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Вступ  Метою викладання дисципліни „Основи автоматизації гірничого виробництва” є формування у студентів напряму підготовки „Гірництво” сучасного рівня знань, уміння і навичок з побудови систем автоматичного керування, методів аналізу їх роботи і особливостям експлуатації.  В результаті вивчення дисципліни студент повинен: знати основи теорії автоматичного керування, будову і принцип дії основних елементів автоматичних систем, оцінку якісних показників  роботи,  сучасний стан автоматизації в гірничій галузі, принципи побудови систем автоматизації гірничих машин виробничих процесів на сучасній елементній базі, технічні можливості апаратури автоматизації, її якість та економічну ефективність; вміти на підставі технологічних вимог вибирати технічні засоби та комплексну апаратуру автоматизації конкретних гірничих машин та процесів, правильно організувати технічне обслуговування апаратури автоматизації.  Методичні вказівки  1. Основні поняття автоматизації та елементів автоматики  Класифікація систем і принципи  автоматичного регулювання. Локальні  системи  автоматичного регулювання  і  їх  задачі.  Об’єкти  автоматичного регулювання.  Структурні  і  функціональні  схеми систем регулювання. Принципи регулювання за  відхиленням, збуренням, комбіновані.  Функціональні схеми реалізації. Державна система промислових приладів і засобів автоматизації. Давачі і перетворювачі. Підсилювачі. Вторинні вимірювальні прилади. Промислові керуючі пристрої. Виконавчі механізми і регулюючі органи. Використання  комп’ютерної  техніки.    Література: [1], с.8…139; [4], с.21…30.  
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Методичні поради до вивчення розділу 1  При вивченні цього розділу необхідно звернути увагу на механізм процесу керування, навчитися в будь-якій системі керування виділяти об’єкт керування і засоби керування. Чітко знати з яких елементів складається будь-яка система керування. При вивченні принципів керування необхідно звернути увагу на їх універсальність, на спосіб формування керуючого впливу. Необхідно зрозуміти загальні принципи побудови Державної системи приладів. При розгляді структури державної системи приладів звернути увагу на можливість її декомпозиції по рівнях ієрархії й функціональному призначенню елементів. При вивчені основних елементів систем автоматичного керування (перетворювачів, задаючих пристроїв, елементів порівняння, підсилювачів, вторинних приладів  і виконавчих пристроїв) необхідно в першу чергу зрозуміти їх функціональне призначення, і фізичні явища, які лежать в основі їх дії. Знаючи це, легко буде мати уявлення про їх конструкцію, характеристики та сферу використання.  2. Статична та динамічна характеристики елементів автоматики  Динамічні та статичні властивості елементів та систем. Передаточні функції, амплітудні і частотні характеристики Елементарні ланки та їх характеристики. З’єднання ланок. Структурні схеми і їх перетворення. Стійкість систем. Критерії стійкості. Якісні показники роботи систем автоматичного регулювання. Настройка параметрів.  Література: [1], с. 146…190; [3], с.105…217; [4], с.194…247.  Методичні поради до вивчення розділу 2  При вивченні даного розділу необхідно засвоїти, що будь-яка система автоматичного регулювання складається з елементарних ланок, які здійснюють найпростіші перетворення сигналів керування (підсилення, диференціювання, інтегрування, з запізненням та ін.). Властивості систем залежить від виду способу з’єднання ланок. Тому, необхідно знати всі способи з’єднання ланок і як наслідок – утворення різних структурних схем. 
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Знання стійкості систем і якісних показників їх роботи допоможе в майбутньому правильно ставити завдання на проектування і грамотно вирішувати питання експлуатації систем автоматичного регулювання.  3. Системи автоматики  Структура систем автоматизації. Автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУТП). Структури систем автоматичного регулювання. Взаємозалежні системи регулювання Екстремальні системи регулювання. Релейно-контактні системи. Системи дискретного керування на безконтактних елементах. Використання гнучких логічних схем для систем дискретного керування.  Література: [1], с. 194…271; [5], с. 117…176  Методичні поради до вивчення розділу 3  Для успішного вивчення цього розділу необхідно розібратись в структурі систем автоматичного регулювання та їх призначення. Сьогоднішній фахівець повинен мати чітке уявлення, як автоматичні системи контролю і регулювання технологією отримують технічну інформацію, переробляють її та формують керуючі впливи.     4. Зворотні зв’язки системи  Системи керування з зворотним зв’язком. Вимірювання та обробка результатів вимірювання. Системи автоматичної сигналізації. Системи автоматичного контролю технологічних параметрів. Загальна характеристика систем контролю. Автоматичний контроль рівнів і витрат продуктів.  Контроль властивостей суспензій і складу рідких та твердих середовищ.  Література: [1], с. 188…190, с. 201…271  Методичні поради до вивчення розділу 4  При автоматизації технологічних процесів вирішують багато задач однією серед яких є автоматичний контроль технологічних параметрів (продуктивність; густина і гранулометричний склад 
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пульпи; об’ємні і масові витрати технологічних потоків, палива, повітря; циркуляційні навантаження; ступінь завантаження технологічних механізмів, речовинний склад руд і продуктів збагачення; іонний склад пульпи; вологість продуктів тощо). Ця задача вирішується різноманітними автоматичними системами контролю. Вивчення цих систем слід починати з виявлення принципів дії, визначення функцій окремих елементів і потім перейти до аналізу роботи систем контролю.   5. Основні схеми автоматизації процесів та машин  Автоматизація рудопідготовки.  Автоматичний контроль процесу дроблення. Автоматичне регулювання процесу дроблення. Автоматичний контроль процесу подрібнення. Автоматичне регулювання процесу подрібнення. Особливості сушильних установок як об’єктів управління. Схема автоматизації топки  з ланцюговими ґратами.  Схема автоматизації барабанної  сушильної установки. Автоматизація труби-сушарки.  Література: [1], с. 274…323; [5], с. 97…121.  Методичні поради до вивчення розділу 5  Автоматизація будь-яких виробничих процесів, у тому числі підприємств гірничого виробництва, характеризується особливостями, що залежать від специфіки технології.  Особливості автоматизації гірничого виробництва зумовлені:  • їх проміжним становищем у ланцюгу перетворення сировини, добутої в шахті або кар’єрі, у продукт, що задовольняє вимоги споживачів продуктів збагачення. Якщо в процесі кількісні і якісні показники сировини можуть змінюватися стохастично, то на виході якість продукту повинна бути стабільною;  • індивідуальним характером переробки кожної конкретної сировини залежно від мінералогічних і технологічних особливостей; у зв’язку з цим існує велика кількість різноманітних технологічних схем і систем автоматичного керування;  • зміною параметрів робочих органів внаслідок зносу через абразивність сировини, що видобувається. Тому коефіцієнти 
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математичних моделей технологічних процесів необхідно коректувати; вихід з ладу технологічного обладнання і, отже, зупинки процесу викликають збурення, з якими автоматичні пристрої можуть не справитися;  • тим фактом, що багато гірничих підприємств побудовані за схемами і укомплектовані обладнанням, не пристосованим до автоматизації, а це утруднює і навіть іноді виключає можливість установки давачів, регулюючих органів тощо;  • відсутністю надійно діючих давачів безперервного контролю ряду показників, які характеризують властивості сировини (гранулометричний склад, вміст компонентів, зольність вугільних продуктів і ін.).  При вивчені схем автоматизації процесів та машин гірничого виробництва фахівець повинен мати чітке уявлення про технологію і особливості використання тих чи інших систем автоматизації.  6. Апаратура керування електроприводами  Класифікація апаратури і вимоги до неї. Електричні контактори. Електромагнітні механізми. Апаратура ручного керування. Апаратура автоматичного керування.  Література: [1], с.325…344; [4], с. 134…138.  Методичні поради до вивчення розділу 6  Основним при вивченні цього розділу є: розуміння конструкцій і принципів роботи апаратури керування електроприводами; їх призначення і область використання.  Звіт із самостійної роботи  Мета роботи – - формування у студентів сучасного рівня знань, уміння і навичок з побудови систем автоматичного керування, володіння методами аналізу їх роботи і особливостями експлуатації автоматичних систем. Звіт по самостійній роботі для заочної та заочно-дистанційної форми навчання складається із чотирьох теоретичних питань та практичного завдання (Розробити та проаналізувавши наведену 
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функціональну схему автоматизації, вказати призначення всіх контурів контролю і регулювання, основні параметри, які контролюються, та можливий склад елементів, які можуть бути використані при складанні принципової схеми). Для денної форми навчання звіт по самостійній роботі складається із практичного завдання. (Розробити та проаналізувавши наведену функціональну схему автоматизації, вказати призначення всіх контурів контролю і регулювання, основні параметри, які контролюються, та можливий склад елементів, які можуть бути використані при складанні принципової схеми. Розрахувати стійкість одного із каналів автоматичного регулювання ). Самостійна робота виконується згідно з варіантом, який вибирається за двома останніми цифрами залікової книжки відповідно до табл.1, табл.2. Наприклад, якщо дві останні цифри залікової книжки 25, то завдання знаходиться на перетині 2 рядка і 5 стовпця (табл.1., табл. 2).  Відповіді на питання і розрахунки потрібно ілюструвати схемами та графіками, посилаючись на них в тексті. Контрольну роботу виконують на аркушах паперу формату А4.  Перелік контрольних питань 1. Основні поняття та визначення автоматизації. 2. Класифікація систем автоматичного регулювання 3. Принципи автоматичного регулювання. 4. Державна система промислових приладів і засобів автоматизації.  5. Класифікація приладів і пристроїв Державної системи приладів. 6. Перетворювачі переміщення. 7. Давачі температури. 8. Давачі тиску і перепаду тиску. 9. Давачі механічних зусиль. 10. Підсилювачі. Класифікація та загальна характеристика. 11. Електронні підсилювачі. Реле  12. Пневматичні та гідравлічні підсилювачі. 13. Вторинні вимірювальні прилади. 14. Комп’ютери і контролери як засоби автоматизації. 15. Загальні вимоги до виконавчих механізмів в системах автоматизації.  16. Електродвигуні виконавчі механізми. 17. Електромагнітні виконавчі механізми. 
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18. Електромеханічні муфти. 19. Гідравлічні та пневматичні виконавчі механізми. 20. Регулюючі органи. 21. Методи математичного опису властивостей елементів автоматики. 22. Типові ланки систем регулювання  23. Об’єкти автоматичного регулювання. статичні та динамічні характеристики. 24. Класифікація регуляторів.  25. Закони регулювання.  26. Якість регулювання. Вибір закону регулювання. 27. Стійкість систем автоматичного регулювання. Загальна умова стійкості. 28. Критерії стійкості Рауса – Гурвіца та Вишнеградського. 29. Частотні критерії стійкості. 30. Зворотні зв’язки автоматичних систем. 31. Склад систем автоматики.  32. Автоматизовані системи і машини централізованого контролю і управління. 33. Поняття про автоматизовані системи управління технологічними процесам. 34. Системи автоматичного контролю рівня. 35. Системи автоматичного контролю витрат рідких і газоподібних середовищ. 36. Вимірювання густини рідини і рідких середовищ. 37.  Вимірювання в’язкості рідини і рідких середовищ. 38. Вимірювання вологості середовищ і твердих зразків.  39. Типи автоматичних аналізаторів. 40. Кондуктометричні методи вимірювання концентрації. 41. Оптичні методи аналізу розчинів. 42. Принципи розробки схем автоматизації технологічних процесів.  43. Розробка системи автоматичного керування  свердловинним гідровидобутком.  44. Автоматизація рудопідготовки. 45. Автоматизація сушильних установок.  46. Автоматизація флото-фільтрувального відділення. 47. Автоматизація процесу згущення.  48. Автоматизація гравітаційних процесів збагачення. 49. Пускорегулювальна апаратура ручного керування.  50. Пускорегулювальна апаратура автоматичного керування. 

       

      



Таблиця 
1 

Таблиця 
варіантів

 теоретич
ного завд

ання 
     Стовп

ець 
Рядок 

 0 
 1 

 2 
 3 

 4 
 5 

 6 
 7 

 8 
 9 

0 
1, 13, 16, 50 

12, 15, 32, 40 
11, 17, 40, 48 

10, 18, 29, 39 
9, 19, 30,41 

7, 20, 36, 46 
6, 21, 28, 37 

5, 22, 28, 43 
2, 23, 34, 42 

3, 23, 34, 44 
1 

2, 13, 26, 36 
12, 24, 29, 39 

10, 23, 35, 43 
9, 21, 32, 43 

6, 19, 26, 35 
5, 18, 30, 50 

3, 21, 32, 42 
10, 19, 30, 40 

2, 24, 35, 45 
8, 21, 37, 47 

2 
3, 13, 32, 41 

6, 15, 32, 47 
7, 16, 31, 43 

8, 18, 29, 39 
4, 18, 36, 45 

9, 20, 31, 42 
10, 21, 34, 42 

11, 23, 28, 38 
12, 25, 30, 40 

13, 22, 37, 46 
3 

4, 13, 28, 46 
6, 16, 33, 48 

5, 16, 26, 48 
7, 17, 32, 44 

2, 19, 31, 41 
8, 22, 38, 48 

9, 23, 33, 44 
1, 22, 33, 43 

10, 24, 34, 44 
11, 18, 41, 49 

4 
6, 14, 31, 46 

3, 15, 33, 42 
4, 15, 27, 47 

8, 24, 39, 49 
2, 18, 30, 40 

9, 24, 34, 46 
1, 21, 32, 44 

10, 20, 31, 41 
7, 24, 39,49 

11, 14, 38, 40 
5 

7, 14, 29, 41 
13, 23, 38, 47 

3, 16, 34, 43 
5, 17, 29, 49 

7, 19, 33, 45 
1, 19, 31, 45 

3, 24, 35, 45 
5, 20, 26, 41 

6, 17, 34, 49 
8, 25, 40, 50 

6 
8, 14, 26, 36 

11, 15, 39, 47 
8, 16, 28, 38 

3, 17, 35, 44 
1, 18, 30, 46 

4, 20, 37, 46 
2, 17, 29, 39 

5, 21, 27, 42 
6, 20, 36, 27 

9, 25, 35, 47 
7 

9, 14, 26, 36 
11, 19, 42, 50 

10, 16, 28, 38 
1, 17, 29, 47 

3, 22, 33, 43 
6, 22, 38, 48 

4,21,  31, 47 
2, 16, 28, 38 

5, 23, 29, 44 
10, 25, 35, 44 

8 
7, 25, 40, 50 

8, 15, 27, 37 
1, 16, 28, 48 

5, 25, 36, 45 
9, 15, 27, 37 

11, 20, 26, 36 
12, 20, 36, 45 

4, 22, 32, 48 
13, 25, 40, 49 

4, 23, 33, 49 
9 

12, 14, 31, 41 
1, 14, 27, 49 

12, 17, 33, 50 
12, 18, 34, 43 

12, 19, 35,44 
11, 22, 27, 37 

4, 25, 37, 45 
7, 15, 30, 42 

13, 24, 39, 48 
2, 14, 27, 37        
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Таблиця 2  Таблиця варіантів практичного завдання Остання  цифра шифру Перед остання цифра шифру 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Теми практичного завдання 1. Автоматизація процесу дроблення руди за споживаною потужністю. 2. Автоматизація процесу дроблення руди за питомими витратами енергії. 3. Автоматизація управління пневматичною станцією живлення. 4. Автоматизація дозаторів дискретної дії. 5. Автоматизація дозаторів безперервної дії. 6. Автоматизація процесу одностадійного подрібнення. 7. Автоматизація печі із ланцюговими гратами. 8. Автоматизація барабанної сушильної установки. 9. Автоматизація труби сушарки. 10. Автоматизація процесу флотації вугілля. 11. Автоматизація процесу фільтрації флотоконцентрату. 12. Автоматизація процесу згущення. 13. Автоматизація відсаджувальної машини з роторним розвантажувачем. 14. Автоматизація насосних установок. 15. Автоматизація процесу збагачення  у важких середовищах.  
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Розробка та аналіз функціональної схеми автоматизації   При описі функціональної схеми автоматизації технологічного процесу визначають:  1) доцільний рівень автоматизації технологічного процесу;  2) принципи організації контролю і керування технологічним процесом;  3) технологічне устаткування, кероване автоматично, дистанційно або в обох режимах за завданням оператора;  4) перелік і значення контрольованих і регульованих параметрів;  5) методи контролю, закони регулювання і керування;  6) обсяг автоматичних захистів і блокувань автономних схем керування технологічними агрегатами;  7) комплект технічних засобів автоматизації, вид енергії для передачі інформації;  8) місця розміщення апаратури на технологічному устаткуванні, на щитах і пультах керування.  При побудові функціональної схеми автоматичного контролю і керування зображують технологічну схему автоматизованого процесу. Устаткування на схемі показується у виді умовних позначень. На функціональній схемі зображуються системи автоматичного контролю, регулювання, дистанційного керування, сигналізації, захисту і блокування.  Відповідно до ДСТ 36-27-77 «Прилади і засоби автоматизації. Позначення умовні в схемах автоматизації технологічних процесів» установлюються позначення вимірюваних величин, функціональні ознаки приладів, лінії зв'язку, а також умовні графічні позначення приладів і засобів автоматизації.  Приклади умовних графічних зображень наведені в додатку 1.   АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ На рис. 1. наведена функціональна схема автоматизації струменевої розпилювальної сушарки з використанням пневматичних засобів автоматизації. В такій сушарці розпилюючим і сушильним агентом є топкові гази, охолоджені вторинним повітрям до необхідної температури. Дисперсність розпилу і фракційний склад готового продукту визначається співвідношенням витрат теплоносія на вході в сушильну камеру і розпилювального розчину, що потребує 
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підтримання цього співвідношення на заданому оптимальному рівні. Крім того для отримання максимальної кількості теплоти при спалювані в топці газової суміші необхідно також забезпечити підтримку заданого співвідношення витрат палива і первинного повітря, що забезпечить повне хімічне згорання палива.  

 Рис.1. Функціональна схема автоматизації струменевої розпилювальної сушарки 
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Аналіз структурних зв’язків між параметрами сушарки показує, що третім основним вихідним параметром, який характеризує процес сушки, є вологовміст висушеного матеріалу, безперервне автоматичне вимірювання якого пов’язане із значними труднощами і необхідністю розробки спеціального перетворювача.  Нині керування вологовмістом висушеного матеріалу зазвичай виконується по другорядному параметру – температурі теплоносія на виході із сушарки, однак цей параметр має незначний кореляційний зв'язок із вологовмістом і, як показує практика, його використання доцільно тільки в тому випадку, коли в системі передбачена стабілізація співвідношення витрат теплоносія на вході в сушильну камеру і розпилювального розчину. Основним збурюючим впливом в більшості випадків є зміна вологовмісту продукту на вході в сушильну камеру, яка повинна бути компенсована зміною регульованих параметрів. Функціональна схема автоматизації передбачає встановлення регуляторів, які стабілізують наступні параметри: 1. Температуру теплоносія на виході із сушильної камери шляхом впливу на витрату газу, який спалюється в топці.  Температура теплоносія вимірюється самопишущим газовим манометричним манометром ТГ-712Р (TRC/6-3) із вбудованим пневматичним пропорційно-інтегральним регулюючим пристроєм, який впливає на регулюючий клапан М1, із пневматичним виконавчим механізмом, встановленим на трубопроводі подачі газу. 2. Температуру продукту (розпилювального розчину), який надходить в сушарку, впливом на подачу пару в калорифер-нагрівач.  Температура продукту вимірюється самопишущим рідинним манометром ТЖ-712Р (TRC/4-3) із вбудованим пневматичним пропорційно-інтегрально-диференціальним регулюючим прист-роєм, який впливає на регулюючий клапан М4, із пневматичним виконавчим механізмом, встановленим на паропроводі. 3. Співвідношення витрат розчину, який розпилюється, і теплоносія шляхом впливу на витрату вторинного повітря. Витрата розчину який розпилюється вимірюється індукційним витратоміром типу 5ИМ (FE/5-1), витрата теплоносія  вимірюється диференціальним манометром типу  ДМ-П (FT/3-2), який працює в комплекті із нормальною діафрагмою типу ПФ1.1 (FT/3-1). Пневматичний регулятор співвідношення типу ПР3.33 (FFRC/5-3) 
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порівнює ці сигнали в заданому співвідношенні і виробляє пропорційно-інтегральний сигнал  керування пневматичному виконавчому механізму М3 регулюючого клапана вторинного повітря. 4. Співвідношення витрат палива і первинного повітря шляхом зміни витрати останнього. Витрата палива вимірюється дифманометром-витратоміром типу ДМ-П (FE/1-1) (аналогічно вимірюванню витрати первинного і вторинного повітря), пневматичний сигнал якого порівнюється в заданому співвідношенні із сигналом пропорційним витраті первинного повітря в регуляторі співвідношення типу ПР3.33 (FFRC/1-3), який за пропорційно-інтегральним законом з допомогою пневматичного виконавчого механізму М2 керує регулюючим клапаном подачі первинного повітря. Витрати первинного, вторинного повітря і палива вимірюються самопишущими і показуючими вторинними пневматичними пристроями  типу ПВ4 (FQI/1-4, FQI/5-4).  Література: Основна література 1. Жомирук Р.В., Маланчук Є.З. Основи автоматизації гірничого виробництва: Навч. Посібник. – Рівне: НУВГП, 2009. – 373 с  2. Федотов А.В. Автоматизация управления в производственных системах. Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2001. - 273 с. 3. Рогов В. А. Средства автоматизации производственных систем машиностроения / В. А. Рогов, А.Д.Чудаков. — М. : Высш. шк., 2005. - 400 с.  Допоміжна література 1. Сілін Р.І., Стадник Я.Ф., Третько В.В. Збірник задач з основ автоматики і автоматизації виробничих процесів. – Хмельницький: ХНУ, 2005. - 211с. 2.  Ревин Ю.Г., Костенко Ю.В. Основы автоматизации производственных процессов. – М.: Агропромиздат, 1991. 3. С.Д. Бушуев, В.С. Михайлов. Автоматика и автоматизация производственных процессов. – М.: Высшая школа, 1990.  
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Додаток 1 Таблиця 1.1  Графічне позначення елементів автоматизації N0 Найменування  Позначення 
1 Первинний вимірювальний перетворювач (давач); прилад, установлений по місцю;   2 Прилад, установлений на щиті, пульті   3 Виконавчий механізм. Загальне позначення   4 Регулюючий орган   5 Загальне позначення лінії зв'язку   6 Перетинання ліній зв'язку із з'єднанням і без нього   Умовні позначення вимірюваних величин виконуються наступними заголовними буквами латинського алфавіту:  D - щільність;  E - будь-яка електрична величина;  F - витрата;  G - розмір, положення, переміщення;  H – ручний вплив;  K - час, тимчасова програма;  L - рівень;  
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M - вологість;  N - резерв (апаратура керування електродвигунів);  O - резерв;  P - тиск, вакуум;  Q – якість (склад, концентрація і т.п.);  R – радіоактивність;  S – швидкість, частота;  T – температура;  U – кілька різнорідних величин, вимірюваних одним приладом;  V – в'язкість;  W – маса;  X – не рекомендована резервна буква.  Функції виконувані приладами:  А – сигналізація;  С – регулювання, керування;  I – показання;  R – реєстрація  S – включення, відключення, переключення;  Для уточнення значень вимірюваної величини і указівки верхньої і нижньої меж вимірюваної величини також використовуються наступні позначення:  D – різниця, перепад;  F – співвідношення, частка, дріб;  H – верхня межа вимірюваної величини;  I – автоматичне переключення, оббігання;  L – нижня межа вимірюваної величини;  Q – інтегрування, підсумовування за часом;  Для функціональних ознак приладів застосовуються наступні позначення:  E – первинні перетворювачі (термопари, термометри, опори і т.п.);  T – прилади з дистанційною передачею показів (манометричні термометри);  K – прилади із станціями керування (перемикач "автоматичне - ручне");  Y – перетворювач сигналів і обчислювальних пристроїв.  Ці додаткові позначення вписуються у верхній частині окружності, на другому місці після букви, що позначає вимірювану 
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величину. Наприклад: ТІ - термопара, термометр опору; РТ- безшкальний манометр із дистанційною передачею.  При позначенні перетворювачів сигналів і обчислювальних пристроїв застосовуються наступні додаткові літерні позначення і символи:  E, P, G – сигнали відповідно електричний, пневматичний, гідравлічний;  A, D - сигнали відповідно аналогові і дискретні;  
Σ, K, X, … , fn, n n – операції відповідно підсумовування, множення на постійний коефіцієнт, множення, розподіли, зведення сигналу в ступінь, витяги кореня.  Ці додаткові літерні позначення вказуються поза окружністю, праворуч від неї.  У функціональних схемах автоматизації, послідовність літерних позначень повинна бути наступна:  1. позначення основної вимірюваної величини;  2. позначення, додаткове (уточнююче основну) вимірювану величину;  3. позначення функціональної ознаки приладу.  Функціональні ознаки, якщо декілька в одному приладі, то порядок розташування наступний : I, R, C, S, A.  У нижній частині окружності, наноситься позначення позицій (цифрові або буквено-цифрові).  У схемах автоматизації широко використовуються позначення різних пристроїв, на основі стандартів ЕСКД. Деякі приклади окремих пристроїв приведені в табл. 1.2.  Таблиця 1.2  Графічні позначення елементів схем автоматизації Найменування Позначення Двигун асинхронний з короткозамкненим ротором   або  Сельсин-датчик кута повороту і сельсин-приймач  Трансформатор напруги вимірювальний  або  
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Продовження табл. 1.2 Запобіжник плавкий, загальне позначення  Дзвінок електричний  Гудок  Резистор змінний  або  Конденсатор постійної ємності  Конденсатор електролітичний  Датчик вимірюваної неелектричної величини  Діод. Загальне позначення. Тиристор тріодний, який замикається:  по аноду; по катоду  Котушка електромеханічного  пристрою (реле)  Контакт комутаційного пристрою: а-замикаючий; б - розмикаючий;  в-перемикаючий  Вимикач кнопковий з контактами: а-замикаючий; б- размикаючий  Лампа накалювання освітлювальна  і сигнальна  
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Таблиця 1.3  Умовні позначення приладів і засобів автоматизації Найменування і функції Позначення Первинний вимірювальний перетворювач для вимірювання температури, установлений по місцю. Наприклад: термопара, термометр опору.  Прилад для вимірювання температури показуючий, установлений по місцю. Наприклад: термометр ртутний, термометр манометричний.   Прилад для виміру температури показуючий, установлений на щиті. Наприклад: міллівольтметр, потенціометр.   Прилад для виміру температури з автоматичним обігаючим реєструючим пристроєм, встановлений на щиті. Наприклад: багатоточковий самописний потенціометр, міст автоматичний.   Прилад для виміру температури реєструючий, регулюючий, установлений на щиті. Наприклад самописний регулятор температури.   Регулятор температури безшкальний, установлений по місцю.   Комплект для виміру температури що реєструє, регулюючою, постаченою станцією керування, установлений на щиті.   Регулятор тиску, що працює без використання стороннього джерела енергії (прямої дії).   Прилад для виміру тиску (розрядження) показуючий, установлений по місцю – манометр показуючий, тягомір і т.п.   
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Продовження табл. 1.3 Прилад для виміру тиску (розрядження) реєструючий, установлений на щиті – самописний манометр або інший вторинний прилад реєстрації тиску   Прилад для виміру будь-якої електричної величини показуючий, установлений по місцю.   Прилад для виміру рівня безшкальний, з дистанційною передачею показів, установлений по місцю.   Прилад для виміру щільності розчину безшкальний, з дистанційний передачею показів, установлений по місцю.   Прилад для виміру вологості реєструючий (вторинний), установлений на щиті.   Прилад для виміру швидкості обертання привода реєструючий, установлений по місцю. Наприклад: тахогенератор   Прилад для виміру в'язкості розчину показуючий, установлений на щиті.   Пускова апаратура для керування електродвигуном.   Апаратура ручного дистанційного керування, постачена пристроєм сигналізації, установлена на щиті.   Первинний вимірювальний перетворювач для виміру якості продукту, установлений по місцю. Наприклад: датчик pH-метра.   
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Продовження табл. 1.3 Прилад для виміру радіоактивності, показуючий, із контактним пристроєм, установлений по місцю. Наприклад: прилад для показання і сигналізації гранично-допустимих концентрацій α і β -променів.   Прилад для виміру в'язкості розчину показуючий, установлений по місцю. Наприклад: показуючий віскозиметр.   Перетворювач сигналу, установлений на щиті. Вхідний сигнал електричний, вихідний – теж електричний. Наприклад: перетворення е.р.с. термопари в сигнал постійного струму.   Перетворювач сигналу, установлений по місцю. Вхідний сигнал – пневматичний, вихідний – електричний.   Первинний вимірювальний перетворювач (чуттєвий елемент) для виміру витрати, установлений по місцю. Наприклад: сопло, діафрагма, індукційний датчик витрати і т.п.   Обчислювальний пристрій, що виконує функцію множення. Наприклад: множник на постійний коефіцієнт К.               
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