176,4 Ом. 

5. Середня довжина одного витка може бути знайдена зі співвідношення: 

𝑅 =
𝜌 ∙ 𝑙𝜔 ∙ 𝜔

𝑞 ∙ 103
. 

Тоді 

𝑙𝜔 =
𝑅 ∙ 𝑞 ∙ 103

𝜌 ∙ 𝑙𝜔 ∙ 𝜔
=

176,4 ∙ 0,0491 ∙ 103

0,49 ∙ 185
= 93,5 мм. 

6. Знаючи довжину одного витка lω , потрібні габаритні розміри квадратного 

перерізу ПП легко визначити за формулою: 

b = h = 23,1 мм. 

Для прямокутного перерізу каркасу, задавшись однією з величин (наприклад, 

товщиною b каркасу), визначимо інший розмір каркасу h. 

7. Перевіримо відносну похибку ξ в напрузі, яка знімається з движка ПП при 
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переміщенні його на 1 мм: 

ξ=
∆𝑙

𝑙
(1 −

∆𝑙

𝑙
)

𝑅

𝑅н
= 0,00066 = 0,66%. 

Це цілком допустимо, тим більше, що практично зміна напруги завжди 

відбувається стрибками при переміщенні движка з витка на виток. 

 

Таблиця 3.1 - Дані для виконання розрахунків 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

dіз 0,24 0,26 0,30 0,32 0,34 0,36 0,24 0,30 0,35 0,36 0,24 0,30 

q 0,046 0,048 0,047 0,048 0,048 0,045 0,046 0,048 0,048 0,046 0,048 0,047 

ρ 0,49 0,52 0,54 0,46 0,50 0,49 0,52 0,46 0,47 0,50 0,49 0,52 

δ 3 3,5 3,8 4 4,2 3,3 3,5 4 4,2 3 3,5 3,8 

 

3.3. Функціональний потенціометричний перетворювач 
Мета роботи: вивчити принцип роботи функціонального 

потенціометричного перетворювача та виконати розрахунки шунтуючих опорів. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

В системах управління і автоматики, крім лінійних потенціометричних 

вимірювальних перетворювачів (ВП), часто використовуються потенціометри, в 

яких зв’язок між вхідною і вихідною величинами описує деяка функціональна 

залежність вигляду: 

𝑈 = {𝑘𝑥2; 𝑘 ln𝑥; 𝑘 sin 𝑥; 𝑘√𝑥; … 

Функціональні потенціометричні перетворювачі (ФПП) - це перетворювачі з 

нелінійним розподілом опору вздовж каркасу, тобто із змінним співвідношенням 

ΔR/Δx або ΔR/Δφ. Такі ФПП використовуються для компенсації власної 

нелінійності навантаженого ФПП або нелінійності одного чи декількох елементів 

схеми приладу (або системи), увімкнених до чи після ФПП. 

Застосовуються такі методи отримання нелінійного розподілу опору по 

довжині потенціометра: 

1) намотка проводу потенціометра змінним кроком; 

2) використання обмотувального проводу з різними діаметрами або з різними 

питомими опорами; 

3) створення змінної довжини витка за рахунок змінного периметра 

поперечного перерізу каркасу (зміна плавна або ступінчаста); 

4) шунтування ділянок потенціометра з лінійним розподілом опору 

постійними опорами. 

Шунт (англ. Shunt) - електричне або магнітне відгалуження, яке вмикають 

паралельно до основного кола, або відгалуження вимірювального приладу 

(наприклад, амперметра (рис. 3.8). Операцію підключення шунта називають 

шунтуванням. 

Шунтування - процес паралельного під'єднання електричного елемента до 

іншого елемента, зазвичай з метою зменшення підсумкового електричного опору 

кола. 

Два останніх методи найпростіші і тому застосовуються частіше за інші. 

Іноді, щоб дістати нелінійну залежність, використовують спеціальні 

кінематичні ланки. 
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Рис. 3.8. Шунт 

Методика розрахунку функціонального потенціометра 

Виконаємо розрахунок функціонального потенціометра із змінною довжиною 

витка за рахунок змінного периметра поперечного перерізу каркасу (так званого 

профільного функціонального потенціометра). 

Профільний потенціометр (рис. 3.9) у звичайному виконанні - це плоска 

ізоляційна пластинка (каркас) невеликої товщини, з одного боку прямолінійна, а 

з другого - вирізана по деякій кривій. На таку пластинку щільно (виток до витка) 

намотується дріт. До кінців потенціометра підводиться напруга живлення U, аз 

його движка знімається напруга Uвих=f(x), функціонально залежна від 

переміщення х движка. 

 
Рис. 3.9. Профільний потенціометр 

Вид залежності Uвих від x визначається формою вирізу каркаса потенціометра, 

тобто залежністю його висоти h від переміщення x движка h= φ(x). 

Знайдемо залежність h=φ(x), необхідну для того, щоб дістати потрібну форму 

рівняння Uвих = f(x). Вважатимемо, що намотування дроту на каркасі рівномірне і 

ПП працює на великий опір навантаження. 

Перемістимо движок потенціометра із деякого довільного положення х на 

невелику ділянку dx. Тоді приріст dRx опору Rx можна записати у вигляді: 

𝑑𝑅𝑥 = 𝜌
𝜔

𝑙
∙𝑑∙𝑥∙𝑙𝜔

𝑞
, 
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або, без урахування довжини витка на заокругленнях, 

𝑑𝑅𝑥 =
𝜌∙𝜔

𝑙∙𝑞
𝑑 ∙ 𝑥 ∙ 2(ℎ + 𝑏),  

Величина ω/l дає числове значення кількості витків на одиницю довжини 

потенціометра. 

При цьому приріст напруги на вихідних клемах 

𝑑𝑈вих = 𝐼 ∙ 𝑑 ∙ 𝑅𝑥 =
𝑈

𝑅
𝑑 ∙ 𝑅𝑥 =

2𝑈𝜌𝜔

𝑙𝑞𝑅
(ℎ + 𝑏)𝑑 ∙ 𝑥. 

Звідси висота каркасу 

𝑘 =
𝑙𝑞𝑅

2𝑈𝜌𝜔
, 

ℎ = 𝑘
𝑑𝑈вих

𝑑 ∙ 𝑥
− 𝑏, 

де h - постійна величина, не залежна від х. 

Отже, потрібну форму каркасу потенціометра можна визначити, якщо 

продиференціювати по х задану залежність вихідної напруги від переміщення 

движка ПП. 

Нехай, наприклад, потрібно дістати залежність Uвux = c∙x (рис. 3.10). 

 
Рис. 3.10. Зміна висоти каркасу ПП з лінійною залежністю 

Згідно з наведеною формулою висота каркасу: ℎ = 𝑘
𝑑(𝑐𝑥)

𝑑𝑥
− 𝑏 = 𝑘𝑐 − 𝑏, має 

бути постійною. 

Якщо потрібно знайти залежність Uвих = cx2 (рис. 3.11), то висота каркасу має 

змінюватися залежно від x за законом: 

ℎ = 𝑘
𝑑(𝑐𝑥)2

𝑑𝑥
− 𝑏 = 2𝑘𝑐𝑥 − 𝑏, 

тобто лінійно залежати від переміщення х. 

 
Рис. 3.11. Зміна висоти каркасу ПП з квадратичною залежністю 

У цьому разі потрібний вигляд залежності Uвих = f(x) за рахунок кінцевої 

товщини b каркасу можна дістати лише від деякого початкового значення х, що 

не дорівнює нулю при lmin = b/2kc. Якщо lmin вважати за початкову точку ПП, то 



37 

 

Uвих=f(x) починатиметься не з нульового значення. 

Як інший приклад розглянемо випадок, коли переміщення движка х 

пропорційне квадрату вимірюваної величини (рис. 3.12) x=ay2, а вихідна напруга 

має залежати від вимірюваної величини лінійно, тобто Uвих=my. Заданою 

залежністю в цьому разі буде: 

𝑈вих =
𝑚

√𝑎
√𝑥 = 𝑐√𝑥, 

а шукану залежність h = y(x) дістанемо у вигляді: 

ℎ = 𝑘𝑐
√𝑥

𝑑𝑥
− 𝑏 =

𝑘𝑐

2

1

√𝑥
− 𝑏, 

 
Рис. 3.13. Потенціометр з переміщенням движка, пропорційним до квадрату 

вимірюваної величини 

Оскільки при х = 0 висота каркаса прямує до нескінченності, то потрібну 

залежність вихідної напруги також можна знайти лише від якогось початкового 

значення х, що не дорівнює нулю, при l = lmin. 

У ряді випадків виконання потенціометра з плавно профільованим каркасом 

пов'язане із значними труднощами його виготовлення та намотування проводу. 

Тоді користуються таким прийомом. Криву потрібної залежності Uвих = f(x) 

розбивають так, як показано на рис. 3.13,а на ряд ділянок і утворені при цьому 

точки (0, 1, 2, 3,...) сполучають прямими лініями. Кількість ділянок визначається 

допустимою похибкою при реалізації залежності Uвux = f(x) і має бути тим 

більшою, чим менша допустима похибка. 

Здобута таким чином ламана характеристика наближено замінює точну 

безперервну характеристику і може бути реалізована значно простіше за 

допомогою розбиття всього потенціометра на ряд ділянок з постійною висотою 

каркасу на кожній ділянці (рис. 3.13, б). 

Потрібно лише, щоб характеристика кожної ділянки потенціометра мала 

нахил, який точно дорівнює відповідному нахилу відрізка ламаної 0-1-2-3-…. 

На рис. 3.13,в показано спосіб побудови аналогічної ламаної характеристики 

застосуванням на різних ділянках каркаса різних відстаней між витками (кроку 

намотування). Той самий результат дістанемо, якщо виконуватимемо 

намотування різних ділянок потенціометра проводами різних діаметрів або з 

різних матеріалів з неоднаковими ρ. 
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Рис. 3.13. Способи побудови функціональної залежності потенціометра:  

а -характеристика ПП; б - ПП з ступінчастим каркасом; в - ПП із змінним кроком 

намотки 

Метод розрахунку функціонального ПП з шунтуючими опорами розглянемо 

на конкретному прикладі потенціометра, вихідна напруга якого пропорційна до 

синусу кута переміщення движка (рис. 3.14). 

 
Рис. 3.14. Синусоїдна характеристика функціонального потенціометра 

Нехай потрібно розрахувати шунтуючі опори до потенціометра довжиною 

l=100 мм і опором 100 Ом, якщо необхідна залежність вихідної напруги від 

переміщення движка: 

𝑈вих = 𝑈 sin 𝛼, 
де 

0 ≤ 𝛼 ≤ 𝜋
2⁄ , 
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𝛼 =
𝑥1,2,3

𝑙
𝜋

2⁄ , 

Напруга живлення U= 10В. Максимально допустима похибка Δmax вихідної 

напруги не повинна перевищувати 3% U, тобто має бути меншою за 0,3 В. 

Необхідна залежність Uвих = U∙sinа може бути здійснена за допомогою 

профільного потенціометра (рис. 3.15), висота каркасу якого змінюється за 

законом: 

ℎ = 𝑘
𝑑𝑈вих

𝑑𝑥
− 𝑏 = 𝑘𝑈 cos 𝛼 − 𝑏, 

 
Рис. 3.15. Побудова синусоїдної залежності за рахунок використання каркасу із 

змінною за косинусоїдою висотою 

ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКІВ 

Для розрахунку шунтуючих опорів будуємо криву Uвих = U sin а, показану на 

рис. 3.15, і розбиваємо її на три ділянки: 0-1, 1-2, 2-3. При розбитті максимальна 

похибка ∆= (𝑈вих)точн − (𝑈вих)набл, ніде не перевищує 0,3 В, тобто вкладається у 

задані межі. 

При цьому довжини окремих ділянок потенціометрів становлять: l1=50 мм, 

l2=30 мм, l3=20 мм, а опори відповідних ділянок: R1=50 Ом, R2=30 Ом, R3=20 Ом, 

оскільки намотка потенціометра рівномірна. 

𝑅𝐼𝐼 =
𝑅2

/
𝑅2

𝑅2
/

+ 𝑅2

, 

𝑅𝐼𝐼𝐼 =
𝑅3

/
𝑅3

𝑅3
/

+ 𝑅3

, 

Звідки 

𝑅2
/

=
𝑅2𝑅𝐼𝐼

𝑅2 − 𝑅𝐼𝐼

, 

𝑅3
/

=
𝑅3𝑅𝐼𝐼𝐼

𝑅3 − 𝑅𝐼𝐼𝐼

. 

Необхідний приріст напруги на кожній ділянці (див. рис. 3.14): 

Δ UI = U sin a1 = 7В, 

ΔUII = U sin a2 - ΔUI = 2,5В, 

ΔUIII = U - ΔUI - ΔUII = 0,5В. 

Оскільки струм на всіх ділянках потенціометра має бути однаковим, можна 

скласти рівняння: 

𝐼 =
∆𝑈𝐼

𝑅𝐼

=
∆𝑈𝐼𝐼

𝑅𝐼𝐼

=
∆𝑈𝐼𝐼𝐼

𝑅𝐼𝐼𝐼

, 

звідки, зрівнявши окремо два перші та окремо два другі дроби, дістанемо: 

𝑅𝐼𝐼 = 𝑅𝐼

∆𝑈𝐼𝐼

∆𝑈𝐼

= 50
2,5

7
= 17,85 Ом, 
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𝑅𝐼𝐼𝐼 = 𝑅𝐼𝐼

∆𝑈𝐼𝐼𝐼

∆𝑈𝐼𝐼

= 17,85
0,5

2,5
= 3,57 Ом. 

Знаючи повні опори окремих ділянок потенціометра, знаходимо значення 

потрібних шунтуючих опорів: 

𝑅2
/

=
30 ∙ 17,85

30 − 17,85
= 44,1 Ом, 

𝑅3
/

=
20 ∙ 3,57

20 − 3,57
= 4,35 Ом. 

Перевіримо правильність виконаного розрахунку для однієї з ділянок 

потенціометра, наприклад, першої. Приріст напруги на цій ділянці: 

∆𝑈𝐼 = 𝐼𝐼𝑅𝐼 =
𝑈𝑅𝐼

𝑅𝐼 + 𝑅𝐼𝐼 + 𝑅𝐼𝐼𝐼

=
10 ∙ 50

50 + 17,85 + 3,57
= 7 В. 

Здобутий приріст вихідної напруги на першій ділянці дорівнює заданому, що 

підтверджує правильність розрахунку. Аналогічно можна перевірити розрахунок 

і для інших ділянок ПП. 

 
Рис.3.16. Функціональний потенціометр з шунтуючими опорами 

Таблиця 3.2 - Дані для виконання розрахунків 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

R1, Ом 35 38 40 43 45 48 55 58 60 63 65 70 

R2, Ом 15 18 20 23 25 28 35 38 40 43 45 5 

R3, Ом 5 8 10 13 15 18 25 28 30 33 35 40 

 

3.3. Тензометричний перетворювач 

Мета роботи: вивчити принцип роботи, спосіб ввімкнення та виконати 

розрахунки дротяного тензометричного вимірювального перетворювача. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Тензометричний вимірювальний перетворювач - це параметричний 

резистивний перетворювач, який перетворює деформацію твердого тіла, 

викликану прикладеною до нього механічною напругою, в електричний сигнал. 

Тензометричні перетворювачі ґрунтуються на використанні зміни 

електричного опору провідних матеріалів (металів і напівпровідників) при 

розтягуванні та стисканні їх у межах пружних деформацій. 

У практиці вимірювальних перетворювачів тензоефект застосовується у двох 

напрямках: 

- використання тензоефекту тензочутливого матеріалу, який об'ємно 

розтягується або стискається. Вхідна величина такого перетворювача - тиск газу 

або рідини, що його оточують. На цьому принципі будуються перетворювачі 

високих і надвисоких тисків, які виготовляють у вигляді безкаркасної обмотки, 
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намотаної зазвичай з манганінового дроту. Перетворювачами низьких тисків є 

германієвий або кремнієвий тензорезистор; 

- використання тензоефекту тензочутливого матеріалу, який лінійно 

розтягується або стискається. Перетворювачі цієї групи можуть бути виконані у 

вигляді наклеюваних дротяних, фольгових, плівкових або так званих вільних 

(навісних) ТП. Їх використовують для вимірювання малих переміщень, 

деформацій або зусиль, які спричинюють деформацію деталей. 

Переваги ТП: 

 малі маса і габаритні розміри; 

 можливість вимірювати постійні та змінні деформації; 

 можливість розміщувати їх у важкодоступних місцях; 

 простота конструкції і дешевизна виконання. 

Основні недоліки ТП: 

 наявність поперечної тензочутливості для дротяних ТП, яка становить 0,25-

1% (у фольгових і ненаклеюваних ТП вона практично відсутня); 

 мала потужність вихідного сигналу ТП. 

Клас точності вимірювальних пристроїв з ТП лежить у межах 0,2-1,5%. 

Найчастіше застосовуються в промисловості такі різновиди ТП: 

 провідникові (дротяні та фольгові) - найпоширеніші; 

 напівпровідникові; 

 плівкові. 

Дротяні ТП у загальному випадку представляють собою ряд петель тонкого 

тензочутливого дроту 1 (решітку) (число петель від 2 до 80) діаметром 

0,01...0,05 мм з високоомного сплаву, наклеєних на ізоляційну підкладку 

(паперову прокладку) 2 і згори заклеєних також ізоляційною підкладкою 

(захисним папером). 

Для зміцнення місця закріплення вивідних кінців згори та знизу ТП 

приклеюють смужки паперу і роблять розвантажувальну петлю (рис. 3.17). 

 
Рис. 3.17. Конструкція наклеюваного дротяного тензоперетворювача (b - ширина 

решітки; lб - довжина петлі або база ТП; lб=5...25 мм; t - ширина петлі або крок 

петлі; t >2d=0,8...10 мм; d- діаметр дроту ТП) 

До кінців дроту приєднані паянням або зварюванням виводи 3 із мідного 

проводу. 

Опір таких ТП дорівнює 20...500 Ом. 

Найчастіше для дротяних ТП застосовують такі матеріали: константан, 

ніхром, манганін, вісмут. Проте, найпоширенішими у вітчизняній тензометрії є 
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ТП із спеціального константанового дроту діаметром 0,025...0,035 мм. 

Електроізоляційні підкладки, між якими розміщують дріт ТП, виконують із 

цигаркового паперу, лакової плівки або цементу, скріплених між собою клеєм, 

лаком або цементом. Перетворювачі називають відповідно паперовими, лаковими 

або цементними. 

Щоб отримати ТП з малою базою (1...3 мм), їх роблять двошаровими і 

виготовляють намотуванням тензочутливого дроту 1 на трубчастий паперовий 

каркас 2, який після проклеювання розплющується і наклеюється на підкладку 3 

(рис 3.18). 

 
Рис. 3.18. Конструкція двошарового наклеюваного тензоперетворювача:  

1 - тензочутливий дріт; 2 - трубчастий паперовий каркас, який після 

проклеювання розплющується і наклеюється на підкладку 3;  

4,5 - вивідні провідники 

До якості клею ставлять найвищі вимоги, оскільки найдрібніші бульбашки 

повітря в шарі клею різко зменшують чутливість ТП відносно розрахункового 

значення. 

В якості клеючих речовини залежно від умов роботи використовують 

різноманітні клеї та цементи: 

- за умов нормальних температур - ацетатно-целулоїдні та бакелітові клеї, клеї 

на основі органічних смол, кремненітрогліфталеві клеї тощо; 

- за умов підвищених температур (до 700...800°С) - кремнійорганічні цементи 

та спеціальні цементи на основі рідкого скла або полісилоксани з різними 

наповнювачами. 

Дротяний ТП реагує лише на складову вхідного сигналу деформації вздовж 

петель. 

Ця властивість використовується для визначення напряму деформації за її 

складовими, які вимірюються за допомогою двох датчиків, наклеєних поруч, але 

із взаємно перпендикулярним розміщенням петель. 

Особливість наклеюваних ТП полягає в тому, що це перетворювачі разової дії, 

тобто вони не можуть бути переклеєні з об'єкта на об'єкт. 

 

Методика розрахунку тензометричного вимірювального перетворювача 

Основні етапи розрахунку: 

- вибір конструкції, матеріалу; 

- розрахунок геометричних розмірів; 

- розрахунок чутливості та похибки. 

Вихідними даними для розрахунку є вимоги технічного завдання (ТЗ) на 
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розробку ТП. 

Згідно з вимогами ТЗ конструкцію і матеріал ТП вибирають, зважаючи на межі 

вимірювання, умови встановлення ТП на об'єкті вимірювання (матеріал об'єкта 

вимірювання, розміри, кривизна та стан місця під встановлення ТП, можливість 

виконання термообробки), температурний діапазон роботи і точність. Частіше 

застосовують дротяні ТП, оскільки вони забезпечують вимірювання деформації в 

широких амплітудному і температурному діапазонах з достатньою точністю. 

Якщо вимірювання виконують при від'ємних температурах, перевагу надають 

плівковим (лаковим) ТП, при високих температурах - цементним. 

Малі деформації у вузькому температурному діапазоні вимірюють за 

допомогою напівпровідникових ТП завдяки їх високій чутливості. 

Для розрахунку геометричних розмірів ТП визначальними є вимоги щодо 

живлення вимірювального кола. 

Допустимий струм живлення наклеюваного дротяного ТП може бути 

розрахований за формулою: 

𝐼доп = √7,3 ∙ 1010 ∙ 𝑑3, 
де d -діаметр дроту, м (вибирають мінімально можливим). 

Для плівкових і фольгових ТП допустимий струм Iдоп значно більший, оскільки 

в цих ТП умови охолодження кращі, ніж в дротяних. Величина Iдоп цих ТП 

залежить від співвідношення ширини т до товщини z смужки ТП. Так, при 

співвідношенні m/z=10, Iдоп=1,4 Iдоп дротяного ТП того ж самого перерізу. При 

m/z=40  Iдоп=1,95 Iдоп. 

Допустимий струм напівпровідникових ТП можна брати таким, що дорівнює 

допустимому струму фольгових ТП, а вільних ТП - в 1,5 рази нижчий, ніж 

наклеюваних. 

За даною напругою живлення і залежно від вибраного вимірювального кола 

обчислюють опір ТП. 

Базу і ширину дротяного ТП визначають з таких передумов. 

Для зменшення габаритних розмірів датчика потрібно зменшувати базу 

тензорезистора. Проте при заданому опорі в матеріалі ТП це спричинює 

збільшення ширини і все більша частина дроту виявляється неробочою, через що 

знижується коефіцієнт чутливості. Тому відношення розміру бази lб, ТП до його 

ширини b має бути в межах 3...5, тобто: 

lб / b = n = 2…5, 

Зменшити ширину ТП можна за рахунок скорочення відстані між окремими 

дротами. Проте надмірне зменшення цієї відстані спричиняє температурний 

вплив одного боку петлі ТП на другий, що потребує зниження допустимого 

струму, і, крім того, обмежене технологічними можливостями намотки ТП. Крок 

намотки t>>2l. Практично відстань між витками вибирають у 10...20 раз більшою 

за діаметр дроту. 

Враховуючи, що відношення розміру бази ТП до його ширини n=lб/b, 

знаходимо число витків ТП: 

𝑊 =
𝑙

2𝑙б

=
𝑙

2𝑏 ∙ 𝑛
, 

де l=nRd2/4ρ - довжина тензодроту; 
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R - опір ТП; 

d - діаметр дроту; 

ρ - питомий опір ТП. 

Ширина ТП може бути виражена через число витків та крок намотки:  

b=(2W - 1)t. 

Динамічні властивості ТП визначаються динамічними властивостями об'єкта 

вимірювання, верхня гранична частота вимірювання деформації ТП становить 100 

кГц; амплітудний діапазон ТП визначається межею міцності тензочутливого 

матеріалу і для найпоширеніших дротяних ТП на паперовій основі, плівкових та 

фольгових ТП становить 0,005-2%. 

Потужність, яка розвивається в ТП, дорівнює: 

𝑃 =
𝑈2

𝑅
, 

Питома площа поверхні охолодження не повинна бути нижчою за норму 

δ>δдоп, яка для ТП, наклеєних на метал, приблизно дорівнює 2 см/Вт, а для ТП, 

наклеєних на пластмасу, - 5 см/Вт. 

Оскільки площа поверхні охолодження S = (2blб)4, для чотирьох тензодатчиків 

мостової схеми, мають виконуватися умови: 

𝜎 =
𝑆

𝑃
≥ 𝜎доп , 

8𝑏 ∙ 𝑙б

𝑈2

𝑅⁄
≥ 𝜎доп, 

8𝑏 ∙ 𝑙б ∙ 𝑅 ≥ 𝜎доп ∙ 𝑈2, 

𝑈 ≤ √
8𝑏∙𝑙б∙𝑅

𝜎доп
, 

Похибка ТП характеризується такими складовими: повзучістю, гістерезисом, 

нелінійністю, температурною похибкою нуля та чутливості, похибкою від 

розкиду тензочутливості тощо. 

Основна похибка вимірювального кола δ може бути значно меншою і 

зумовлена в основному стабільністю й точністю напруги живлення δТ  та 

елементів вимірювального кола δк. Формулу для розрахунку основної похибки 

ТП можна подати у вигляді: 

𝛿 = √𝛿Т
2 + 𝛿К

2, 

Найважливіші характеристики ТП - чутливість, основна похибка, напруга 

живлення, опір. 

Способи ввімкнення ТП 

Тензометричні перетворювачі вмикаються за мостовою схемою в одне, два або 

чотири плеча. При цьому в два протилежних плеча вмикаються перетворювачі, 

що реагують на одну й ту ж саму деформацію (наприклад, розміщені поруч), а в 

два інших плеча - ті, що реагують на ту ж саму деформацію, але протилежного 

знака (наприклад, розміщені з іншого боку пластини, що згинається). Міст з 

двома, чотирма ТП має чутливість відповідно у 2 і 4 рази більшу, ніж міст з одним 

ТП. 

Для компенсації температурної похибки ТП використовують, наприклад, 

такий спосіб. Два однакових перетворювачі розміщують на місці вимірювання 
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(один - на деталі, що деформується, другий - на деталі, яка не зазнає деформації) 

і вмикають їх як два суміжні плеча мостової схеми. 

Тоді прирости опорів ТП за рахунок температури однакові в обох плечах мосту 

і не впливають на результат вимірювання. 

Мостову схему ввімкнення ТП зображено на рис. 3.19. 

Із чотирьох відібраних тензоперетворювачів у плечі r1 та r3 вмикаються 

перетворювачі з найбільшим опором. Тоді за допомогою змінного резистора, який 

ввімкнено в плече r4, і який має опір одного порядку з розкидом значень 

перетворювачів r1, r2, r3 та r4, можна встановити міст у стан рівноваги за 

відсутності деформації. За наявності деформації на виході у режимі холостого 

ходу буде напруга: 

𝑈вих = 𝑈
𝑟1𝑟3 − 𝑟2𝑟4

(𝑟2 + 𝑟3)(𝑟1 + 𝑟4)
, 

 
Рис. 3.19. Мостова схема ввімкнення тензоперетворювачів 

У разі одного активного ТП, увімкненого в плече r1,  

r1 = rД  та  r2 = r3 = r4 = r0 

𝑈вих = 𝑈
𝑟Д − 𝑟0

2(𝑟Д + 𝑟0)
. 

У разі двох активних ТП, ввімкнених в плечі r1 і r3: 

r1 = r3 = rД  , 

r2 = r4 = r0 

𝑈вих = 𝑈
𝑟Д − 𝑟0

𝑟Д + 𝑟0

. 

У разі чотирьох активних ТП r1 = r3 = rД1  та r2 = r4 = rД2 (якщо наклеюємо два 

ТП згори, а два інших ТП знизу і беремо в них приріст довжини з різними 

знаками). 

𝑈вих = 𝑈
𝑟Д1 − 𝑟Д2

𝑟Д1 + 𝑟Д2

. 

 

ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКІВ 

Вибираємо дріт з константану. Діаметр дроту: d = 0,025 мм. 

Питомий опір матеріалу дроту: ρ= 0,45-10-3 Ом∙мм. 

Опір навантаження: rн = 30,0 Ом. 

Кількість ТП у схемі мосту - 1; база lб = 20 мм; ширина b = 10 мм. 

ТП клеїться на метал. 

Питома допустима площа поверхні охолодження ςдоп = 2∙102 мм2/Вт. 



46 

 

Обчислимо крок t ≥ 2d = 0,05 мм. Виберемо t = 0,07 мм. 

Визначимо число петель ТП за формулою: 

2W- 1=b/t=10/0,07=143, звідки W=72 

Знайдемо вихідний внутрішній опір r мосту за формулою: r = r0 + rn, 

взявши до уваги, що  

 
тоді r = r0+rn=27,0 Ом. 

Розраховане значення r < rH = 30,0 Ом, тобто розрахунок виконано не за 

оптимальним варіантом, але близьким до нього. 

Напруга на вході ТП: 

 
Потужність, яка споживається в ТП: 

 
Таблиця 3.3 - Дані для виконання розрахунків 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

rн, Ом 25 26 27 28 29 30 31 32 33 26 27 28 

lб, мм 20 23 25 28 30 32 20 25 28 30 32 34 

b, мм 10 12 15 10 12 15 10 12 15 10 12 15 

d, мм 0,025 0,030 0,035 0,025 0,030 0,035 0,025 0,030 0,035 0,025 0,030 0,035 

 

3.4. Ємнісний перетворювач 
Мета роботи: вивчити принцип роботи, спосіб ввімкнення та виконати 

розрахунки ємнісного вимірювального перетворювача. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Ємнісний перетворювач представляє собою конденсатор, що складається з 

двох чи більше пластин, відокремлених одна від одної шаром повітря чи іншим 

діелектриком. 

Ємнісні вимірювальні перетворювачі використовуються для перетворення 

лінійних або кутових переміщень, для контролю швидкозмінних процесів, тисків, 

вібрацій, прискорень, рівнів рідини в електричний сигнал, а також у випадках, 

коли потрібне мінімальне навантаження переміщуваних деталей або мають бути 

відсутні механічні зв'язки. В авіаційній техніці широко використовуються ємнісні 

паливоміри. 

Основні переваги ЄП: 

- висока чутливість; 

- невеликі маса та габаритні розміри; 

- мале значення зворотної дії. 

Недоліки ЄП: 

- високий внутрішній опір, що робить його малопотужним, а головне, дуже 

сприйнятливим до впливу завад і наводок; 

- відносно невисока стабільність крутості характеристики в зв'язку зі зміною 
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геометричних розмірів ЄП при дії температури, а діелектричної проникності - при 

дії вологості; 

- значний вплив паразитних ємностей, зокрема ємності екранованого проводу 

(екранування обов'язкове в зв'язку з великим впливом завад і наводок), який 

з'єднує ЄП з іншими елементами схеми; 

- необхідність роботи на порівняно високій частоті (від одиниць кілогерц і 

вище), яка змушує застосовувати спеціальне джерело живлення ЄП, стабілізоване 

за напругою та частотою; 

- для зняття сигналу з ЄП потрібно мати високочутливий вторинний 

перетворювач з великим вхідним опором. 

Практично ЄП - це конденсатор змінної ємності, керований вхідною 

величиною (зазвичай переміщенням). 

Основні конструктивні різновиди ЄП 

Ємнісні перетворювачі можна об'єднати в три групи: 

- датчики з плоскими електродами (рис. 3.20, а-е); 

- з коаксіальними (співвісними) електродами (рис. 3.20, ж, з); 

- з електродами довільної форми (рис. 3.20, к). 

 
Рис. 3.20. Конструктивні різновиди ємнісних перетворювачів 

Конструкції ємнісних датчиків з електродами довільної форми можуть бути 

найрізноманітнішими: кільцеві, сферичні, конічні та ін. Ця різноманітність 

диктується специфікою конкретних умов вимірювань. 

Зокрема, на рис. 3.20, к представлений можливий варіант датчика 

діелектричних властивостей рідин або газів. Електродами такого датчика служать 

два гнучкі дроти (одножильні або багатожильні). Хоча б один з них повинен бути 

покритий ізоляцією. Дроти укладаються в джгут і довільно мнуть в клубок 

необхідної форми (сфера, циліндр і т.д.). Зминання цього клубка, природно, не 

повинно бути абсолютним, тобто між дротяними електродами слід залишати 

зазори, хаотично розподілені по їх довжині і згодом заповнюються аналізованим 

середовищем. 

Кожен дріт одним або двома кінцями з'єднаний з клемами датчика, до яких 

підключається вимірювач ємності. Міняючи довжину дротів і ступінь їх 
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стиснення можна в широких межах змінювати початкову ємність датчика. У 

цьому випадку «паразитна» ємність провідників перетворена в корисну, тобто 

робочу ємність датчика з високим питомим показником, що досягає 200-

300 пФ/см3. Даний датчик може бути використаний також в системах дискретного 

контролю рівня, точніше межі розділу двох середовищ: газ-рідина, рідина - 

рідина. 

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЄМНІСНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА 

Ємність будь-якого конденсатора у фарадах залежить від трьох основних 

параметрів: площі пластин S, відстані δ між пластинами і діелектричної 

проникності середовища ε між пластинами конденсатора: 

 
Із наведеної формули бачимо, що зміни ємності можна досягти, змінивши 

значення однієї з величин δ, S або ε. Прологарифмуємо вираз для С: 

 
Продиференціювавши і перейшовши до запису в частинних приростах, 

дістанемо:  

 
Якщо 

 
то маємо варіант конструкції ЄП із змінним зазором, або із змінною відстанню 

між пластинами (рис. 3.21, а, б): 

 

 
Рис. 3.21. Ємнісний перетворювач із змінним зазором: а - конструкція; 

б -характеристика 

Якщо  

 
то можна дістати варіант конструкції ЄП із змінною площею взаємного 

перекриття пластин (рис. 3.22, а, б): 
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Рис. 3.23. Ємнісний перетворювач із змінною площею: а - конструкція;  

б - характеристика 

Якщо 

 
то можна дістати варіант конструкції ЄП із змінною діелектричною проникністю 

(рис. 3.23, а, б): 

 

 
Рис. 3.23. Ємнісний перетворювач із змінною діелектричною проникністю 

середовища: а - конструкція; б - характеристика 

Для перетворення зміни ємності у відповідні зміни сили струму, напруги або 

частоти найчастіше застосовують мостову схему ввімкнення ЄП. 

Мостову схему ввімкнення зображено на рис. 4.5. За середнього положення 

рухомої пластини, коли С12=С13, тобто приріст Δ=0, міст збалансований і напруга 

на його виході дорівнює нулю. 

 
Рис. 3.24. Мостова схема ввімкнення ЄП 

Опір ЄП з ємністю С=100 пФ=100 ∙10-12 Ф на промисловій частоті f= 50 Гц 

визначається як 

 
Таке велике значення опору ЄП виключає можливість його практичного 

застосування для вимірювальних цілей через сильний вплив паразитних 

параметрів (витікання тощо). 
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Потужність, що споживається при цьому ЄП, 

 
де U - напруга живлення, взята такою, що дорівнює 100 В. 

Величина зворотного впливу ЄП визначається силою електростатичного 

притягання між пластинами, Н або Гн, 

 
де Wе - енергія електростатичного поля, Дж;  

δ - зазор, м; 

С - ємність, Ф; 

U0 - напруга джерела живлення, В. 

При С, δ =  const,  Fe=U2/2 ∙ C/δ 

 

ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКІВ 

Потрібно розрахувати ЄП за таких даних: частота джерела живлення 

f=4000 Гц; напруга джерела живлення U = 115 В; площа поверхні пластини  

S=20∙10-4 м2; відстань між пластинами δ=0,5∙10-3 м; середовище між обкладками 

ЄП - вакуум. 

1. Визначимо ємність:  

 
де ε - діелектрична проникність вакууму; 

 
Тоді 

 
3. Знайдемо кутову частоту напруги живлення: 

 
3. Обчислимо активний опір, що забезпечує максимальну чутливість схеми: 

 
4. Визначимо потужність, що розсіюється на активному опорі:  

 
5. Обчислимо силу зворотного впливу: 

 
 

Таблиця 3.4 - Дані для виконання розрахунків 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

f, Гц 2000 3000 4000 2000 3000 4000 3000 3500 4500 2000 2500 3000 

U, В 110 120 130 140 150 160 110 120 130 140 150 160 

S, м2 20∙10-4 25∙10-4 30∙10-4 35∙10-4 20∙10-4 25∙10-4 30∙10-4 35∙10-4 20∙10-4 35∙10-4 25∙10-4 20∙10-4 

δ, м 6∙10-4 4∙10-4 5∙10-4 4∙10-4 5∙10-4 6∙10-4 7∙10-4 4∙10-4 5∙10-4 5-∙10-4 6∙10-4 7∙10-4 
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3.5.Контрольні запитання 

1. Який датчик називається потенціометричним? 

2. Який ПП називається лінійним? 

3. Де використовуються потенціометричні датчики? 

4. Що є чутливим елементом потенціометричного датчика? 

5. За якою формулою розраховується опір обмотки ПП? 

6. З якого матеріалу найчастіше виготовляється електричний провід 

потенціометричного датчика? 

7. Дріт якого діаметру використовується у ПП низького та високого класів 

точності? 

8. Який ізоляційний матеріал використовується для виготовлення каркасу ПП? 

9. За якою формулою розраховується чутливість ПП з лінійним переміщенням 

движка? 

10. За якою формулою розраховується чутливість ПП з кутовим переміщенням 

движка? 

11. Які перетворювачі називаються функціональними потенціометричними? 

12. Які застосовуються методи отримання нелінійного розподілу опору по 

довжині потенціометра? 

13. Який потенціометр називається профільним? 

14. Що таке шунтування? 

15. Якою формулою описується залежність вихідної напруги потенціометра від 

його висоти? 

16. Які є способи побудови функціональної залежності потенціометра? 

17. Яка максимально допустима похибка Δmax вихідної напруги 

потенціометра? 

18. Які перетворювачі називаються тензометричними? 

19. В яких напрямках використовується тензоефект у тензочутливому 

матеріалі? 

20. З чого може бути виготовлений чутливий елемент тензорезистора? 

21. Який діаметр дроту застосовується в ТП? 

22. Які матеріали найчастіше застосовуються для дротових ТП? 

23. Як виготовляється двошаровий наклеюваний дротовий ТП? 

24. Які матеріали найчастіше застосовуються для напівпровідникових ТП? 

25. Які переваги напівпровідникових ТП? 

26. Яка чутливість провідникових та напівпровідникових ТП? 

27. Які основні техніко-метрологічні характеристики ТП? 

28. Які перетворювачі називаються ємнісними?  

29. Для чого використовуються ємнісні перетворювачі?  

30. Яку схему ввімкнення ЄП найчастіше використовують?  

31. Які основні конструктивні різновиди ЄП?  

32. Від яких параметрів залежить ємність будь-якого конденсатора?  

33. Що є чутливими елементами датчиків тиску?  

34. Які матеріали найчастіше застосовуються для ЄП?  

35. Яка верхня межа перетворюваних тисків ЄП?  

36. Які характеристики ємнісних рівнемірів?  

37. Для яких рідин не використовуються ємнісні рівнеміри? 
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4. ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДСИЛЮВАЧІВ 

Мета роботи: вивчити принцип роботи, спосіб ввімкнення та виконати 

розрахунки підсилювачів. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Потужність сигналів, які формують задаючі пристрої або елементи 

порівняння, часто недостатня для керування виконавчими механізмами. Для їх 

підсилення використовують підсилювачі, що здійснюють кількісне перетворення 

вхідного сигналу. В будь-якому підсилювачі вхідна і вихідна величини мають 

однакову фізичну природу і підсилення відбувається за рахунок того, що вхідний 

сигнал керує передачею енергії від джерела живлення до виходу підсилювача. 

Основними показниками, що характеризують роботу підсилювачів, є 

коефіцієнт підсилення, межі зміни вхідного і вихідного сигналів, к.к.д. і 

спотворення. Коефіцієнтом підсилення називається відношення величини 

вихідного сигналу до вхідного. Спотворення підсилювача являє собою зміну 

форми вихідного сигналу в порівнянні з формою вхідного сигналу і може бути 

зумовлене нелінійністю статичної характеристики підсилювача і його 

інерційністю. 

У системах автоматизації технологічних процесів у будівельній галузі 

найбільше широко застосовують напівпровідникові, релейні і гідравлічні 

підсилювачі. 

4.1. Напівпровідникові підсилювачі 

Дані підсилювачі відрізняються високим коефіцієнтом підсилення (103...106), 

великим терміном служби (більш 100000 год), малою інерційністю (постійна часу  

10-3...10-6 с), економічністю, невеликими розмірами і масою, високою чутливістю 

(пороги чутливості за струмом 10-13...10-13 А і за напругою 10-5...10-6 В) і іншими 

якостями. Потужність напівпровідникових підсилювачів складає від долей вата 

до сотень кіловат.  

Як підсилювальні елементи використовують біполярні і польові транзистори. 

У підсилювачах на біполярних транзисторах застосовують транзистори p-n-p і 

n-p-n типів. На рис. 4.1 представлені три схеми включення транзистора типу p-n-

p. Якщо в них поміняти знаки напруг і напрямки струмів на зворотні, то одержимо 

схеми включення транзистора типу n-p-n. 

 
Рис. 4.1. Схеми включення транзисторів типу p-n-p: СЕ — із спільним 

емітером; СК - з спільним колектором; СБ — із спільною базою. 

Напруги і струми транзистора зв'язані співвідношеннями 

БKEБЕБКKE IIIUUU  ; .    

Відношення EKCT II /  називається статичним коефіцієнтом передачі 

струму від емітера до колектора. Воно складає 0,95... 0,99 і більш. Відношення 
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)1(/ СТСТБKCT II    називається статичним коефіцієнтом передачі 

струму від бази до колектора. У схемі з спыльним емітером СТ  знаходиться в 

межах 20...100. Чим вище СТ  і СТ  тим якісніший транзистор з погляду його 

підсилювальних властивостей. 

Напруга беU  значно менше напруг кбU  і кеU , тому що беU  прикладається до 

відкритого р-n-переходу. Для германія воно складає 0,3...0,5 В, а для кремнію 

0,8...1,0 В. Напруги кеU  і бкU  прикладається до закритого р-n-переходу і тому 

можуть досягати десятків і сотень вольт. 

З представлених на рис. 4.1 схем із спільним емітером (СЕ), спільним 

колектором (СК) і спільною базою (СБ) найчастіше використовується схема з СЕ, 

тому що вона забезпечує найбільше підсилення за потужністю. Коефіцієнти 

підсилення за струмом і напругою в ній більше одиниці. Для схеми з СБ 

коефіцієнти підсилення за струмом менше, а за напругою більше одиниці. Тому 

дану схему використовують для підсилення напруги. Схема з СК має коефіцієнт 

підсилення за напругою, близький до одиниці, а по струму - значно більше 

одиниці. Цю схему називають емітерним повторювачем і вона застосовується для 

підсилення потужності. 

У більшості випадків схема підсилювача складається з декількох каскадів 

(рис. 4.2). Перший каскад здійснює узгодження роботи підсилювача з джерелом 

вхідного сигналу. Найбільший ефект підсилення досягається при рівності 

внутрішнього опору джерела вхідного сигналу і вхідного опору першого каскаду. 

Проміжні каскади підсилюють Uвих до значення, необхідного для роботи 

вихідного каскаду, у якому відбувається підсилення потужності до заданого 

значення. 

 
Рис. 4.3. Структурна схема підсилювача. 

У підсилювачах постійного струму з’єднання каскадів здійснюється за 

допомогою резисторів, у підсилювачах змінного струму - за допомогою 

розділових елементів-конденсаторів або трансформаторів. При послідовному 

з'єднанні каскадів коефіцієнт підсилення підсилювача ny kkkk ...21  , де 

nkkk ...,, 21  - коефіцієнти підсилення каскадів. 

Роботу напівпровідникового підсилювача на біполярних транзисторах 

розглянемо на прикладі одного каскаду підсилення (рис. 4.3,а) 

У вхідному колі транзистора включена напруга постійного зміщення змU  і 

вхідний сигнал. При 0вхU  в колі бази протікає струм 0бI , що викликає 

часткове відкриття транзистора і протікання в колі колектора струму 0кI . Струми 

0бI  і 0кI  називаються початковими і їх значення задається опором зміщення Rзм. 
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Рис. 4.3. Схема вхідного каскаду напівпровідникового підсилювача на 

біполярному транзисторі (а) і його характеристики (б). 

На рис. 4.3,б наведені залежності )( KEK UfI   для декількох значень струму 

Iб, навантажувальна характеристика і часові діаграми, які пояснюють роботу 

каскаду підсилення. При подачі на вхід змінної напруги вхU  струм бази 

змінюється. У додатний напівперіод струм бази зменшується від 0бI  до 1бI , 

струм колектора також зменшується, що призводить до росту напруги 

KKKKE RIEU  , де RK - опір у колі колектора. В відємний напівперіод струм 

бI  змінюється від 0бI  до 2бI  і UКЕ знижується. У результаті напруга UКЕ має 

постійну і змінну складові. Змінна складова Uвих, через ємність С2 поступає на 

вихід. Відношення амплітуди Uвих до амплітуди Uвх дорівнює коефіцієнтові 

підсилення за напругою. Фаза Uвих зрушується щодо фази Uвх на 180°. 

Ємність С1 на вході підсилювача служить для того, щоб постійна складова 

струму від джерела живлення Ек не протікала через джерело вхідного сигналу. 

Якщо початкову точку 0 змістити або збільшити амплітуду вхідного сигналу, 

то через нелінійність характеристик транзистора форма вихідної напруги 

спотворюється і порушується пропорційність Між Uвх і Uвих. 

Підсилюючі каскади на біполярних транзисторах керуються струмом і мають 

низький вхідний опір, що ускладнює узгодження їх роботи з високоомними 

джерелами вхідних сигналів. Високий вхідний опір мають польові транзистори, 

керовані електричним полем, створюваним вхідною напругою. 

За своїми параметрами і характеристиками польові транзистори подібні до 

електронних ламп. Роль витоку, стоку і затвора польового транзистора з каналом 

n-типу аналогічна ролі катода, анода і сітки електронної лампи. Дія вхідного 

сигналу Uвх, прикладеного до затвора, полягає в зміні електричного опору 

струмопровідного каналу, а отже, і струму в колі стоку. При Uвх =0 опір 

струмопровідного каналу найменший. 
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Як і біполярні, польові транзистори можуть вмикатися трьома способами: за 

схемою з спільним витоком, з спільним стоком, і з спільним затвором. Найбільше 

часто застосовують схему з спільним витоком (рис. 4.4). 

 
Рис. 4.4. Схема одного каскаду напівпровідникового підсилювача на 

польовому транзисторі. 

Особливістю підсилювального каскаду на базі польового транзистора є те, що 

початкове від’ємне зміщення на затворі щодо витоку створюється опором Rв. 

Ємність Св, через яку протікає змінна складова струму витоку, стабілізує 

зміщення при Uвх =0. Опір Rз у колі затвора, приблизно дорівнює 1 МОм, 

забезпечує гальванічний зв'язок із джерелом живлення і стабілізує вхідний опір 

транзистора. Зі стокового резистора Rс через розділову ємність знімається вихідна 

напруга Uвих. 

З ростом на затворі від’ємного потенціалу збільшується опір 

струмопровідного каналу і струм витоку Ів зменшується. Тому при від’ємному 

напівперіоді Uвх струм Ів зменшується і Uвих збільшується. При додатному 

напівперіоді струм Ів зростає, а Uвих зменшується. При цьому напруга Uвих 

зміщується відносно Uвх на кут 180°. 

Параметри польових і біполярних транзисторів залежать від температури. 

Щоб зменшити вплив температури на роботу напівпровідникових підсилювачів, 

приймають від’ємні зворотні зв'язки і вводять температурну компенсацію за 

допомогою терморезисторів. 

Поєднання каскадів, виконаних на польових і біполярних транзисторах, 

дозволяє створювати підсилювачі з високим вхідним опором і високою вихідною 

потужністю, що розширює застосування напівпровідникових підсилювачів в 

різних пристроях автоматики і вимірювальної техніки. 

Основні залежності для розрахунку параметрів напівпровідникових 

підсилювачів 

Вхідний опір транзистора на  змінному струмі 

вх
вх

вх

U
R

І





, 

де ∆UΒΧ - зміна вхідної напруги, В; 

∆IΒΧ - зміна вхідного струму під дією зміни вхідної напруги, А. 

Коефіцієнти: 

- підсилення струму бази в схемі із спільним емітером  
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; 

- передачі струму емітера в схемі із спільною базою 

21
к

б

е

I
h

I





, 

де ∆Iκ, ∆I6, ∆Іe - зміни струмів колектора, бази й емітера. 

Зв'язок між коефіцієнтом підсилення струму бази h21e і коефіцієнтом 

передачі струму емітера h21б 

21
21

21(1 )

б
e

б

h
h

h



. 

Потужність втрат на колекторі 

к к кР І U , 

де ІК - струм колектора, A;  

Uk - напруга на колекторі, В.  

Коефіцієнт підсилення електронного підсилювача по напрузі 

К = Uвих/Uвх 

де Uвих, Uвх - напруги на виході й вході підсилювача.  

Коефіцієнт підсилення по напрузі, виражений у децибелах, 

КU = lg K 

Коефіцієнт підсилення багатокаскадного підсилювача 

K= K1K2…Kn  

де Κ1, К2,...,Кn - коефіцієнти підсилення окремих каскадів. 

Коефіцієнт частотних викривлень підсилювального каскаду 

М =К0/К, 

де К0 - коефіцієнт підсилення на середніх частотах; 

К - коефіцієнт підсилення на будь якій частоті робочого діапазону. 

Коефіцієнт частотних спотворень, виражений у децибелах, 

Мдб=20lgМ 

Коефіцієнт частотних спотворень багатокаскадного підсилювача 

МЗАГ=М1М2 ...Мn, 

або  

МЗАГ дб=М1дб+М2дб...+Мn дБ. 

Потужність яка виділяється в навантаженні,  

Рн = ηт Рвих 

де ηт - ККД вихідного трансформатора;  

Рвих -потужність, що віддається транзистором. 

Опір навантаження, перерахований до первинної 

обмотки трансформатора (рис. 4.5),  

/
2

н
н

R
R

n
  

де Rн-опір навантаження; 

n-коефіцієнт трансформації вихідного 

трансформатора. 

                                                                                                        Рис. 4.5 
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Коефіцієнт підсилення каскаду, охопленого негативним зворотним зв'язком, 

* 0
0

0(1 )зз

K
K

K K



 

де К0 - коефіцієнт підсилення каскаду до введення внутрішнього зворотнього 

зв’язку; 

 КЗЗ - коефіцієнт зворотнього зв'язку. 

Добротність коливального контуру в

к

Z
Q

r
  , 

де ΖΒ - хвильовий опір контуру, Ом;  

rк- опір втрат, Ом. 

4.2. Релейні підсилювачі.  
В позиційних системах керування для перетворення безперервних сигналів у 

дискретні застосовуються релейні підсилювачі. Для них характерним є те, що при 

досягненні вхідним сигналом заданого значення вихідний сигнал змінюється 

стрибком. Як релейні елементи переважно використовують електромагнітні реле, 

герметизовані контакти (геркони) і перемикаючі напівпровідникові схеми. 

Електромагнітне реле з поворотним якорем (рис. 4.6, а) працює у такий спосіб. 

При протіканні в обмотці 1 струму керування Iк виникає магнітний потік, що 

замикається через осердя 2, магнітопровід 3, якір 4 і повітряний проміжок між 

якорем і осердям. Утворена магнітним потоком електромагнітна сила притягання 

зумовлює спрацювання реле і його розмикаючий контакт 6 розмикається, а 

замикаючий контакт 7 замикається. Відпускання реле відбувається під дією 

пружини 5. 

Із статичної характеристики (рис.4.6,б) випливає, що при Ік = Іспр відбувається 

замикання контактів 7 і вихідний сигнал стрибком досягає граничного значення. 

Подальше зростання струму Iк не викликає зміни вихідного сигналу. При 

зменшенні струму Iк розмикання відбувається при Ік = Івідпр < Iспр. Це зумовлене 

тим, що відпусканню якоря перешкоджає залишковий магнітний потік.  

 
Рис. 4.6. Конструктивна схема електромагнітного реле (а) і його 

характеристика (б). 

Основний недолік реле – швидкий знос контактів в умовах підвищеної 

вологості. Щоб підвищити час безвідмовної роботи, контакти герметизують.  

Геркон являє собою скляну колбочку 1, у яку впаяні контактні пружини 2 з 

магнітного матеріалу (рис. 4.7). Пружини виконують роль магнітопровода. 
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Рис. 4.7. Схема магнітокерованого геркона. 

Замикання контактів відбувається під дією магнітного поля, створеного 

струмом у котушці 3, або постійним магнітом. Геркони випускаються з 

замикаючим, розмикаючим і пермикаючим контактами. Число спрацювань 

герконів досягає 109, що на два порядки вище, ніж число спрацювань реле. 

Крім контактних, усе більш широко застосовують безконтактні релейні 

підсилювачі, виконані на основі транзисторних, тиристорних і інших елементів. 

Схема релейного підсилювача на основі транзистора p-n-p типу наведена на 

рис. 4.8, а. У вихідному стані транзистор закритий напругою Uзм і через опір 

навантаження Rн протікає невеликий струм Iк0 = – Іб0 . При подачі на вхід від’ємної 

напруги – Uвх транзистор повністю відкривається, його опір зменшується майже 

до нуля і струм колектора зростає до значення, обумовленого опором Rн. Для 

зменшення часу відкриття опір R1 шунтують ємністю C1. При знятті вхідного 

сигналу транзистор закривається і струм колектора зменшується до значення Iк0 .  

 
Рис. 4.8. Схеми релейних підсилювачів: 

а - на основі транзистора типу p-n-p; б - на основі тиристора. 

Коли необхідно керувати релейним підсилювачем за допомогою імпульсів, то 

як підсилюючі елементи використовують тиристори, що можуть знаходитися в 

двох стійких електричних станах: у відкритому (велика провідність) і у закритому 

(мала провідність). Схема тиристорного підсилювача складається з двох 

тиристорів (рис. 4.8, б). У вихідному стані обидва тиристори закриті і напруга на 

ємності С дорівнює нулю. При подачі на керуючий електрод імпульсу тривалістю 

від однієї до десятків мікросекунд відбувається відмикання тиристора VT1 і струм 
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у зовнішньому колі практично миттєво зростає від струму витоку Iвит , що не 

перевищує декількох мікроампер, до значення, обумовленого опором 

навантаження Rн. Одночасно через резистор RТ заряджається конденсатор С до 

напруги, близької до Ек. У цьому стані схема може знаходитися як завгодно довго.  

Щоб закрити тиристор VT1, на тиристор VT2 подають керуючий імпульс і 

тиристор VT2 відкривається. При відкритому тиристорі VT2 конденсатор С 

розряджається на тиристор VT1, струм навантаження переривається і VT1 

закривається. Після цього конденсатор С знову заряджається через опір Rн і схема 

підготовлюється для повторного включення.  

Тому що заряд і розряд комутуючої ємності С через тиристор VT2 триває 

короткочасно, то його вибирають значно меншої потужності. Шунтуючий діод 

VД застосовують при індуктивному навантаженні. 

Перемикаючі схеми на тиристорах характеризуються високою надійністю, 

великим терміном служби і високим к.к.д. Сучасні тиристори дозволяють 

комутувати струми до сотень кілоампер при напрузі до декількох тисяч вольт. 

Для комутації напруги в колах змінного струму застосовують двопровідні 

тиристори (семістори). 

4.3. Гідравлічні підсилювачі 

Для керування виконавчими органами зі зворотно-поступальним рухом 

застосовують гідропідсилювачі. Існує багато типів гідропідсилювачів, що 

відрізняються числом каскадів підсилення, кількістю дроселів, їх взаємним 

розташуванням, методом керування і конструктивним виконанням. 

Найбільше широко в гідроприводі меліоративних машин, затворів і підіймачів 

використовують гідропідсилювачі з золотником і зворотно-поступальним рухом 

поршня (рис. 4.9).  

 
Рис. 4.9. Принципова схема гідравлічного підсилювача. 

Вхідним сигналом у підсилювачі є переміщення золотника 1, а вихідним - 

переміщення поршня 3. При переміщенні золотника вправо рідина під тиском Рн 

надходить по каналу а у гідроциліндр 3 і на поршні створюється зусилля 

)( CH PPF  , де  — площа поршня. Рідина з лівої частини циліндра по каналу 

b; надходить на злив при тиску Рс. Під дією сили F поршень переміщується вліво 

доти, поки існує вхідний сигнал. Після повернення золотника у вихідне 

положення канали а і b перекриваються і рух поршня припиняється. Зв'язок між 

вихідною і вхідною величинами визначається залежністю 
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t

вхdtxky

0

,      

де k — коефіцієнт пропорційності. 

При xвx = const рішенням рівняння є лінійна функція 

vttkxy вх  ,      

де ν — швидкість переміщення поршня. 

Ця залежність показує, що при постійному вхідному сигналі поршень 

переміщується з постійною швидкістю, яка залежить від хвх і коефіцієнта k. 

Золотники підсилювача виконують відсічними або проточними. У 

гідропідсилювачі з відсічним золотником ширина буртика золотника більше 

висоти вікна в гільзі і тому підсилювач має зону нечутливості. Перекриття вікна 

дозволяє фіксувати положення поршня. У гідропідсилювачі з проточним 

золотником ширина буртика дорівнює висоті вікна в гільзі і це підвищує 

чутливість підсилювача. Однак через витікання рідини може відбутися 

самовільне переміщення поршня під дією навантаження. Цей недолік усувають 

введенням зворотного зв'язку за положенням поршня (рис. 4.9, штрихова лінія). 

У підсилювачі зі зворотним зв'язком переміщення золотника щодо каналів а і 

b дорівнює різниці переміщень самого золотника і гільзи 

yllxx вх  12 / ,      

де l1 і l2 - довжина пліч важеля АВ, і залежність між вихідною і вхідною 

величинами матиме вид 

 

t

вх dtyllxky

0

12 )/( .     

Після диференціювання отримаємо 

вхy xky
dt

dy
T  ,      

де 21 / llky   - коефіцієнт підсилення підсилювача; 

21 / lklT   - постійна часу підсилювача. 

Отже, гідропідсилювач зі зворотним зв'язком є інерційним і переміщення 

поршня пропорційно переміщенню золотника. 

4.4. Виконання розрахунків 

Розрахувати параметри підсилювального каскаду (значення опорів резисторів 

та ємностей конденсаторів, коефіцієнти підсилення струму та потужності, а також 

реально отримане значення верхньої частоти смуги пропускання) на біполярному 

транзисторі (БТ), включеному за схемою з спільним емітером (рис.4.10), для 

отримання коефіцієнта підсилення напруги KU в діапазоні частот fH + fB при 

значеннях коефіцієнтів частотних спотворень Мн та Мв, якщо задані напруга 

живлення Еж та опір навантаження RH. Внутрішній опір джерела живлення 

вибирається за співвідношенням RдЖ=0.05Rн. При проведенні розрахунків 

використовувати вхідну та вихідну статичні характеристики заданого за 

завданням транзистора. Індивідуальні значення параметрів згідно варіантів 
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наведені в табл. 4.1. (Варіант згідно порядкового номеру в журналі) 

Таблиця 4.1- Індивідуальні значення параметрів до завдання №1 

№ вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тип БТ КТ30

1Б 

КТ30

7А 

КТ31

2А 

КТ31

7Б 

КТ33

2А 

КТ33

3В 

КТ34

0Б 

КТ34

2А 

КТ34

3В 

КТ34

8А KU, дБ 20 22 24 26 28 30 29 27 25 23 

fH, Гц 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

fe, кГц 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 

Мн, дБ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 

Мв, дБ 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.7 3.6 3.5 

Еж, В 9 10 11 12 11 10 9 10 11 12 

RH, кОм 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 

№ вар. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Тип БТ КТ34

9Б 

КТ31

3Б 

КТ31

6Г 

КТ32

4А 

КТ32

5Б 

КТ33

9А 

КТ34

5А 

КТ35

0А 

КТ35

1Б 

КТ35

2А KU, дБ 21 20 22 24 26 28 30 29 27 25 

fH, Гц 120 130 140 150 140 130 120 ПО 100 90 

fe, кГц 90 95 100 95 90 85 80 75 70 65 

Мн, дБ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.7 

Мв, дБ 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 

Еж, В 11 10 9 10 11 12 11 10 9 10 

RH, кОм 3.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 

 

Рис. 4.10. Електрична схема підсилювального каскаду на біполярному 

транзисторі включеному за схемою з спільним емітером 

Приклад розв’язання завдання. Розрахуємо параметри підсилювального 

каскаду на біполярному транзисторі КТ397А, включеному за схемою з спільним 

емітером (рис.1.1), якщо KU = 22 дБ, fH = 50 Гц, fB = 60 кГц, Мн = 1 дБ, Мв = 2 дБ, 

Еж = 10 В, RH = 1 кОм, Rдж = 0.05RH = 0.05∙1000 = 50 Ом. При проведенні 

розрахунків будемо використовувати вхідну та вихідну статичні характеристики 

транзистора (рис. 4.11). 

1. Спочатку проводимо розрахунок підсилювального каскаду за постійним 

струмом. За умовою симетрії робочої точки та задля забезпечення максимально 

можливої амплітуди напруги на виході потенціал на колекторі вибирають як 

половину напруги живлення, тобто UK = 0.5 Еж. Потенціал емітера та спад 

напруги на опорі фільтра вибирають в межах UKE ≈ URФ ≈(0.05 … 0.15) ∙ Еж. Тоді 

UKE ≈ URк ≈ 0.5 (Еж - UE). Однак за другим законом Кірхгофа обов’язковим є 
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виконання умови UKE + URК +  UE  + URФ = Еж . Тому: 

UK = 0.5 Еж = 0.5∙ 10 = 5 В 

UE  = URФ = 0.1∙ Еж = 0.1∙ 10 = 1 В 

UKE = URК = 0.4∙ Еж = 0.4∙ 10 = 4 В 

 
Рис. 4.11. Вхідна (а) та вихідна (б) характеристики  

біполярного транзистора КТ397А 

За сімейством вихідних статичних характеристик транзистора вибираємо 

струм бази (при цьому в більшості практичних випадків вибирають другу, третю, 

четверту або п’яту статичні характеристики транзистора, не рахуючи 

характеристику для режиму холостого ходу на вході при ІБ = 0). На перетині 

вибраної статичної характеристики та вертикальної прямої лінії для 

розрахованого значення напруги UKE = 4 В відмічаємо робочу точку транзистора 

і для неї визначаємо значення постійного струму колектора Ік = 3.25 мА. Далі за 

вхідною характеристикою транзистора для UKE ≠ 0 та вибраного струму бази ІБ = 

30 мкА визначають спад напруги між базою та емітером транзистора UBE = 0.9 В, 

який для транзисторів провідності п-р-п буде позитивним, а для транзисторів 

провідності р-п-р - негативним. Таким чином визначають положення робочих 

точок транзистора на вхідній та вихідній статичних характеристиках. (В роботі 

обов’язково мають бути наведені ксерокопії або скани вхідної та вихідної 

статичних характеристик транзистора з відміченими положеннями робочої 

точки). 

Параметри транзистора в робочій точці (струм емітера та статичний 

коефіцієнт передачі струму транзистора, включеного за схемою з спільним 

емітером): 
3

21 6

2.25 10
0.03 2.25 2.28 ; 75.

30 10

К
Е Б К E

Б

I
І І І мА h

І






       


 

За довідником [10] необхідно перевірити, чи не перевищує розраховане 

значення h21K максимально допустимого для даного транзистора (для транзистора 

КТ397А h21Kмах = 300, тобто розрахунок можна продовжувати). 

Розрахуємо опори резисторів в колах колектора та емітера: 

http://padabum.com/d.php?id=1235
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Для того, щоб розрахувати подільник в колі бази, необхідно задатися струмом 

подільника, який вибирають в межах (5  15) ІБ для підвищення стабільності 

роботи схеми. Виберемо Іп = 10 ∙ ІБ = = 10 ∙ 0.03 = 0.3 мА, тоді: 

1 3

10 1 0.9 1
21.52 ;

(0.3 0.03) 10
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За вхідною та вихідною характеристиками транзистора визначаємо вхідний і 

вихідний опори транзистора (як відношення приростів відповідних напруг та 

струмів в робочій точці) та його крутизну: 
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Еквівалентні вхідний та вихідний опори підсилювача: 

. 1 1 1

1 2

1 1
1859 ;

1 1 1
21520 6330 3000

ВХ ЕКВ

ВХ

R Ом
R R R  

  
   

 

. 1 1 1

1 1
580 .

1 1 1
1778 1000 6250

ВИХ ЕКВ

К Н ВИХ

R Ом
R R R  

  
   

 

На цьому розрахунок підсилювача за постійним струмом закінчено, тому 
переходимо до розрахунків на змінному струмі. 

3. Коефіцієнт підсилення напруги в діапазоні середніх частот: 
KU = SRВИХ.ЕКВ = 0.025∙580 = 14.5   (23.2 дБ) 

Якщо в результаті розрахунків отримано коефіцієнт підсилення напруги, 
більший заданого в завданні (в розв’язуваному прикладі КU.ЗАД = 22 дБ), то 
розрахунок можна продовжувати далі, а якщо ні - необхідно повернутися до 
вибору параметрів транзистора в робочій точці і повторити розрахунки до 
отримання необхідного значення коефіцієнта підсилення напруги КU . 

Коефіцієнти підсилення каскаду за струмом та потужністю: 

.

.

14.5 1859
46.475 (33.34 );

580

U ВХ ЕКВ
І

ВИХ ЕКВ

К R
К дБ

R


    

KP = KU KІ =14.5∙46.475=673.89  (28.29 дБ). 
Розраховані коефіцієнти підсилення необхідно визначити як у відносних 

одиницях, так і в логарифмічних одиницях (децибелах), при цьому 
використовуються такі правила перерахунку: 

(дБ) 20lg ;U UК К      (дБ) 20lg ;I IК К     (дБ) 10lg ;P PК К  
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0.05 (дБ)
10 ;UК

UК            0.05 (дБ)
10 ;ІК

ІК           0.1 (дБ)
10 .РК

РК   

Далі необхідно визначити ємності розділових конденсаторів СР1 та СP2 за 
умови, що частотні спотворення на нижній частоті робочого діапазону fH =50 Гц 
не перевищують 1 дБ. Для цього розділимо задані частотні спотворення між двома 
конденсаторами порівну, тобто Мн.потр = 0.5 дБ = 1.059, тоді: 
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Для того, щоб перевірити, чи не будуть частотні спотворення на верхній 
частоті перевищувати заданого значення 2 дБ, знайдемо постійну часу на верхній 
частоті робочого діапазону: 
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де Ск = 1.3 пФ - ємність колекторного переходу транзистора; 
См = (5 15) пФ - ємність монтажу. 
Перевіримо, чи буде виконуватись умова Мв ≤ 2 дБ = 1.259 для верхньої 

частоти робочого діапазону: 
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що задовольняє вихідні дані. 
Ємність конденсатора в колі емітера визначається таким співвідношенням: 
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а ємність фільтра Сф (блокувального конденсатора) визначають виходячи з 
внутрішнього опору джерела живлення: 
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Таким чином, розраховано номінали елементів підсилювача, які необхідно 
забезпечити для реалізації заданих технічних вимог. 

 
4.5. Контрольні запитання 
1. Які пристрої відносяться до підсилювачів? 
2. За рахунок чого відбувається підсилення вхідного сигналу підсилювачем? 
3. Назвіть схеми вмикання біполярних транзисторів? 
4. Яка схема вмикання біполярного транзистора забезпечує найбільше 

посилення потужності? 
5. Який зв'язок між коефіцієнтом підсилення струму бази h21e і коефіцієнтом 

передачі  струму емітера h21б транзистора? 

6. Якими способами можна включити польовий транзистор? 
7. Чим відрізняється підсилювач на польовому транзисторі від 

підсилювача на біполярному? 
8. Які підсилювачі відносяться до релейних? 
9. Які позитивні якості мають безконтактні релейні підсилювачі? 
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10. Що являє собою вхідний і вихідний сигнал гідропідсилювача? 
11. У чому відмінність гідропідсилювача із зворотнім зв'язком від 

гідропідсилювача без нього? 
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5. ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОНАВЧИХ МЕХАНІЗМІВ 

Виконавчим механізмом (ВМ) називається пристрій, який реалізує керуючий 

(регулюючий) вплив на об'єкт, що формується регулятором (ПЛК) шляхом 

механічного переміщення регулюючого органу (РО). Виконавчі механізми 

складаються із двох функціональних вузлів: регулюючого (приводу), який 

здійснює керування виконавчим механізмом відповідно до інформації отриманої 

від регулятора; виконуючого (регулюючого органу), що впливає на процес 

регулювання шляхом зміни пропускної здатності комунікаційного елементу. У 

сучасних системах автоматизації використовуються ВМ різного принципу дії та 

конструктивного виконання. ВМ залежно від використовуваної енергії 

поділяються на: електричні; пневматичні; гідравлічні; електропневматичні; 

електрогідравлічні; пневмогідравлічні та ін. У сучасних технологічних процесах 

у якості виконавчих механізмів використовуються: засувки, шибери, скидні 

клапани, реостати, насоси, компресори, транспортерні механізми, шнекові, 

пластинчасті та дискові живильники, позиціонери та ін. 

Процес вибору виконавчих механізмів ґрунтується на задоволенні таких 

вимог: відповідність принципу дії, конструкції і задачі автоматизації; 

відповідність категорії виробничого приміщення; відповідність властивостям і 

значенням регулювального середовища; забезпечення необхідної надійності 

роботи і технічного ресурсу; безвідмовна робота в навколишньому середовищі у 

місці установки; забезпечення необхідної швидкості регулювання та ін. 

Методика вибору виконавчих механізмів полягає в наступному. Спочатку 

вибирають алгоритм та вид дії ВМ. Найбільш поширеними є чотири алгоритми 

автоматичного регулювання: аналогові (пропорційно-інтегральні (ПІ), 

пропорційно-інтегрально-диференціальні (ПІД)); імпульсні (або дискретні) (ПІ та 

ПІД).  

ПІД алгоритми застосовуються у процесах, які мають великі перехідні 

запізнення, а у інших випадках застосовують ПІ-алгоритми. Щодо виду 

регулюючого впливу, то їх вибір залежить від типу ВМ. При виборі ВМ варто 

урахувати, що пневматичні ВМ є простішими у порівнянні з електродвигунними, 

мають змінну швидкість переміщення РО та меншу вартість, але для їх 

використання потрібні додаткові джерела живлення та системи перетворення 

сигналів. 

Після вибору типу ВМ потрібно визначити апаратний принцип реалізації 

управляючого впливу на ВМ. У більшості випадків застосовують: автономні 

засоби (станції та блоки місцевого, або дистанційного управління ВМ); керування 

за допомогою фіксованих ПЛК (на пряму або через перетворювач); керування за 

допомогою модульних ПЛК та ПК. 

5.1. Електродвигунні виконавчі механізми 

Мета роботи:Встановити конструктивні характеристики ВМ і визначити їх 

придатність до експлуатації. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

В електродвигунних ВМ використовуються електродвигуни з постійною 

швидкістю обертання вихідного елемента. Вони можуть обертатись у той чи 

інший бік або знаходитись у нерухомому стані. Ці ВМ реалізують типові закони 

регулювання в імпульсній формі, тобто переміщення вихідного елемента ВМ 
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відбувається за рахунок короткочасних включень електродвигуна, з певною 

тривалістю станів включення та відключення. Вони можуть мати контактне або 

безконтактне керування. 

За характером руху вихідного елемента електродвигунні ВМ розділяються на 

однообертові, багатообертові та прямохідні. 

5.1.1.Електродвигуний прямохідний виконавчий механізм типу МЕП. 

МЕП – це виконавчі механізми, вихідний вал яких здійснює лінійне поступальне 

переміщення з постійною швидкістю. Такі виконавчі механізми 

використовуються для приводу одно- і двосідлових клапанів, засувок (при 

безпосередньому з’єднанні), шиберів та інших органів з кривошипним 

механізмом. Кінематична схема електродвигунного  виконавчого механізму типу 

МЕП приведена на рис 5.1.  

 
Рис. 5.1. Кінематична схема та маркування МЕП 

На кінематичній схемі зображено: 

1. Електродвигун. 

2. Магнітні гальма, що служать для компенсації моменту інерції двигуна 

(редуктора і т. п.) при зупинці. Гальма ввімкнені паралельно одній з обмоток 

живлення. 

3. Циліндричний редуктор, який розрахований на відповідний обертовий 

номінальний момент. 

4. Ручний аварійний привід. 

5. Вихідний вал редуктора. 

6. Вихідний вал виконавчого механізму, що з’єднується з давачами 

положення, яких повинно бути не менше двох. 

7. Кінцеві вимикачі. Вони призначені для зупинки двигуна в крайніх 

положеннях, для узгодження переміщення вихідного валу ВМ з робочим ходом 

РО, а також для сигналізації положення валу. 

8. Давачі положення, яких повинно бути не менше двох, можуть бути 



68 

 

реостатні з опором 100 Ом відповідної потужності та індуктивні трансформаторні 

перетворювачі, які використовуються для ВМ з малими переміщеннями вихідного 

валу. 

МЕП можуть комплектуватися двигунами: трифазними асинхронними з 

U=220/380 В, 50 Гц і однофазними асинхронними. 

Існують наступні типорозміри МЕП: 

МЕП 2500/10 – 63 

МЕП 2500/25 – 63 

МЕП 2500/63 – 63 

МЕП 2500/160 – 160 

МЕП 6300/10 – 63 

МЕП 16000/10 – 63 

МЕП 250000/10 – 63 

Виконавчі механізми типу МЕП використовуються для регулюючих органів, 

при умові узгодження вихідного зусилля вала з перестановочним зусиллям 

регулюючого органу. Для керування виконавчими механізмами 

використовуються безконтактні пускачі (для малих і середніх потужностей), 

дистанційні давачі положення і засоби сигналізації. Засоби керування двигунами 

повинні бути реверсивними. Для потужних ВМ, крім вказаних елементів, має 

місце обмежувач моменту валу електродвигуна. 

Тягова характеристика електродвигунного ВМ наведена на рис. 5.2. 

Настройка ВМ полягає в наступному:  

1.Узгодження переміщення ВМ і РО. 

POBM XX   - за допомогою 

мікроперемикачів; 

POBM XX   - за допомогою важелів; 

2.Узгодження сигналів давачів 

положення. 

 

На рис. 5.3 приведена електрична схема ВМ типу МЕП з трифазним 

двигуном. 

 

 
Рис. 5.2.Тягова характеристика 
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Рис 5.3. Схема електрична ВМ типу МЕП з трифазним двигуном 

 

Для однофазного двигуна схема відрізняється лише характером вмикання 

самого електродвигуна рис. 5.4. 

 
Рис. 5.4. Схема вмикання однофазного електродвигуна 

5.1.2. Виконавчий однообертовий механізм типу МЕО.  

У однообертових ВМ вихідний вал обертається у межах одного оберту на 360°. 

Механізми типу МЕО, МЕОК та МЕОБ використовуються у системах 

автоматичного регулювання для приведення в рух таких регулювальних органів 

як заслінки, поворотних кранів, кульових кранів, затворів і т.д. Вони оснащені 

ручним приводом, електромагнітними гальмами, кінцевими вимикачами, 

датчиками положення вихідного валу; мають багато модифікацій, які 

відрізняються потужністю та швидкодією. 

  
Рис. 5.5. Кінематична схема ВМ типу МЕО та його загальний вигляд 

1. Електродвигуни – асинхронні одно- і трифазні; 

2. Редуктор: черв’ячний, циліндричний багатоступеневий, конічний; 

3. Кривошип (вихідний орган); 

4. Електромагнітні гальма; 

5. Ручний аварійний привід; 

6. Пристрої зупинки ЕД в крайніх положеннях. 
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Принцип роботи. Електродвигун приводить в дію редуктор, що є основним 

вузлом, на якому змонтовані всі елементи ВМ. Для здійснення (у разі необхідності) 

ручного керування ВМ передбачений ручний привід. Електромагнітні гальма 

забезпечують необхідне гальмування системи в процесі регулювання кінцевої ланки 

керованого об'єкта. В ВМ є також блок давачів, вузол опорів, важіль, штуцерні входи, 

конденсатор, штепсельний роз’єм. 

Для приводу ВМ використовують малоінерційні асинхронні двигуни типу ДАУ-4. 

За рахунок малого відношення діаметру до довжини короткозамкнений ротор 

електродвигуна має зменшений момент інерції і володіє хорошими динамічними 

якостями, що забезпечує його тривалу роботу. Реверсування електродвигуна 

здійснюється перемиканням обмоток керування. Електромагнітні гальма, призначені 

для зменшення вибігу і фіксації вихідного валу в будь-якому положенні після 

зникнення керуючого сигналу. Гальма складаються з електромагніту, важелів 

гальмівної колодки і регулювальних гайок для настройки пружин і зазору між 

гальмівною колодкою і шківом. 

Для здійснення зворотного зв’язку і дистанційної уставки положення вихідного 

валу призначені наступні вузли: 

1. Блок БДІ-6, складається з 2-ох індуктивних датчиків, 4-ох 

мікроперемикачів Д713, кулачків, важелів, елементів настройки. Цей блок 

застосовується в схемах з безконтактними регулюючими приладами, а також з 

покажчиком положення типу ДУП-Б. 

2. Блок БДІ-6Л (аналогічний БДІ-6) призначений для переміщення осердя 

одного з давачів через люфтовий пристрій. Цей блок застосовується при роботі з 

двома ВМ і покажчиком положення ДУП-Б. 

3.  Блок БДР складається з 2-ох реостатних давачів (по 1200 Ом) і 4-ох 

мікроперемикачів. Застосовується в схемах з автоматичними регуляторами, а 

також з покажчиком положення. 

Для здійснення у ВМ зворотного зв'язку (між кінцевою і початковою ланками) 

застосовують датчики переміщення типу ДІ-1. Для під'єднання ВМ до 

електричної мережі на корпусі редуктора встановлений штепсельний роз’єм та 

штуцер, що забезпечують герметичність введення, а також створюють 

можливість проводити монтаж мідним дротом. 

Для обмеження граничних положень вихідного валу ВМ і запобігання від 

поломок регулюючого органу в ВМ передбачені спеціальні упори які забезпечені 

пружними демпферами. 

Для реверсу трифазного двигуна пускова апаратура повинна забезпечувати 

переміну двох фаз при реверсі. 

При реверсі однофазних двигунів допоміжну обмотку вмикають через 

конденсатор, пускова апаратура повинна забезпечувати зміну початку і кінця 

допоміжної обмотки. 

Маркування ВМ здійснюється наступним чином: 

 

 

 

 

 

 

 МЕО 16 /63 -85 

Тип, марка 

Момент на валу, Нм 

Час перестановки, с 

Кутове переміщення, град 
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Схеми електричного підключення для всіх МЕО з однофазними чи 

трифазними двигунами однакові, що є позитивною стороною цих механізмів. 

Розглянемо 3-ох фазний виконавчий механізм типу МЕО. Електрична схема його 

представлена на (рис. 5.6) 

 
Рис.5.6. Електрична схема 3-ох фазного ВМ типу МЕО 

де 1, 2, 3 – клеми живлення 380В; 

5, 6, 9, 10 – нормально замкнений (НЗ) контакт першого кінцевого вимикача; 

7, 8, 11, 12 – нормально розімкнений (НР) контакт першого кінцевого 

вимикача. 

 
Рис.5.7. Підключення давачів положення вихідного валу ВМ типу МЕО 

 

Клеми 13, 14, 15, 16, 17, 18 – використовуються для давачів положення 

вихідного валу ВМ. Згідно із замовленням ці давачі можуть бути резисторними 

(змінний резистор) (рис. 5.7, а), диференційно-трансформаторними (рис. 5.7, б), 

або давачем постійного струму 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА (рис. 5.7, в). 

Зміна напрямку обертів ВМ (реверс) відбувається зміною фаз на двох із трьох 

(клеми 1, 2, 3) входів напруги живлення. 
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Однофазний ВМ типу МЕО має аналогічну схему, але напруга живлення 

приєднується до клем 1, 2, 3 наступним чином:  нуль до клеми 2, а фаза до клеми 

1 при одному напрямку руху вихідного валу, і до клеми 3 при протилежному. 

Класифікують МЕО за потужністю двигуна, схемою керування, типом 

пускової апаратури, типом редуктора. 

Настройка ВМ. 

1. Настройка відповідності кута переміщення ВМ і РО. 

Ручним приводом установити в одне із крайніх положень, перемістити 

кінцевий вимикач так, щоб мала місце сигналізація даного положення; 

перемістити РО в інше крайнє положення, повторити настройку. 

2. Настройка давачів положення. 

Здійснюється по аналогії з кінцевими вимикачами, при цьому змінюють 

положення рухомого контакту. 

5.1.3. Виконавчий багатообертовий механізм типу МЕБ.  

МЕБ – це такі виконавчі механізми, вихідний вал яких здійснює певну 

кількість повних обертів. Такі виконавчі механізми використовуються для 

приводу гвинтових підйомників, регулюючих органів з великими лінійними 

переміщеннями і значними перестановочними зусиллями, для керування 

шиберами, засувками, клінкетами. 

 
Рис. 5.8.Кінематична схема та маркування МЕБ 

На кінематичній схемі зображено: 

1. Електродвигун. 

2. Магнітні гальма. 

3. Черв’ячний редуктор. 

4. Ручний аварійний привод. 

5. Вихідний вал редуктора. 

6. Вихідний вал виконавчого механізму, що з’єднується з давачами 

положення. 

7. Кінцеві вимикачі. 

8. Давачі положення. 
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Принциповою відмінністю МЕБ від МЕП є те, що між двигуном і редуктором 

встановлюють фрикційну муфту для обмеження крутного моменту. 

Обов’язковими є також давачі-сигналізатори проміжного положення. 

Існують наступні типорозміри МЕБ: 

МЕБ 40/25 – 10; МЕБ 40/63 – 25; МЕБ 40/160 – 63; МЕБ 40/400 – 63; 

МЕБ 100/25 – 10. 

5.2. Електромагнітні виконавчі механізми 

Мета роботи: Розрахунковим методом встановити тягову характеристику 

соленоїдного ВМ та перевірити її відповідність дослідом. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
Електромагнітні (соленоїдні) ВМ – це електричні ВМ, які забезпечують 

лінійне переміщення регулюючого органу з допомогою електромагніту 

(соленоїда). Вони є найбільш поширеними перетворювачами електричного 

сигналу в механічне переміщення. Вони отримали застосування в якості 

приводного або керуючого пристрою в ряді механізмів, електричних апаратах і 

реле. Наприклад, в підйомних і гальмівних електромагнітах, в приводах для 

вмикання та вимикання комутаційних апаратів, в електромагнітних контакторах, 

в автоматичних регуляторах, у приводах для включення і відключення 

механічних, пневматичних і гідравлічних ланцюгів, для зчеплення і розчеплення 

обертових валів, відкривання і закривання клапанів, вентилів, заслінок, 

золотників на невеликі відстані до декількох міліметрів із зусиллям в кілька 

десятків ньютонів. 

Вони, у свою чергу, можуть працювати на постійному і змінному струмі. 

Однак електромагніти постійного струму застосовуються набагато ширше, ніж 

електромагніти змінного струму, оскільки при однакових розмірах вони 

розвивають більше тягове зусилля, мають більш високу стабільність параметрів, 

конструктивно простіші і дешевші. Для їх живлення використовується мережа 

змінного струму і вбудований випрямляч.  

Соленоїдні ВМ в порівнянні з електродвигунними ВМ відрізняються 

простотою конструкції і схем управління, меншими вагою і розмірами і значно 

меншою вартістю. Завдяки відсутності редуктора вони більш надійні в 

експлуатації. 

Електромагнітні ВМ є дискретними перетворювачами (0 або 1). Вони 

застосовуються тільки в релейних позиційних системах. 

Промисловість випускає електромагнітні ВМ разом з регулюючим органом. 

Такі пристрої називають електромагнітними клапанами. Залежно від початкового 

положення клапана, електромагнітні клапани бувають нормально відкритими 

(АЛЕ) або нормально закритими (НЗ).  

Розрізняють аналогове (рис. 5.9, а) та імпульсне (рис. 5.9, б) живлення 

соленоїдів. При подачі електричного сигналу на клапан, він змінює своє 

положення. Отже, для підтримки його в цьому стані, на електромагніт повинен 

постійно подаватися електричний сигнал. В тих випадках, коли необхідно довгий 

час утримувати електромагнітний клапан в робочому стані, використовують 

клапани із защіпкою. В цих клапанах після переміщення штоку в робоче 
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положення, він захоплюється електричною защібкою і утримується в цьому 

положенні. Для защіпки використовується допоміжний магніт, який працює у 

момент звільнення защібки.  

 
Рис.5.9. Електромагнітні виконавчі механізми 

Найпростіші електромагнітні ВМ (рис. 5.9, а) мають одну електромагнітну 

котушку (ЕК). Коли на неї подається керуючий сигнал постійного або змінного 

струму, шток втягується в котушку соленоїда, і клапан повністю відкривається. 

Коли керуючий сигнал зникає, шток під дією зворотної пружини повертається у 

вихідний стан, і клапан закривається. Недоліком такої конструкції є постійне 

споживання електроенергії і хибне спрацювання при зникненні електроживлення. 

Тому такі ВМ доцільно використовувати у випадках короткочасного 

спрацьовування. 

Більш економними є електромагнітні ВМ з додатковим електромагнітом (ЕЗ), 

який управляє спеціальною защіпкою (рис. 5.9, б). Коли на головний 

електромагніт ЕК подається сигнал, шток втягується у котушку соленоїда, 

спрацьовує защіпка (3) і фіксує шток у цьому положенні. При цьому блокуючий 

контакт БК розриває ланцюг живлення головної котушки. Якщо необхідно 

закрити клапан, керуючий сигнал подається на котушку защіпки (ЕЗ), вона 

відкривається і звільняє шток, який під дією зворотної пружини повертає його у 

вихідний стан. При цьому інший блокуючий контакт БЗ розриває ланцюг 

живлення котушки защіпки. Завдяки високій швидкості спрацьовування 

електромагнітні ВМ часто використовують в автоматичних системах блокування. 

Недоліком є імовірність виникнення гідравлічних ударів у трубопроводах, де 

вони використовуються. 

Тяговою характеристикою соленоїдного ВМ (рис.5.10) називають залежність 

тягового зусилля PE на вихідному штоці соленоїда від положення якоря (від 

величини робочого повітряного проміжку ) при визначеному значенні 

намагнічуючої сили. 

Основними параметрами, які визначають тягову характеристику є: 

1) В0 – магнітна індукція;  

2) І0 – струм на початку спрацювання;  

3) n – к-сть витків обмотки соленоїда;  
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4) q – опір повітряного проміжку. 

 
Рис. 5.10. Тягова характеристика соленоїдного ВМ 

Тягове зусилля розраховується за виразом: 
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де S – площа перерізу полюса магнітної системи; 

i – струм в обмотці; 
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R – повний магнітний опір; 

r – опір повітряного проміжку 

Передаточна функція електромагнітного ВМ має вигляд: 

W (p) = Y (p) / U (p) = Kм / ((Tе  p +1)  (T2  T1  p2 + T2  p +1)), 

де Y-переміщення якоря;  

Tе = L0 / R0 - постійна часу електромагніту;  

L0 і R0-індуктивність і активний опір котушки електромагніту, що 

відповідають початковому положенню якоря;  

Т1 =
Пm/c , m - маса рухомих частин; сп - жорсткість пружини;  

Т2 = kд /сп ; kд - коефіцієнт демпфування;  

Kм = 2K0 / сп - коефіцієнт передачі електромагніту;  

K0 - коефіцієнт пропорційності між тяговим зусиллям електромагніту і 

струмом Ik в його котушці. 

Якщо постійна часу об’єкта керування значно більше постійних часу ВМ (Те, 

Т1, Т2), то його передаточна функція може бути представлена безінерційною 

підсилювальною ланкою:  
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W (p) = Kм. 

5.3. Пневматичні мембранні виконавчі механізми 

Мета роботи: На основі конструктивних характеристик мембранного ВМ 

визначити технічні характеристики і встановити їх відповідність паспортним. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Пневматичні виконавчі механізми працюють з пневматичними регуляторами, 

відрізняються високою надійністю та простотою обслуговування, розвивають 

досить великі зусилля переміщення.  

Найширшого розповсюдження набули мембранні ВМ, в яких зусилля 

переміщення створюється повітрям, тиск якого змінюється в межах 20 -100 кПа. 

Інколи тиск збільшують до 0,5 МПа і такі виконавчі механізми працюють з 

позиціонерами. Ці механізми прості за будовою, виготовленні й експлуатації. 

Мають порівняно високу швидкодію і застосовуються для приводу регулюючих і 

змішувальних клапанів для рідини і газів, коли для роботи регулюючого органу 

не потрібно великих переміщень. Силовим елементом цих ВМ є резино-тканинна 

мембрана 2 (рис. 5.11), яка герметично закріплена у корпусі 1. Жорсткий центр 

мембрани з'єднаний з вихідним штоком 3, який здійснює зворотно - поступальний 

рух. Зусилля переміщення в одному напрямі створюється за рахунок тиску 

стисненого повітря у робочій порожнині на мембрану, у протилежному - за 

рахунок зусилля зворотної пружини 4.  

             
Рис.5.11. Мембранний виконавчий механізм 

Мембранні виконавчі механізми поділяються: за кількістю силових органів - 

на одномембранні, двомембранні і чотирьохмембранні; за особливостями схеми - 

на виконавчі механізми односторонньої (рис.5.12, а) і двосторонньої дії 

(рис.5.12, б); по виду руху вихідного валу - на виконавчі механізми поступального 

і обертального руху. 

Залежно від напряму руху вихідного штока ВМ бувають прямої та зворотної 

дії. У механізмах прямої дії, коли тиск повітря у робочій порожнині збільшується, 

вільний кінець штока віддаляється від площини закріплення мембрани. У 

механізмах зворотної дії підвищення тиску у робочій порожнині зумовлює 

наближення вільного кінця штока до площини закріплення мембрани. Ці варіанти 

конструкції дають можливість реалізувати різні за дією виконавчі пристрої - 

нормально відкриті та нормально закриті. 

Основними технічними характеристиками мембранних ВМ є: 

 діапазон зміни тиску повітря в робочій порожнині Pвих; 
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 величина переміщення штока Х (мм); 

 ефективна площа мембрани Sеф. 

Під ефективною площею розуміють відношення перестановочного зусилля що 

розвиває мембрана при її знаходження в площині закріплення до діючого тиску в 

робочій площі.  

 
Рис. 5.12. Мембранні виконавчі механізми односторонньої (а) і двосторонньої дії (б) 

У виконавчих механізмах в більшості випадків застосовуються мембрани з 

жорстким центром, причому діаметр обтискних дисків вибирається рівним  

d = 0,8D, 

де D - робочий діаметр мембрани; 

d – діаметр жорсткого центру мембрани (металевого диску). 

Зусилля, що розвивається мембранним виконавчим механізмом: 

а) для безпружинних мембранних виконавчих механізмів 

F = Р∙Sеф∙- РТР = (Р2 – Р1)∙Sеф – Fтр; 

б) для ВМ с пружинами 

F = (Р2 – Ратм)∙Sеф∙- Fтр -Fпр, 

де Sеф – ефективна площа мембрани; 

(Р2 – P1) – різниця тисків по обидві сторони мембрани (для ВМ с пружинами 

Р1  = Ратм це атмосферний тиск); 

FТР – сума сил опору руху внаслідок тертя в механізмі; 

Fпр = с∙h - сила опору пружини. 

Для середнього положення мембрани (коли всі точки мембрани лежать в одній 

площині) їх ефективні площі можуть бути визначені: 

- для мембран з жорстким центром 

𝑆еф =
𝜋

12
·( 𝐷2 + 𝐷 · 𝑑 + 𝑑2); 

- для мембран без жорсткого центра 

𝑆еф =
𝜋

4
· 𝐷2 . 

Як видно, при однакових діаметрах ВМ значення Sеф мембран з жорстким 

центром більші, ніж у мембран без жорсткого центру. Тому при одних і тих же 

тягових зусиллях, виконавчі механізми з мембранами з жорстким центром мають 

менші габарити і вагу, ніж виконавчі механізми з мембранами без жорсткого 

центру. 
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Постійна часу для пневматичних мембранних ВМ визначається: 

Vd

ddDDD

C ··3

)··(
2

22 
 , 

де dc – діаметр перерізу підвідного трубопроводу; 

V – швидкість руху стиснутого повітря. 

Тягова характеристика пневматичного мембранного механізму приведена на 

рис 5.13. Як видно із рисунка при одному і тому ж тиску можливі різні значення 

переміщення вихідного штоку. Отже, пневматичні ВМ не забезпечують точного 

позиціонування. 

 
Рис. 5.13. Тягова характеристика пневматичного мембранного механізму 

Недоліки мембранних ВМ: 

- не можуть застосовуватися при великих тисках середовища через неміцності 

мембрани; 

- мають невеликий хід; 

- тягове зусилля через зміну ефективної площі мембрани не постійне. 

5.4. Виконання розрахунків 

Розрахувати динамічні характеристики електродвигунного виконавчого 

механізму. 

Вихідними даними для розрахунків є: тип виконавчого механізму; тип двигуна; 

тип давача положення вала виконавчого механізму, які наведено в табл.5.1, 5.2. 

Таблиця 5.1.  

Вихідні дані до завдання 5.1 

Одиниці шифру 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

тип 

виконавчого 

механізму 
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Таблиця 5.2.  

Вихідні дані до завдання 5.2 

Десятки шифру 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тип давача положення валу 

(штоку) виконавчого 

механізму Б
С

П
І-

1
0
 

Б
С

П
Т

-2
0
 

Б
С

П
Р

-1
0
 

Б
С

П
Т

-1
0
 

Б
С

П
І-

1
0
 

Б
С

П
Т

-2
0
 

Б
С

П
Р

-1
0
 

Б
С

П
Т

-1
0
 

Б
С

П
І-

1
0
 

Б
С

П
Р

-1
0
 

Діапазон зміни вихідного 

сигналу, мА 0
-5

 

0
-2

0
 

4
-2

0
 

0
-5

 

0
-2

0
 

4
-2

0
 

0
-5

 

0
-2

0
 

4
-2

0
 

0
-5

 

Приклад. Розрахувати динамічні характеристики електродвигунного 

виконавчого механізму типу МЕБ - 100/250-250 із приводним двигуном типу 

АД132М2 з давачем положення вихідного валу виконавчого механізму типу 

БСПІ-10. 

Згідно технічних даних двигун АД132М2 має наступні параметри (табл. 5.3.):  

Рном=11,0 кВт - номінальна потужність двигуна; 

nо=1500 об/хв. - синхронна швидкість обертання магнітного поля двигуна; 

Jд=0,04 кг*м2   - момент інерції двигуна; 

sк=19,5 %          - критичне ковзання двигуна; 

sном=2,8 %         - номінальне ковзання двигуна; 

mп=

ном

пуск

М

М
=2,2; mм=

ном

мin

М

М
=1,7; mк=

ном

кр

М

М
=3,0. 

Таблиця 5.3.  

Технічні дані асинхронних  двигунів 

Тип 
Р2ном, 

кВт 

nо,  

об/хв  

Jд , 

кг*м2    

sк , 

% 

sном , 

% 

mп=

ном

пуск

М

М  mм=

ном

мах

М

М  mк=

ном

кр

М

М  

АИР71В4 0,75 1500 0,0015 32,1 5,67 2,0 2,5 3,2 

АИР56В4 0,18 1500 0,00008 41,3 9,33 2,2 2,3 3,0 

АИР56А4 0,12 1500 0,00007 43,6 10,00 2,2 2,3 2,9 

АИР63В4 0,37 1500 0,00008 36,2 12,00 2,2 2,3 3,1 

АИР71А4 0,55 1500 0,0001 28,1 9,33 2,3 2,4 3,2 

АИР80В4 1,5 1500 0,0034 22,4 5,33 2,2 2,3 3,1 

АИР80А4 1,1 1500 0,0028 21,7 6,00 2,2 2,3 3,1 

АИР90L4 2,2 1500 0,0056 19,8 5,33 2,0 2,1 2,8 

АИР100S4 3 1500 0,01 19,5 6,00 2,0 2,1 2,9 

АИР100L4 4 1500 0,013 18,1 6,00 2,1 2,2 2,9 

Структурну схему трифазного асинхронного двигуна за каналом Δw0 → Δw 

можна представити у вигляді з’єднання двох частин – електромагнітної і 

електромеханічної (рис.5.14), передаточні функції яких наступні: 

1)(

)(
)(

0 





sTs

sM
sW

е




 - електромагнітна частина трифазного асинхронного 

двигуна (АД) (лінеаризована); 
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pTsMsM

s
sW

мc 

 1

)()(

)(
)( 


  - механічна частина електричного двигуна. 

β - модуль жорсткості лінеаризованої механічної характеристики АД 

kном

к

s

М






2 = 56,14

195,06,152

6,2162




 , 

де мНmММ кномк  6,21632,72 , - критичний момент; 

 
мН

sn

Р
М

номc

ном

ном 





 2,72
028,011500

11

)1(
9570 ,- номінальний момент; 

 

Рис. 5.14. Структурна схема асинхронного двигуна за каналом Δw0 → Δw 

срад
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  - номінальна 

кутова швидкість двигуна; 

срад
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о /157
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150014.32
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2






 - синхронна кутова швидкість двигуна; 

sном – номінальне ковзання; 

Рном – номінальна потужність двигуна. 

Еквівалентна електромагнітна постійна часу кіл статора і ротора асинхронного 

двигуна Те = (0,006...0,06) с, визначається за формулою  

 к

e
s

T



0

1


= ,033,0

195,0157

1
с


 

Електромеханічна стала часу визначається наступним чином: 

 



J
TМ с0035,0

56,14

051,0
 , 

де 
J - сумарний момент інерції приведений до вала двигуна 

 рд JJJ
2051,027,004,004,0 мкг  , 

др JJ 27,0 - момент інерції редуктора разом із запірним органом. 

У відповідності зі структурною схемою АД його результуюча передаточна 

функція стосовно відхилення Δω0 
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Згідно розрахунку Тм < 4Te, звідси  
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Потужність від валу двигуна до регулюючого органу передається через 

редуктор. 

Схема виконавчого пристрою представлена на рис. 5.15. 

 
Рис.5.15. Принципова схема виконавчого пристрою 

Коефіцієнт передачі редуктора, як елементу САР, розраховується за 

формулою 

кр=1/iред, 

де іред= ωн / ωр - передаточне число редуктора, 

ωр - кутова швидкість вихідного валу виконавчого механізму. 

срад
t

πN
nрр /28,6

250

25014.322
2 


  , 

соб
t

N
np /1

250

250
  - швидкість обертання вихідного валу виконавчого 

механізму; 

N - кількість повних обертів вихідного валу виконавчого механізму (N = 

250 обертів, згідно паспортних даних МЕБ - 100/250-250); 

t – час перестановки вихідного валу виконавчого механізму з одного крайнього 

положення в інше (t = 250 с, згідно паспортних даних МЕБ - 100/250-250). 

іред= ωн / ωр = 152,60/6,28 = 24,30. 

кр=1/iред = 1/24,30 = 0,041. 

Якщо виконавчим механізмом є МЕП з поступальним рухом вихідного штоку, 

Двигун 

Регулюючий 

орган 

Редуктор 

ωном Мд ωр 

Мс 
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то замість кутової швидкості ωр визначаємо лінійну швидкість Vp =h/t, мм/с (де h 

– переміщення вихідного штоку з одного крайнього положення в інше, мм). 

Відповідно передаточне число редуктора: іред= ωн / Vр 

Передаточна функція редуктора: 

pр

k

рiр

р
рW

p

ред

ред

041,01

)(

)(
)(

1

2 





 , 

де 2 – кут повороту вихідного валу. 

Виконавчий механізм (ВМ) є невід’ємною частиною автоматичної системи 

регулювання (АСР). Він перетворює енергію керування у механічну енергію 

переміщення регулюючого органа. При цьому, динамічні властивості АСР в 

значній мірі залежать від динаміки ВМ. Якщо ВМ має суттєву інерційність, це 

може викликати появу перерегулювання в роботі АСР. У момент часу, коли 

сигнал завдання на вході регулятора дорівнює сигналу зворотного зв’язку, 

регулятор мусить відключатися. Однак ВМ не може раптово зупинитися і 

продовжує рух. Подолати це явище можна за допомогою паралельно-зустрічного 

коригувального пристрою, якій здійснює допоміжній зворотний зв’язок за 

положенням вихідного штока чи вихідного валу ВМ. Такі зв’язки дозволяють 

зменшити інерційний вибіг ВМ, що покращує роботу системи в цілому [4]. 

Введення коригувального зворотного зв’язку зменшує ступінь коливальності 

системи, перерегулювання, а також час регулювання.  

Для коригувального зворотного зв’язку (КЗЗ) та контролю за положенням 

вихідного вала виконавчого механізму можуть використовуватися блоки 

сигналізації БСПІ, БСПР, БСПТ. 

БСПІ - блок сигналізації положення індуктивний призначений для 

перетворення переміщення вихідного органу виконавчого механізму у зміну 

індуктивного опору, або блокування в крайніх або проміжних положеннях 

вихідного органа; 

БСПР - блок сигналізації положення реостатний - призначений для 

перетворення переміщення вихідного органу виконавчого механізму у зміну 

активного опору, або блокування в крайніх або проміжних положеннях вихідного 

органа; 

БСПТ - блок сигналізації положення струмовий - призначений для 

перетворення переміщення вихідного органу виконавчого механізму в 

уніфікований струмовий сигнал 0 - 5 мА, 0 - 20 мА, або 4 - 20 мА, або блокування 

в крайніх чи проміжних положеннях вихідного органу. 

Блоки БСПІ і БСПР працюють в комплекті з блоком підсилювача, який 

призначений для перетворення сигналів індуктивного чи реостатного давачів 

положення вала виконавчих механізмів в уніфікований струмовий сигнал 0 ... 5  

(0 ... 20, 4 ... 20) мА 

Блок сигналізації представляє собою пропорційну ланку вхідним сигналом 

якої є переміщення вихідного валу виконавчого механізму, а вихідним - 

струмовий сигнал 0 ... 5 (0 ... 20, 4 ... 20) мА. 

Структурна схема ВМ з ланкою коригувального зворотного зв’язку за 

положенням регулюючого органу наведено на рис.5.16. 
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Рис.5.16. Структурна схема виконавчого механізму з коригувальним зворотнім 

зв’язком за положенням регулюючого органу 

Передаточна функція ланки коригувального зворотного зв’язку : 
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де хвх – згідно паспортних даних виконавчого механізму МЕБ - 100/250-250 це 

переміщення вихідного валу виконавчого механізму хвх = 250 обертів; 

хвих – діапазон струмового сигналу для блоку сигналізації БСПІ-10 складає  

0 ... 20 мА, отже  хвих = 20 - 0 =20 мА = 20∙10-3А. 
Передаточна функція виконавчого механізму згідно структурної схеми 

(рис.5.14) має вид: 
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5.5. Контрольні запитання. 

1. Процес вибору виконавчих механізмів. 

2. Дайте характеристику виконавчим механізмам типу МЕО. 

3. Дайте характеристику виконавчим механізмам типу МЕБ. 

4 .Дайте характеристику виконавчим механізмам типу МЕП. 

5. Розшифруйте умовне позначення механізму типу МЕП 1000/80 – 15 та 

МЕО 40/25 – 0,25? 

6. Яке призначення і які вузли використовуються для здійснення зворотного 

зв’язку і дистанційної вказівки положення у ВМ типу МЕО. 

7. Призначення магнітних гальм в конструкції ВМ типу МЕП. 

8. Зобразіть тягову характеристику електродвигунного ВМ. 

9. Вкажіть особливості і область використання соленоїдних ВМ. 

10. Тягова характеристика соленоїдних ВМ. 

11. Передаточна функція електромагнітного ВМ. 

12. Вкажіть які параметри і як впливають на тягове зусилля соленоїдного ВМ. 

W(p)Д W(p)ред 

 

W(p)кзз 
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13. Електромагнітні ВМ із аналоговим керуванням. 

14. Електромагнітні ВМ із імпульсним керуванням. 

15. Чому електромагніти постійного струму отримали більше розповсюдження. 

16. Поясніть схему керування соленоїдним ВМ. 

17. Поясніть будову пневматичних мембранних ВМ. 

18. Дайте класифікацію пневматичним мембранним ВМ. 

19. Дайте визначення ефективній площі мембрани. 

20. Ефективна площа для мембран із жорстким центром і без нього. 

21. Тягова характеристика пневматичного мембранного ВМ. 

22. Основні недоліки пневматичних мембранних ВМ. 

23. Приведіть залежність для визначення постійної часу пневматичного 

мембранного ВМ. 
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6. АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

Мета роботи: ознайомитися з умовою стійкості систем автоматичного 

управління, критеріями стійкості які використовуються при аналізі систем 

автоматичного керування та навчитися визначати стійкість системи  

математичним шляхом. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Будь-яка система автоматичного управління повинна бути працездатною, 

тобто забезпечувати поставлену мету управління. Так, в системі, що стежить, 

вихідний сигнал повинен якомога точніше повторити дію завдання. Будь-яка 

реальна дія, зазвичайно, обмежена по амплітуді, тому в працездатній системі 

вихідний сигнал також обмежений. Якщо вихідний сигнал з часом необмежено 

зростає, то система є непрацездатною. 

Під стійкістю системи розуміється здатність системи повертатися до 

початкового або близького до початкового рівноважного стану при припиненні 

дії обурення. 

Вимога забезпечення стійкої роботи є першою і обов'язковою вимогою, яка 

пред'являється до системи. Про стійкість судять по вигляду перехідних процесів, 

які виникають в системі. 

З точки зору стійкості системи підрозділяються на: 

- стійкі, характеризуються наявністю в системі аперіодичних (рис. 6.1, 

крива 1) або коливальних затухаючих (рис. 6.1, крива 2) перехідних процесів. 

 
1 - аперіодичний перехідний процес; 2 - коливальний перехідний процес  

Рис.6.1. Перехідні процеси в стійких системах 

- нестійкі, характеризуються наявністю в системі коливальних процесів, що 

розходяться (рис. 6.2, крива 2) і перехідних, у вигляді монотонного нескінченного 

убування або зростання вихідної величини (рис. 6.2, крива 1). 

- на межі стійкості, що характеризуються наявністю в системі коливальних 

незгасаючих перехідних процесів, які носять назву автоколивань (рис.. 6.2, 

крива 3). 

При рішенні задач синтезу САУ вид перехідного процесу невідомий, тому 

виникає задача теоретичного аналізу стійкості системи шляхом знаходження 

коренів характеристичного рівняння диференційного рівняння, яке описує 

перехідні процеси у системах. 
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1 - аперіодичний перехідний процес; 2 - коливальний перехідний процес; 3 - 

автоколивальний перехідний процес 

Рисунок 6.2 - Перехідні процеси в нестійких системах 

У загальному випадку корені характеристичного рівняння записується у 

вигляді комплексних чисел z= 𝛼  ± iβ. Розташувавши корені на комплексній 

площині, можна зробити висновок про стійкість системи. Для стійкості системи 

необхідно, щоб все корені знаходилися з лівого боку комплексної площини (тобто 

були лівими). 

Якщо корені потрапляє на вісь ординат (𝛼 = 0) - то система знаходиться на 

межі стійкості. Праві корені свідчать про нестійкість системи. 

У зв'язку з неможливістю аналітичного знаходження коренів 

характеристичного рівняння вище за другий порядок, були розроблені критерії, 

які дозволяють, не вирішуючи рівняння, зробити висновок про стійкість системи. 

На практиці застосовуються алгебраїчний критерій Гурвиця-Рауса, діаграма 

Вишнеградського та частотні критерії Михайлова та Найквіста-Михайлова. 

Діаграма Вишнеградського 

Вперше критерій стійкості систем, які описуються лінійними диференційними 

рівняннями третього порядку з сталими коефіцієнтами, у виді діаграми (рис. 6.3) 

запропонував у 1876 р. І.А. Вишнеградський. Діаграму Вишнеградського будують 

у такий спосіб. 

 
Рис.6.3. Діаграма Вишнеградського 
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01BsAss 23  ,    (6.1) 

де 3 2
30

2

3
3

2
0

1

aa

a
Bi

aa

a
A 

 - параметри Вишнеградського. 

Якщо на площині параметрів А і В побудувати криву (гіперболу) 1BA  , то 

вона розділить цю площину на дві області: стійку, де 1BA  , і нестійку, де 
1BA   (рис. 6.3). Нестійку область І. А. Вишнеградський розділив на підобласті 

І і ІІ, розмежовані кривими 027AB9A2 3  , крива ab; 

0AB18BA)BA(4 2233  ,   крива bс. 

У підобласті І перехідні процеси мають монотонний характер, а в підобласті ІІ 

- коливальний затухаючий. 

Діаграма Вишнеградського дозволяє визначити не тільки стійкість, але й 

знаходити параметри системи регулювання за заданим характером перехідного 

процесу. 

Критерій стійкості Гурвіца-Рауса 

Цей критерій має вигляд нерівностей, складених за особливими правилами із 

коефіцієнтів характеристичного рівняння. Його застосовують для дослідження 

стійкості систем, які описуються диференційними рівняннями вище третього 

порядку. Нерівності одержують з визначника, який для рівняння n-го порядку має 

вигляд 

n2n

1n

31

420

7531

n

aa000

0a000

:...........

:...:......

0...:aa0

0...:aaa

0...aaaa







.    (6.2) 

Визначник Δn складають у такий спосіб. На головній діагоналі виписують 

коефіцієнти від 1a  до ап за зростаючими індексами, далі вверх від неї стовпці 

заповнюють коефіцієнтами зі зростаючими індексами, а вниз - зі спадаючими. 

Порожні місця, що залишилися, заповнюють нулями. 

Гурвіц довів, що для того, щоб дійсні частини всіх коренів характеристичного 

рівняння виду 0aa...papa n1n
1n

1
n

0  
  були від’ємними, необхідно і 

достатньо, щоб при 0a0   визначник Δn і всі його діагональні мінори, були 

додатними, тобто 

.0;0...;;0
aa

aa
;0a n1n

20

31

211       (6.3) 

Оскільки визначник 1nnn a   , то умову додатності n  можна замінити 

умовою 0an  . Тоді критерій стійкості систем, які описуються лінійними 

диференційними рівняннями n-го порядку, можна записати як 
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0a;0...;0
aa

aa
;0a;0a n1n

20

31

210      (6.4) 

Розглянемо кілька прикладів визначення умов стійкості для систем різних 

порядків. Для системи другого порядку характеристичне рівняння 

0apapa 21
2

0   і умова стійкості згідно з нерівностями (6.4) приймає вид 

0a;0a;0a 210  , тобто зводиться до додатних коефіцієнтів характеристичного 

рівняння системи. 

Для системи третього порядку 0apapapa 32
2

1
3

0   й умови стійкості 

одержуємо 

0ai0aaaa
aa

aa
;0a;0a 33021

20

31

210    

З цих нерівностей випливає, що для стійкості, крім додатних трьох 

коефіцієнтів, необхідно ще виконання нерівності 
3021 aaaa  . Для рівняння у 

формі (6.1) 1aa 30   і 1AB  . Дана нерівність збігається з критерієм 

Вишнеградського. 

Аналогічним чином знаходять умови стійкості систем, які описуються 

рівняннями більш високих порядків. Для рівняння другого порядку в умови 

стійкості входять нерівності. Якщо визначник 1n  рівний нулю, то одержують 

рівняння, що відповідає границі стійкості. Наприклад, для системи четвертого 

порядку рівняння границі стійкості 

0aa)aaaa(a 4
2
130213  .   (6.5) 

З наведених прикладів випливає, що трудомісткість розрахунків умов 

стійкості зростає з підвищенням порядку рівняння системи регулювання. Тому 

критерій Рауса-Гурвіца застосовують для рівнянь не вище шостого порядку. Для 

систем, які описуються рівняннями вище шостого порядку, менш трудомісткими 

є частотні критерії. 

Критерій стійкості Найквіста 

З частотних критеріїв стійкості найчастіше застосовують критерій Найквіста, 

що дозволяє робити висновок про стійкість замкнутої системи за видом годографа 

амплітудно-фазової частотної характеристики розімкнутої системи. 

Критерій Найквіста має два формулювання. Найпростіше в застосуванні 

наступне: якщо система автоматичного управління стійка в розімкненому стані, 

то для її стійкості в замкненому стані необхідно і достатньо, щоб АФЧХ 

розімкненої системи W(jw) при зміні w від нуля до нескінченності не охоплювала 

точку з координатами (-1; j0) комплексної площини. 

При використанні даного критерію необхідно побудувати годограф Найквіста 

(амплітудно-фазова частотна характеристика) розімкненої системи і 

пересвідчитися, що годограф не  охоплює  точку  з  координатами  (-1; j0). 

На рис. 6.4 наведеніо годографи для різних випадків. 

Критерій Найквіста зручно застосовувати для систем, що містять ланки 

чистого запізнення. 

Для побудови годографа необхідно знати передаточні функції об’єкта 
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регулювання (W(p)зз) і регулятора з виконавчим механізмом (W(p)р). 

 
Рис. 6.4. Годограф Найквіста систем, стійких у розімкнутому стані:  

1– САР стійка в замкнутому стані; 2– САР на межі стійкості;  

3 – САР нестійка в замкнутому стані 

Тоді передаточна функція розімкненої системи регулювання є добутком 

передаточних функцій вказаних блоків (як послідовне з’єднання ланок), тобто 

W(p)с = W(p)зз*W(p)р. 

Підставивши значення р=jw, отримаємо 

W(jw)с = W(jw)зз * W(jw)р.   (6.6) 

де w – циклічна частота, с-1, 1j . 

Після підстановки числових значень у передавальні функції, виділимо дійсну і 

уявну частину: 

W(jw)с = Re(w) + jIm(w),                             (6.7) 

де Re(w) і jIm(w) – дійсна і уявна частина відповідно. 

Змінюючи частоту (w) від 0 до ∞, будуємо годограф у координатному просторі 

Re - Im і відповідно до критерію оцінюємо стійкість системи. 

Зазначимо: якщо об’єкт регулювання містить ланку транспортного запізнення 

(W(jw)з = e-jw τ), то рекомендується побудувати годограф Найквіста без урахування 

даної ланки, а потім повернути годограф на α = w τ за годинниковою стрілкою. 

Виконання розрахунків 

Завдання. Дослідити систему автоматичного регулювання температури в 
касетній установці структурна схема якої приведена на рис. 6.5. та визначити значення 

критичного коефіцієнта передачі регулятора kкр.р  при якому система буде перебувати на 

межі стійкості. 

Регулювання здійснюється за пропорційним законом. Вихідними даними для 

розрахунку є: коефіцієнт передачі регулятора k1; температура в касетній установці tіз; 

швидкість нагріву виробів Vнагр; тривалість ізотермічного прогріву - τіз; витрата пари 

на вході в касетну установку (ОР) за одиницю часу qп; передавальне число редуктора 

іред  виконавчого механізму. Початкова температура бетонної суміші складає 200C 

 
Рис. 6.5. Структурна схема системи автоматичного регулювання температури 

в касетній установці 
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Таблиця 6.1.  

Вихідні данні до розрахунку 

Одиниці шифру 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

k1 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

tіз ,0C 81 82 83 84 85 90 91 92 93 94 

Vнагр, 0C/год 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 

τіз, год 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 

qп, м3/год 135 140 150 155 160 165 170 175 180 185 

іред 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

Приклад. Розглянемо контур регулювання температури з П-регулятором в 

касетній установці, який містить в собі: давач температури, нормуючий 

перетворювач, регулятор, виконавчий механізм (двохфазний асинхронний двигун 

та редуктор), заслінка та об’єкт регулювання ОР (рис. 6.5.). Коефіцієнт передачі 

регулятора k1 = 15. 

В першому наближенні об’єкт регулювання ОР (касетна камера) описується 

передаточною функцією  

1

об
об

k
W

T p


 
, 

де kоб – коефіцієнт передачі об’єкта регулювання; 

Т – постійна часу об’єкта регулювання. 

Згідно із нормами проектування режимів теплової обробки виробів 

температура в касетній установці складає tіз = 900C, а тривалість ізотермічного 

прогріву при пропарюванні гострою парою і товщині виробу 220 мм приймається 

τіз = 5 год. При пропарюванні в камерах швидкість нагріву Vнагр = 25 0C/год. 

Початкова температура бетонної суміші складає 200C. Тоді період підвищення 

температури становитиме: годгод 38.2
25

2090


 . Тобто постійну часу об’єкта 

регулювання приймаємо Т=3 год = 10800с. 

Розраховуємо kоб – це відношення вихідної величини ланки до вхідної 

(вихідною величиною об’єкта регулювання є зміна температури t  в касетній 

установці за одиницю часу, тобто швидкість нагріву згідно завдання складає  

 Vнагр = 25  0C/год, а вхідною - витрата пари на вході в касетну установку (ОР) за 

одиницю часу. Приймаємо qп = 162,13 м3/год;).  

0 325
0,154 /

162.13
об

п

t
k C м

q
   , 

Отже, 
1

об
об

k
W

T p


 
=

0 154

3 1

,

p 
. 

Згідно завдання регулятор представляє собою пропорційну ланку. Коефіцієнт 

передачі пропорційної ланки в першому наближені  прийнято  k1 = 15.  

Отже, W1(p) = k1  = 15. 

Розрахунок параметрів передаточних функцій решти елементів наведено в 
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табл. 6.2. 
Таблиця 6.2.  

Передаточні функції елементів системи автоматичного регулювання 
№ Елемент САР Передавальна функція Опис 

1 Касетна камера 
1

об
об

k
W

T p


 
= 0 154

3 1

,

p 
 

kоб – коефіцієнт передачі об’єкта; Т 
– стала часу об’єкта 

2 Заслінка 

зk
р

рQ
рW 

)(
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=

30 045
0 029

3 14 2

, м
,

, / с рад




 

Q – витрата пари через переріз 

заслінки при її повному відкритті 
[м3/с] Q =162,13 м3/год = 0.045  м3/с;  

 - кут повороту засувки [рад]; 

kз – коефіцієнт передачі засувки 

[м3/(срад)] 

3 Термопара 

110

00643,0

1)(

)(
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ррT

k

р

рU
рW

тп

тпвих

для термопари ТПП: 

kтп=0,00643 мB/C 
Ттп≈10с 

 - температура [C]; uвих – вихідна 

напруга; kтп – коефіцієнт передачі 

[B/C]; Ттп = cg/(F) – стала часу; c, g, 

, F – теплоємність, маса, коефіцієнт 

тепловіддачі і площа робочого кінця 
термопари (Ттп – частіше 

визначається експериментально) 

4 
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іред =20 

1 – кутова швидкість зубчастого 

колеса; іред = z2/z1 – передавальне 
число редуктора;  

z1, z2 – кількість зубців коліс 

редуктора;2 – кут повороту 
вихідного вала 
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028,013000
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 – кутова швидкість ротора [с-1]; uу - 

напруга на обмотці керування 
двигуна; 

)]1(/[2 2

0   зд uk - коефіцієнт 

передачі двигуна [рад/(Вс)];  

uз- напруга на обмотці збудження;  

0=2f – кутова швидкість 

магнітного поля;  

=uу/uз – коефіцієнт сигналу;  

)1(

2
2

1








п

м
М

J
T

 - стала часу 

двигуна;  

J – момент інерції ротора [кгм2];  

Мп – пусковий момент [Нм] 

6 
Нормуючий 

перетворювач мВ

В
k

рU

рU
W нп

вх

вих
нп 6,15

643,0

10

)(

)(


 uвих – вихідна напруга [В],  

uвх – вхідна напруга [мВ] 

 

Для аналізу стійкості системи автоматичного керування  використовується 

алгебраїчний критерій стійкості Гурвіца.  
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Згідно даного критерію система з характеристичним рівнянням 

0... 01

1

1  

 apapapa n

n

n

n
 буде стійкою, якщо визначник Гурвіца:  
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та всі його діагональні мінори додатні: 
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 ;01  n

 ... ;02   011  na . 

Для знаходження характеристичного рівняння спочатку визначається 

передаточна функція розімкнутої системи: 
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де  W1(p) – передаточна функція регулятора; 

W2(p) - передаточна функція двигуна виконавчого механізму; 

W3(p) - передаточна функція редуктора виконавчого механізму; 

W4(p) - передаточна функція регулюючого органу (заслінки); 

W5(p) - передаточна функція об’єкта регулювання. 
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Передаточна функція замкнутої системи: 
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де  Wнп(p) – передаточна функція нормуючого перетворювача; 

Wтп(p) - передаточна функція термопари. 
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Звідки характеристичне рівняння: 

01902086261836248155 234  .рр.p.p. . 

Визначник Гурвіца та значення всіх діагональних мінорів для отриманого 

рівняння будуть рівними: 
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Δ4 = 603414,99>0; Δ3 = 3175868,42>0; Δ2 = 132581,4>0; Δ1 = 624,83>0.  
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Отже, система стійка, оскільки всі мінори визначника Гурвіца більші 0. 

Проводиться аналіз стійкості системи, визначається критичне значення 

коефіцієнта передачі регулятора. 

Критичний коефіцієнт передачі регулятора можна визначити з рівнянь, які 

утворюються при розв’язані визначника Гурвіца. Для складання визначника 

необхідно мати характеристичне рівняння.  

При складанні визначника використовуються коефіцієнти з 

характеристичного рівняння. Для даного характеристичного рівняння число 0,19 

– загальний коефіцієнт передачі регулятора. Воно дорівнює добутку коефіцієнтів 

передачі всіх ланок системи. 

Якщо замість цього числа у визначник Гурвіца підставити значення kкр.р, а 

головні діагональні мінори визначника прирівняти до 0, тобто задатись умовами, 

при яких система виходить на межу стійкості, можна визначити значення kкр.р, 

який підставляється у визначник. Таким чином знайдений kкр.р буде критичним 

коефіцієнтом передачі регулятора (підсилювача). Отже матриця Гурвіца має 

вигляд: 
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kкр.р(624,83261,8620-55,812020-624,83kкр.р624,83)=0; 

 

kкр.р(3250035,68-390412,53kкр.р)=0; kкр.р=3250035,68/390412,53 =8,32. 

 

Отже, значення критичного коефіцієнта передачі регулятора kкр.р=8,32. При 

даному значенні система перебуває на межі стійкості. 

 

Контрольні запитання. 

1. Дайте визначення стійкості САР. 

2. Розподіл САР з погляду стійкості. 

3. Для яких випадків використовують критерій стійкості Гурвіца-Рауса? 

4. У який спосіб складають визначник критерію стійкості Гурвіца-Рауса? 

5. Для яких випадків використовують діаграму Вишнеградського? 

6. Сформулюйте умову стійкості за діаграмою Вишнеградського. 

7. Сформулюйте умову стійкості за критеріями Найквіста. 
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7. ФУНКЦІОНАЛЬНІ СХЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ 
Мета роботи: засвоїти методику складання функціональних схем автоматизації з 

використання мікропроцесорних контролерів та зображення комплектів приладів, які 
вимірюють різні технологічні параметри, сигналізують про їх граничні значення 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
Функціональна схема автоматизації (ФСА) головний технічний документ, 

який відображує функціональну блочну структуру вузлів автоматичного 
контролю, сигналізації, управління, регулювання технологічного процесу, 
визначає оснащення об'єкту пристроями і засобами автоматизації, дає уявлення 
про об'єкт управління. 

ФСА виконують відповідно до ДСТУ Б А.2.4-16:2008. На схемі автоматизації 
зображують: технологічне устаткування і комунікації (трубопроводи, газоходи) 
об'єкту; технічні засоби автоматизації, контури контролю, регулювання і 
управління; лінії зв'язку між технічними засобами автоматизації або контурами. 

Технологічне устаткування і комунікації на ФСА зображують спрощено у 
верхній частині креслення, відповідно до схеми, прийнятої в технологічному 
проекті. Можливе зображення об'єктів управління у вигляді прямокутників 
(ГОСТ 2.793-79, ГОСТ 2.782-68) з позначеннями, які відображують принцип дії 
машин і апаратів (ГОСТ 2.792-74, ГОСТ 2.794-79, ГОСТ 2.795-80). Товщина ліній 
позначень апаратів і машин 0,2-0,5 мм. Біля кожного апарату вказують 
найменування або позиційне позначення (арабськими цифрами). При 
позиційному позначенні апаратів на вільному місці схеми наводять таблицю з 
переліком устаткування (рис. 7.1). 

 
Рис. 7.1. Приклад таблиці з переліком устаткування 

Технологічні комунікації і трубопроводи рідини і газу зображують умовними 
позначеннями (ГОСТ 2.784-70), наведеними в табл. 7.1. 

Для більш детальної вказівки характеру середовища до цифрового позначення 
може додаватися буквений індекс, наприклад, вода чиста - 1ч; пара перегріта - 2п. 

Для рідин і газів, не передбачених в табл. 7.1, допускається використовувати 
для позначення інші цифри, але обов'язково з необхідними поясненнями нових 
умовних позначень на вільному полі схеми. 

Таблиця 7.1  

Умовні позначення трубопроводів 
Вміст трубопроводу Умовне позначення Вміст трубопроводу Умовне позначення 

Вода -1-1- Рідке пальне -15-15- 

Пара -2-2- Водень -16-16- 

Повітря -3-3- Ацетилен -17-17- 

Азот -4-4- Фреон -19-19- 

Кисень -5-5- Метан -20-20- 

Аргон -6-6- Етилен -21-21- 

Гелій -8-8- Пропан -22-22- 

Аміак -11-11- Пропілен -23-23- 

Кислота (окисник) -12-12- Бутан -24-24- 

Луг -13-13- Бутилен -25-25- 

Масло -14-14- Вакуум -27-27- 
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Інформацію про матеріальні потоки, що використовуються в системі, наводять 

у вигляді таблиці (рис. 7.2) на вільному полі креслення. 

 
Рис. 7.2. Приклад таблиці з позначенням трубопроводів 

На позначеннях трубопроводів проставляють стрілки, що вказують напрям 

руху середовища. Стрілка зображується рівностороннім трикутником зі стороною 

3 мм. Для газоподібних середовищ трикутник не зафарбовується, для рідких або 

порошкоподібних середовищ - зафарбовується. На вході і виході речовини з 

трубопроводу робиться відповідний напис (рис. 7.3). 

 
Рис. 7.3.  Приклад позначення трубопроводів 

Умовні зображення приладів і засобів автоматизації, які застосовуються в 

схемах, включають графічні зображення, літерні і цифрові позначення. Умовні 

графічні (табл. 7.2), літерні (табл. 7.3) і цифрові позначення приладів приймають 

за ДСТУ Б А.2.4-16:2008. 

Лінії зв'язку між приладами та контурами зображуються на ФСА однолінійно 

(товщиною 0,2 - 0,3 мм) незалежно від кількості дротів і труб. Підведення лінії 

зв'язку до позначення приладу допускається з будь-якої сторони. 

Дозволяється перетин ліній зв'язку із зображеннями технологічного 

устаткування і комунікацій, не дозволяється - з позначеннями приладів. Місця 

розривів ліній зв'язку нумерують арабськими цифрами. На лініях зв'язку вказують 

граничні (максимальні або мінімальні) робочі значення вимірюваних величин в 

одиницях їх виміру або в одиницях шкали обраного приладу. Розрідження 

(вакууму) позначається знаком "мінус". 

Контур контролю, регулювання і управління - сукупність функціонально 

пов'язаних приладів, що виконують завдання контролю, регулювання, 

сигналізації, управління. 

У нижній частині графічного зображення приладу або засобу автоматизації 

наносять його позиційне позначення. Позиційне позначення складається з номеру 

відповідного контуру (функціональної групи) та літерного або цифрового 

позначення приладу у контурі. Нумерацію здійснюються послідовно 

проходженню сигналу. 

У верхній частині графічного зображення наносять літерні позначення 

вимірюваної величини і функціональної ознаки приладу, що визначає його 

призначення. 

Порядок розташування букв у літерному позначенні 

наступний: 

- основне позначення вимірюваної величини; 

- додаткове позначення вимірюваної величини (за необхідності); 

- позначення функціональної ознаки приладу. 
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Таблиця 7.2 

Графічні зображення приладів, засобів автоматизації та ліній зв’язку 

 
Порядок розташування літерних позначень функціональних ознак приладу 

приймають із дотриманням послідовності позначень: I, R, C, S, A. 

Граничні значення вимірюваних величин допускається конкретизувати 

додаванням літер Н і L. Ці літери наносять праворуч від графічного зображення 

приладу. 

Додаткові літерні позначення, що відображають функціональні ознаки 

приладів: Е - чутливий елемент, первинний вимірювальний перетворювач;  

Т -дистанційна передача; К - станція управління; Y - перетворення, обчислювальні 

функції. 

Порядок побудови умовних зображень із застосуванням додаткових літер 

наступний: 

- основне позначення вимірюваної величини; 

- одна з додаткових букв: Е, T, К або Y. 

Прилади, що вбудовуються в технологічні комунікації, зображують в розриві 

ліній комунікацій (рис. 7.4,а). 

 
Рис. 7.4. Умовні позначення приладів: а - прилад вбудовано в комунікації; б - прилад 

встановлено на устаткуванні; в - вказівка конкретного місця розташування пристрою 
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Таблиця 7.3  

Літерні позначення вимірюваних величин і функціональних ознак приладів 

Позначення 

Основне позначення 

вимірюваної 

величини 

Додаткове 

позначення 

вимірюваної 

величини 

Функціональна ознака 

приладу 

A   Сигналізація 

C 

  Керування, 

регулювання, 

управління 

D Густина Різниця, перепад  

E 
Електрична 

величина 

  

F Витрата 
Співвідношення, 

частка, дріб 

 

G 
Розмір, положення, 

переміщення 

  

H Ручна дія 
 Верхня межа 

вимірюваної величини 

I   Показання 

J 

 Автоматичне 

перемикання, 

оббігання 

 

L Рівень 
 Нижня межа 

вимірюваної величини 

K Час, часова програма   

M Вологість   

Q 

Величина, що 

характеризує якість: 

склад, концентрація 

Інтегрування, 

підсумовування за 

часом 

 

P Тиск, вакуум   

R Радіоактивність  Реєстрація 

S Швидкість 

 Включення, 

відключення, 

перемикання, 

блокування 

T Температура   

V В’язкість   

W Маса   
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Рис. 7.5. Приклад функціональної схеми автоматизації 

Прилади, що встановлюються на технологічному обладнанні і конструктивно 

з ним пов'язані, показують поруч (рис. 7.4,б). Місце розташування пристрою або 

його чутливої частини всередині апарату вказують колом діаметром 2,5 мм (рис. 

7.4,в). Комплексні пристрої (контролери, керуючі машини) позначаються 

прямокутниками довільного розміру (товщина ліній 0,5-1 мм) у нижній частині 

схеми. Прямокутники рекомендується розташовувати у наступній послідовності 



99 

 

зверху донизу: 

- прилади місцеві (встановлені без шафи та щитів); 

- прилади щитові, що розташовані у шафах місцевих приладів, на щитах 

(пультах) місцевого керування, щитах (пультах) вимірювальних приладів або 

щитах (пультах) перетворювачів; 

- мікропроцесорна техніка; 

- станція оператора. 

Приклад функціональної схеми автоматизації наведено на рис. 7.5. 

При побудові ФСА з використанням контролера його марку і функції, що 

реалізовуються в системі автоматичного управління, вказують в таблиці, яка 

розташовується в нижній частині ФСА. Вказані дані наводять нижче рядків 

«Прилади місцеві» і «Прилади щитові». 

Приклад побудови функціональної схеми автоматизації з використанням як 

приклад, контролера (Ремиконт 130ISa) наведено на рис. 7.6. Контролер реалізує 

функції: контролю технологічних параметрів (температура, витрата), реєстрації 

(витрата), регулювання параметрів (витрата), сигналізації (вихід параметрів 

витрати за мінімальну допустиму межу). 

 
Рис. 7.6. Функціональна схема автоматизації з використанням 

мікропроцесорного контролера 

Обрані функції контролера: "Контроль", "Реєстрація", "Сигналізація", 

"Регулювання". У графі "Ручне управління" вказана необхідність управління 

виконавчими механізмами з автоматизованого робочого місця оператора (АРМ). 

Прилади, що реалізовують функції контролю і регулювання параметрів, 

утворюють два контури. 

Контур 2 призначений для контролю температури. В нього входить 
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термоперетворювач опору (поз. 2а), сигнал від якого надходить на вхід 

контролера. Термоперетворювач на схемі пов'язаний з контролером лінією зв'язку 

(1), біля лінії зв'язку вказано граничне значення контрольованого параметра 

(130°С). Оскільки для цього параметра передбачено тільки візуальний контроль 

(на індикаторній панелі АРМ), лінія зв'язку в графах функцій контролера 

подовжена до функції "Контроль", а точка на лінії зв'язку вказує на виконання 

функції контролю параметра. 

Контур 7 призначений для регулювання витрати середовища в трубопроводі 

29, а також для контролю і реєстрації витрати і сигналізації виходу витрати за 

допустиму мінімальну межу. Контур 7 складається з контуру контролю параметра 

і контуру його регулювання.  

До контуру контролю належать датчик витрати (поз. 7a), блок (поз. 7б), що 

перетворює сигнал датчика в сигнал, що подається на вхід контролера, і 

контролер. Передавання сигналу між засобами вимірювання на схемі показано 

лінією зв’язку (2), біля якої вказано граничне значення витрати (50 м3/год). Лінія 

зв'язку проведена до графи "Регулювання". Точки на лінії в графах "Контроль", 

"Реєстрація", "Сигналізація" (сигналізується мінімальне значення витрати), 

"Регулювання" проставляються відповідно до функцій, які виконуються 

контролером. Пунктирна лінія у графі "Регулювання" сполучає вимірювальний 

контур з контуром регулювання (здійснення керуючої дії). 

До складу контуру регулювання витрати входять: блок ручного управління 

(поз. 7в), безконтактний реверсивний пускач (поз. 7г) і виконавчий механізм (поз. 

7д), який змінює положення регулюючого органу і цим регулює витрату 

середовища в трубопроводі. Елементи контуру регулювання сполучає лінія 

зв'язку (3) 

Контури контролю і регулювання технологічних параметрів.  

Контури контролю технологічних параметрів виконують операції збору, 

реєстрації і первинної обробки інформації. Збір інформації включає приймання 

сигналів від датчиків, виконавчих механізмів, контактних реле і її передачу 

вторинним приладам, контролерам, комп'ютерам. У вимірювальному контурі 

відбувається ряд перетворень сигналів. 

Первинний вимірювальний перетворювач (датчик) перетворює вимірюваний 

фізичний параметр (температуру, витрату, тиск, рівень) в сигнал (електричний 

струм, тиск стислого повітря), який передається по каналу зв'язку. Позначення 

первинних перетворювачів на функціональній схемі автоматизації наведене на 

рис. 7.7. 

 
Рис. 7.7. Позначення первинних перетворювачів на ФСА:  

а - термоелектричний перетворювач (термопара); б - датчик витрати (діафрагма); 

в - датчик рівня 

До первинних перетворювачів належать відбірні і приймальні пристрої, що 

вбудовуються в технологічні апарати і трубопроводи для відбору 

контрольованого середовища. 

Передавальний вимірювальний перетворювач призначений для дистанційної 
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передачі сигналу вимірювальної інформації, що надходить від первинного 

перетворювача. Наприклад, у контурі контролю витрати він перетворює сигнал 

первинного перетворювача (перепад тиску на вимірювальній діафрагмі) в 

електричний сигнал для дистанційної передачі на вимірювальні, нормуючі 

перетворювачі або на вторинні прилади. Позначення наведене на рис. 7.8. 

 
Рис. 7.8. Позначення передавальних перетворювачів на ФСА в контурах: 

а - контролю температури; б - контролю витрати; 

в - контролю рівня; г - контролю тиску 

Проміжний вимірювальний перетворювач здійснює перетворення сигналу у 

форму, необхідну для наступної обробки інформації. Наприклад, блок розрахунку 

кореня здійснює лінеаризацію статичної характеристики вимірювального 

перетворювача в контурі контролю витрати середовища (рис. 7.9). 

 
Рис. 7.9. Позначення проміжних перетворювачів на ФСА в контурах: 

а - контролю положення, множення на коефіцієнт (масштабуючий 

перетворювач); б - контролю витрати, блок визначення кореня (лінеаризація 

характеристики) 

Узгоджуючі перетворювачі здійснюють перетворення виду енергії (електро-

пневматичні, пневмо-електричні, електро-гідравлічні). Призначені для 

узгодження сигналів між приладами електричної, пневматичної і гідравлічної 

мереж. Приклад позначення узгоджуючих перетворювачів на ФСА наведено на 

рис. 7.10. 

 
Рис. 7.10. Позначення узгоджуючих перетворювачів на ФСА в контурах: 

а - контролю тиску (електро-пневматичний); 

б - контролю витрати (пневмо-електричний) 

Нормуючий перетворювач перетворює сигнал від первинного перетворювача 

в уніфікований сигнал (табл. 7.4). 

Застосування уніфікованих сигналів полегшує побудову системи 

автоматизації технологічного процесу, зменшує номенклатуру приладів, 

підвищує надійність роботи системи автоматизації. Приклад позначення 

нормуючих перетворювачів на ФСА наведено на рис. 7.11. 

 
Рис. 7.11. Позначення нормуючих перетворювачів на ФСА в контурах: 

а - контролю температури; б - контролю рівня 
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Таблиця 7.4. 

Уніфіковані сигнали 

Електричні сигнали 

Пневматичні 

сигнали, кПа 
Постійний 

струм, мА 

Напруга постійного 

струму, В 

Напруга 

змінного 

струму, В 

Частота, 

кГц 

0-5 0-10 0-2 0-8 20-100 

(-5) 0 (+5) (-10) 0 (+10) (-1) 0 (+1) 2-4  

0-20 0-20  4-8  

(-20) 0 (+20) 0-50  0-100  

4-20 0-1000    

Аналогово-цифровий перетворювач перетворює аналогові і дискретні сигнали 

в цифрову форму, що використовується засобами автоматизації. 

Інтерфейсний перетворювач призначений для обміну інформацією між 

цифровими пристроями, для зв'язку приладів з контролером або комп'ютером. 

Інтерфейс - сукупність засобів, методів і правил, що забезпечують взаємодію 

елементів системи керування, мікропроцесорної техніки та/або програмного 

забезпечення. 

Вторинний прилад - засіб вимірювання, який призначений для вироблення 

сигналу вимірюваної інформації у формі, що найбільш сприятлива для 

оперативного персоналу. 

Вторинний прилад може виконувати наступні функції: 

- індикація I - з візуальним зчитуванням значень даних безпосередньо за 

аналоговою (стрілочною) або цифровою шкалами приладу; 

- реєстрація R - з записом у пам’ять значень параметру як функції часу; 

- сигналізація A - з візуальним або звуковим сигналом при досягненні 

параметром заздалегідь встановленого контрольного значення. 

Приклад позначення вторинних приладів на ФСА наведено на рис. 7.12. 

 
Рис. 7.12. Позначення вторинних приладів на ФСА: 

а - прилад з функцією індикації в контурі вимірювання температури; 

б - прилад з функцією індикації і реєстрації в контурі вимірювання витрати 

У ряді випадків вторинні прилади виконують функції регулювання, для чого 

їх забезпечують: 

- блоками, що здійснюють безперервне регулювання з наданням вихідного 

сигналу в аналоговому або цифровому виді. На рис. 7.7, а наведено приклад 

приладу з функціями індикації, реєстрації, керування в контурі вимірювання і 

регулювання температури; 

- контактними пристроями (релейний вихід) для дискретної зміни вихідного 

сигналу. На рис. 7.7,б наведено приклад позначення приладу з контактним 

пристроєм в контурі вимірювання і регулювання тиску; 

- пристроями сигналізації досягнення вимірюваними параметрами граничних 

значень. На рис. 7.13, в наведено приклад приладу з сигнальним пристроєм 



103 

 

(сигналізація верхнього і нижнього граничного рівня) в контурі вимірювання рівня. 

Приладобудівна промисловість випускає різноманітні датчики, перетворювачі 

сигналів, вторинних приладів. Залежно від конструкції і призначення вони 

виконують одне або одночасно декілька вказаних вище перетворень сигналів. 

 
Рис. 7.13. Позначення вторинних приладів на ФСА: а - вторинний прилад з 

функцією керування в контурі вимірювання і регулювання температури;  

б - прилад з контактним пристроєм в контурі вимірювання і регулювання тиску; 

в - прилад з сигнальним пристроєм в контурі вимірювання рівня, сигналізація 

верхнього (H) і нижнього (L) граничного рівня 

Приклади пристроїв, що виконують одне перетворення сигналу 

1. Датчики контролю фізичних величин: термоелектричний перетворювач 

Метран-201; термоперетворювач опору Rosemount 0065; вимірювальні діафрагми 

ДКС, ДБС, Rosemount 405P (фірми Метран); багатозонні перетворювачі 

температури ТХА Метран-261 і ТХК Метран-262 (до 20 точок виміру одним 

зондом). 

2. Передавальні перетворювачі: перетворювач витрати 1ЗДД11. 

3. Вимірювальні перетворювачі: блок пропорційного перетворення БПВІ-1Л 

(фірми Мікрол, м. Івано-Франківськ); блок визначення кореня Метран 611. 

4. Нормуючі перетворювачі: Ш705-01; Sitrans TK/TK-H (фірми Siemens); 

МТМ 201 (фірми Мікротерм); БПО-32 (фірми Мікрол). 

5. Узгоджуючі перетворювачі: електропневматичний аналогової дії: ЕПП-1, 

ЕПП-2, ЕПП-м (фірми Теплавтомат, м. Харків); тип 6116 (фірми SAMSON AG 

Німеччина); пневмоелектричний аналогової дії ППЕ-2, ПЕП-11 (фірми Мікрол); 

АСТРА-8М; тип 6132, тип 6134-01 (SAMSON AG); електропневматичний 

дискретної дії П1ПР.5 (фірми Мікрол); пневмоелектричний дискретної дії ППЕД, 

ППЕД-ЗМ, ПЕВ-1 (Мікрол). 

6. Аналого-цифрові перетворювачі: ІП-20 (фірми ЗэиМ) перетворює сигнали 

датчиків температури в цифровий сигнал; ADAM4019+ (Advantech); 

7. Інтерфейсні перетворювачі: БПІ-2К, БПІ-485 (Мікрол). 

8. Вторинні прилади: індикатор технологічний лінійний ІТЛ-1-40 (Мікрол); 

восьмиканальний пристрій контролю температури з аварійною сигналізацією 

УКТ38-Щ4 (Овен); восьмиканальний індикатор TPG/MEGA-DD. 

Пристрої, що виконують декілька перетворень сигналу 

1. Датчики температури з уніфікованим вихідним сигналом Метран-

271(ТХАУ), Метран-274(ТСМУ). Містять датчик температури і вмонтований в 

корпус датчика нормуючий перетворювач. 

2. Вторинний прилад з функцією регулювання (релейний вихід) КП1Т 

(Метран). 

3. Вторинний прилад реєструючий з уніфікованим вихідним сигналом Диск-

250 (Метран). 

4. Вторинний прилад реєструючий, регулюючий (релейний вихід), також 

здійснює перетворення сигналів за лінійними і ступеневими залежностями, КСД- 
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250 (Метран). 

5. Електронний реєстратор (8 каналів) МТМ-РЕ-160 (Мікротерм). Приймає 

сигнали від термопар, датчиків опору, уніфіковані сигнали за струмом і напругою. 

Здійснює лінійне перетворення сигналів, визначення кореня, сигналізацію, має 

цифровий інтерфейс RS-485. 

Інтелектуальний датчик (ІД) автоматично адаптується до джерела сигналу і 

довкілля, контролює свої функції і коригує похибки вимірювань. Складається із 

первинного перетворювача, перетворювача сигналів і мікропроцесорних засобів. 

Інтелектуальні датчики здійснюють самодіагностику, автокалібрування. 

Дозволяють проводити дистанційне налаштування робочих параметрів і 

діапазонів вимірювань. Забезпечують сигналізацію несправності датчика, 

допускають "гарячу" заміну без зупинки роботи системи автоматизації. 

Здійснюють фільтрацію завад у мережі змінного струму. В інтелектуальних 

датчиках температури передбачено автокомпенсацію температури холодних 

спаїв. Інтелектуальні датчики і перетворювачі мають уніфіковані вихідні сигнали 

і цифровий інтерфейс. 

Використання інтелектуальних датчиків звільняє центральний процесор від 

обробки великих об'ємів первинної інформації, підвищує достовірність 

результатів вимірювань. 

Прикладом інтелектуального перетворювача є вимірювальний 

інтелектуальний перетворювач Rosemount 3144Р, який має вихідний сигнал  

4-20 мА і цифровий протокол передачі даних HART Fieldbus Foundation. На вхід 

перетворювача можуть подаватися сигнали від термопар, термоопорів, або 

сигнали постійного струму. Забезпечує гарячу заміну первинного перетворювача, 

індивідуальне узгодження вимірювального перетворювача з 

термоперетворювачем опору, контроль опору петлі термопари. 

Інтелектуальні перетворювачі температури Метран-281, Метран-286, 

Метран-288 окрім нормування і аналого-цифрового перетворення сигналу 

здійснюють дистанційне налаштування діапазонів вимірювань, самодіагностику 

перетворювача температури, автокомпенсацію зміни термоЕРС холодних спаїв, 

фільтрацію завад у мережі змінного струму. 

В інтелектуальних датчиках витрати здійснюється лінеаризація номінальної 

статичної характеристики (НСХ) чутливого елементу первинного 

перетворювача. 

Склад контурів контролю визначається видом вимірюваної величини, 

конструкцією приладів, використанням засобів цифрової обробки інформації і 

обчислювальної техніки, допустимими витратами на реалізацію системи 

автоматичного управління. Варіанти виконання контурів контролю температури 

об'єкту наведені на рис. 7.14.  

Контур 2 містить датчик температури, термоелектричний перетворювач 

Метран-201 (поз. 2а) і вторинний прилад 2ТРМО (поз. 2б). Прилад передбачає 

безпосереднє підключення до входу термоелектричних перетворювачів і 

термометрів опору. 

Контур 3 використовують у разі, коли на вхід вторинного приладу можливо 

подавати тільки уніфіковані сигнали. Приклад: індикатор технологічний ІТМ-11 

(поз. 3в). Для підключення термоперетворювача опору Rosemount 0065 (поз. 3а) 
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до індикатора ІТМ-11 використано блок перетворення сигналів БПО-32 (поз. 3б). 

Уніфікований струмовий сигнал від перетворювача подають на вхід 

технологічного індикатора. 

 
Рис. 7.14. Приклади контурів контролю температури 

У контурі 4 в комплекті з індикатором ІТМ-11 (поз. 4б) використовують 

датчик температури з уніфікованим вихідним сигналом Метран-27 (поз. 4a). 

Нормуючий перетворювач розташовано в корпусі датчика. При цьому 

спрощується склад контуру, зменшується число окремих блоків, кількість ліній 

зв'язку, число точок під'єднання дротів від датчиків і ланцюгів живлення, 

покращується захист від завад, підвищується надійність роботи системи 

автоматизації. 

Контур регулювання параметрів. Керуючі пристрої або контролери 

обробляють інформацію, що надходить з контурів контролю, і виробляють 

керуючий сигнал. Сигнал подається на виконавчі пристрої, які змінюють витрати 

матеріальних та енергетичних потоків об’єкта керування. 

Регулятори і контролери виробляють слабкі цифрові, аналогові або дискретні 

сигнали. Їх потужності не вистачає для управління приводами електричних 

виконавчих пристроїв. Тому необхідне додаткове використання контактних і 

безконтактних пускачів, що комутують великі навантаження. Для плавного 

управління оборотами двигунів використовуються перетворювачі частоти. 

Плавне регулювання потужності нагрівачів забезпечується симісторними і 

тиристорними блоками управління. У разі використання пневматичних 

виконавчих пристроїв необхідне електропневматичне перетворення сигналів 

керування. 

Система автоматизації повинна допускати можливість ручного управління, 

для чого необхідно передбачити використання кнопкових пунктів, блоків і 

панелей ручного керування. 

Вказані пристрої в певних поєднаннях складають контури управління 

технологічними параметрами. Приклади контурів наведено на рис. 7.15. 

Контур 4 призначений для управління витратою середовища в трубопроводі 

29. Сигнал від датчика витрати (поз. 4а) через передавальний перетворювач 

(поз. 4б) надходить до контролера (PeMUKOHm-P130ISa). Контролер виробляє 

керуючий електричний сигнал, який надходить до перетворювача 

електропневматичного ЕП-3211 (поз. 4в). Від перетворювача пневматичний 

сигнал надходить на пневматичний виконавчий механізм (поз. 4д), який змінює 

положення регулюючого органу. Для ручного управління пневматичним 

виконавчим механізмом призначена панель пневматичного управління ПП12.2 

(поз. 4г). 
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Рис. 7.15. Приклади контурів управління технологічними параметрами 

Контур 2 призначений для регулювання температури середовища в 

трубопроводі 28 на виході з теплообмінника. Сигнал від датчика температури 

(поз. 2а) надходить на вхід контролера. Контролер виробляє керуючий 

електричний сигнал. Положення регулюючого органу змінює електричний 

однооборотний виконавчий механізм МЕО 6,3-99 (поз. 2г) з контактним 

управлінням через пускач безконтактний реверсивний ПБР-3А (поз. 2в). Для 

ручного управління виконавчим механізмом використано блок ручного 

дистанційного керування БРУ-42 (поз. 2б). 

 

Завдання. Побудувати розгорнуту функціональну схему автоматизації 

(Додаток 1) відповідно до вимог ДСТУ Б А.2.4-16:2008. Для автоматизації 

запропонувати програмований логічний контролер. Зробити опис контурів 

контролю і регулювання. Варіант завдання вибрати згідно порядкового номеру 

Здобувача  в журналі. 
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Варіанти функціональних схем технологічних процесів 

Варіант №0 

 
Варіант №1 
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Варіант №2 

 
 

Варіант №3 
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Варіант №4 

 
 

Варіант №5 
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Варіант №6 

 
 

Варіант №7 
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Варіант №8 

 
 

 

Варіант №9 

 

 

 
Контрольні запитання  

1. Дайте визначення функціональній схемі автоматизації. 

2. Як зображають технологічне устаткування і комунікації при розробці схем 

автоматизації?  

3. Які основні вимоги до оформлення схем автоматизації?  

4. Які способи виконання схем автоматизації?  
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5. Які основні правила зображення засобів вимірювання і автоматизації на 

схемах автоматизації?  

6. Наведіть приклад побудови умовного позначення приладу для вимірювання, 

реєстрації та автоматичного регулювання співвідношення витрат.  

7. Якими правилами необхідно керуватися при використанні умовних 

позначень за ДСТУ Б А.2.4-16?  

8. Які основні вимоги позиційного позначення приладів і засобів автоматизації 

на схемах автоматизації? 
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