
4 

 

 

 

Реферат 

Магістерська дисертація виконана на 148 сторінках; кількість зобра-

жень – 59; кількість таблиць – 25 ; кількість джерел за переліком посилань-30.  

Актуальність теми. Дидактичні стенди націлені на розвиток навичок, які 

необхідні для автоматизації виробництва і управління процесами, в області 

базового навчання і підвищення кваліфікації.  

У промисловості широко використовуються синхронізація і 

позиціонування. Найбільш часто вони зустрічаються, наприклад, в процесах 

механічної обробки, різання, упаковки, пакетування на піддонах, фарбування 

або зварювання. На ринку є безліч сервоприводів, які вирішують подібні 

завдання, але більшість з них призначений для процесів, в яких 

використовуються двигуни потужністю до декількох кіловат [1]. 

Типова система синхронізації і позиціонування складається з ведучого 

вузла приводу - перетворювача частоти, керуючого асинхронним двигуном і з 

інкрементного датчиком положення на його валу, і відомого приводу - 

перетворювача частоти, забезпеченого вбудованим контролером переміщення 

і комплектом двигун + кодовий датчик положення . 

Мета та задачі досліджень. Дидактичні стенди націлені на розвиток 

навичок, які необхідні для автоматизації виробництва і управління процесами, 

в області базового навчання і підвищення кваліфікації.  

Головною метою проекту була розробка дидактичного пневмо-

електричного стенду для дослідження синхронізації двох приводів. 

Задачі досліджень: 

 Провести аналіз існуючих методів узгодження параметрів руху та 

синхронізації приводів. 

 Розробити на базі технічного завдання компоновочне рішення 

дидактичного стенду для синхронізації руху. 

 Провести розрахунки пневмоелектричної схеми та виконати підбір 

обладнання. 



5 

 

 

 

 Розробити алгоритм керування дидактичним стендом  

 Провести експериментальні дослідження синхронізації швидкості руху 

крокового двигуна та конвеєра. 

Об’єктом дослідження є дидактичний пневмоелектричний стенд з 

кроковим електродвигуном, на якому будуть проведені дослідження. 

Предметом дослідження є синхронізація роботи двох приводів 

дидактичного стенду – крокового двигуна каретки та нерегульованого двигуна 

конвеєра. 

Практичне значення: розроблено конструкцію дидактичної модульної 

станції, яка дозволяє відпрацьовувати навички створення та налагодження 

алгоритмів керування для задач синхронізації руху двох приводів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи висвітлені на: 23 міжнародній науково-технічній 

конференції «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці»  (Київ, 2018р.); 

Всеукраїнська науково-технічна  конференція молодих вчених та студентів 

«Інновації молоді–машинобудуванню»(Київ, 2018р.). 

Ключові слова: дидактичний стенд, кроковий двигун, алгоритм, аналіз, 

пневмоелектричні пристрої. 
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Report 

Master's dissertation is executed on 148 pages; the number of images - 59; 

number of tables - 25; number of sources by the list of links-30. 

Actuality of theme. Didactic stands are aimed at developing the skills needed 

to automate production and process management in basic training and advanced 

training. 

In industry, synchronization and positioning are widely used. Most often 

they occur, for example, in the processes of machining, cutting, packaging, 

palletizing, painting or welding. On the market there are many servo drives that 

solve such problems, but most are designed for processes in which engines with a 

capacity of up to several kilowatts are used [1]. 

A typical system of synchronization and positioning consists of a leading 

node of the drive - a frequency converter controlling the asynchronous motor and 

an incremental sensor position on its shaft, and a known drive - a frequency 

converter equipped with a built-in displacement controller and a set of motor + 

code position sensor. 

Steering motor control allows you to very precisely control the behavior of 

the drive throughout the range of speeds and torques that develop on the shaft of 

the engine. Controller moving control. Such control requires a feedback signal in 

the form of impulses. The possibility of free programming allows us to integrate 

several management algorithms. 

Purpose and tasks of research. Didactic stands are aimed at developing the 

skills needed to automate production and process management in basic training and 

advanced training. 

The main objective of the project was to develop a didactic pneumatic-

electric stand to study the synchronization of two drives. 

Research tasks: 

• Analyze existing methods for reconciling the parameters of motion and 

synchronization of drives. 
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• To develop on the basis of the technical task the layout decision of the 

didactic stand for synchronization of movement. 

• Conduct calculations of the pneumatic circuit and perform the selection of 

equipment. 

• Develop an algorithm for managing the didactic stand 

• Conduct experimental studies to synchronize the speed of the stepper motor 

and the conveyor. 

The object of the study is a didactic pneumoelectric stand with a step electric 

motor, on which the research will be conducted. 

The subject of the study is the synchronization of the work of two drives of 

the didactic stand - stepper motor carriage and uncontrolled conveyor engine. 

Practical significance: the design of the didactic modular station is 

developed, which allows you to develop the skills of creating and debugging 

control algorithms for the tasks of synchronizing the motion of two drives. 

Approbation of the results of the dissertation. The main provisions and 

results of the dissertation work are highlighted on: 23 international scientific and 

technical conference "Hydroaeromechanics in engineering practice" (Kyiv, 2018); 

All-Ukrainian scientific and technical conference of young scientists and students 

"Innovations in youth-engineering" (Kyiv, 2018). 

Keywords: didactic stand, stepper motor, algorithm, analysis, 

pneumoelectric devices. 
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ВСТУП 

 

Пневматичні приводи отримали широке використання при автоматизації 

виробничих процесів у загальному машинобудівництві та станко будівництві. 

Пневмоприлади використовують у якості  приводів затискних та 

транспортуючих механізмів, для дистанційного керування та регулювання, 

при автоматизацій машин та приладів працюючих у різних умовах. 

Пневмосистеми розповсюджені у автомобільній промисловості, у будівництві 

літаків та інше , де вони використовуються для автоматизації зкладальних 

робіт. 

Перевагою пневмоприладів порівняно з електричними виконавчими 

приладами є можливість здійснення поступового руху без будь-яких 

передаточних механізмів. Через це вони (разом з гідравлічними) знайшли 

велике застосування в тих випадках, коли потрібно виконати зворотньо-

поступовий рух. 

У порівнянні з гідравлічними пневматичні приводи мають такі переваги: 

їх виконавчі пристрої мають більшу швидкість спрацювання та низьку 

вартість,  зворотні лінії значно коротше, тому що повітря може бути видалене 

в атмосферу з любого місця системи, безліч запасу повітря в якості робочого 

тіла. Але пневмоприводи забезпечують, порівняно з гідравлічними, менше 

зусилля. 

Ефективна робота пневмоприводу в багатьох випадках залежить від 

правильного  вибору його параметрів та співвідношення динамічних 

характеристик встановленим вимогам. Результатом взаємодії стислого повітря 

із твердими ланками у виконавчих приладах є зміна  як пневматичних величин 

(тиску, температури та густини повітря), так і кінематичних (переміщення, 

швидкості та прискорення твердих ланок). 

Сучасна промисловість повинна відповідати жорстким критеріям які їй 

диктує ринок. Щоб бути успішним та конкурентоспроможним підприємство 

повинно постійно розвиватися та впроваджувати передові методи 
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виробництва які будуть швидші, точніші та дешевші за тих що є у конкурентів. 

Ключовою технологією по забезпеченню таких цілей є автоматизація. Саме 

вона дозволяє за мінімальних ресурсів отримати високу якість та точність 

одночасно зі зниженням витрат та небезпек для робітників. 

Для відпрацювання студентами практичних навичок по програмуванню 

та налаштування промислових відрізків автоматизації я проектую 

пневмоелектричну модульну станцію складального виробництва. Головним 

завданням для лабораторних робіт стане розробка коду для коректної роботи 

станції за якої відбувається аналіз системою інформації з датчиків та 

реалізується потенціал приводу з кроковим двигуном для операцій зі швидким 

підводом приводу та наступною синхронізацією його зі швидкістю конвеєра. 

Потрібно також забезпечити роботу неповно поворотного пневматичного 

двигуна паралельно з монтованими на нього циліндрами з вакуумними 

присосками на них. Таким чином перед студентами постане комплексне 

завдання яке містить багато змінних величин. 

Привід крокового двигуна конструювався використовуючи телескопічні 

направляючі. Кроковий двигун через муфту з’єднується з гвинтовою 

передачею за допомогою якої здійснюється переміщення каретки з 

пневмодвигуном вздовж направляючих. За допомогою насадки на 

пневмодвигун насаджується кронштейн що містить два циліндра розміщених 

один навпроти іншого для забезпечення виконання операції обома циліндрами 

почергово для збільшення КПД станції. Циліндри, опускаючись, дозволяють 

вакуумним присоскам схопити деякий вантаж. Присоски будуть утримувати 

вантаж аж доки привод не синхронізується з швидкістю конвеєра та не 

опустить штоки циліндра на конвеєр. Після цього на одному циліндрі присоска 

буде відпускати а на іншому тримати вантаж аж поки кронштейн з ними не 

повернеться на 180 градусів щоб дати змогу опустити другий вантаж на 

конвеєр синхронізувавшись з ним. 
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РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ПРИВОДІВ СИНХРОНІЗАЦІЇ 

 

1.1 Задачі синхронізації та узгодження параметрів руху в системах 

автоматизації  

 

1.1.1 Синхронізація за допомогою апаратних пристроїв. 

 

Пристрій для підтримки постійної кількості обертів двох двигунів. 

Патент №62355 [4] 

Підтримання сталого числа обертів двох двигунів здійснюється за допомогою 

механічного диференціала, пов'язаного з осями зазначених двигунів та 

призначеного впливати на серводвигун, що приводить в дію регулюючий 

пристрій одного з двигунів. Згідно винаходу, з метою забезпечення 

можливості зміни числа обертів обох двигунів, до числа оборотів, при якому 

потрібно їх синхронізувати, керуючі осі механічного диференціала пов'язані з 

осями робочих двигунів через зчіпні фрикційні пристрої, виконані кожне у 

вигляді двох конусів, один з яких знаходиться під впливом пружини, 

закріпленої в обоймі для зміни ступеня її стиснення при регулюванні вставки, 

а другий пов'язаний з відцентровим регулятором, зчепленим з валом робочого 

двигуна. 

Суть винаходу пояснюється доданими кресленням. На рис. 1 зображено 

пропонований пристрій; на рис. 2а – схема редуктора; на рис. 2б і 2в – 

конструкція муфти регулятора в двох проекціях. 

Вали 4 і 19 двигунів 3 і 39 тахометрів, що працюють синхронно з 

датчиками 1 і 20 (з якими двигуни тахометрів з'єднані лініями 2 і 21 зв'язку, 

з'єднані з керуючими валіками 6 і 11 механічного диференціала за допомогою 

автоматичних муфт 5 і 15 з регуляторами. На валах 6 і 11 закріплені конічні 

шестерні 7 і 10. Останні з'єднуються з шестернями-сателітами 8, 28, що сидять 

вільно на внутрішніх стержнях зовнішньої конічної шестерні 9, яка вільно 

посаджена на валик 11. Конічна шестерня 9 з'єднується з конічною шестернею 
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25, що сидить на валу 48 нерухомо. На валику 48 насаджені дві втулки 26 і 42 

відцентрових регуляторів 27 і 48. Втулки 26 і 42 регуляторів з'єднані ковзної 

тангенцнальной Шпанка 5 (рис. 2б і 2в) в різні боки по відношенню до валика 

48, на втулках 26 і 42 є пази, в які входять з одного боку поворотні навколо 

осей 81 і 44 важелі, на кінцях яких укріплені сектори 34, 35 покажчиків, а з 

іншого боку – контактні важелі 28, 24. сектори 34, 35 зчеплені з трибками 36, 

52, що сидять на осях зі стрілками 37, 38 покажчиків. Контактні важелі 28 і 24 

замикають ланцюга проводів 22 і 41, підведених до серводвигунів 45 і 

проводів 40, що йдуть від джерела струму. Серводвигун 45 на кінці вала 46 має 

черв'як 56 (рис. 2). Черв'як 56 зчіплюється з черв'ячним колесом 54, на осі 

якого нерухомо кріпиться диск з пальцем 58; за допомогою останнього 

передається рух на спеціальну зірочку 55, що сидить нерухомо на валіку 49 з 

черв'яком 50. 

Черв'як 50 зчіплюється з черв'ячним колесом 51, що сидять нерухомо на 

валу 58 дросельної заслінки двигуна літака. 

Автоматичні муфти 5 і 15 влаштовані і працюють таким чином. 

Вал 19, на якому вміщено кільце 18, призводить в обертальний рух 

відцентровий регулятор 17. Останній, обертаючись навколо осі вала, 

намагається прийняти перпендикулярне положення до осі обертання валу 19. 

Регулятор 17 через поводок l6 утримується на пальці 32 і своїми 

відцентровими зусиллями стискає пружину 38 і притискає муфту 15 з конусом 

до валіка 11, стискаючи пружину 29, упертий в шестерню 12 і вміщену у 

втулку 13. При стисненні конуса муфти 14 і 15 обертання впала 19 передається 

на валік 11. Регулювання відцентрової муфти приводиться черв'яком 30 за 

рахунок пересування упірної шестерні 12, завдяки чому остання натискає на 

пружину 29 з певною силою.  

Коли вал 19 знаходиться в спокійному стані, регулятор 17 нахилений до 

осі вала, пружина 38 відтягує вправо конус втулки муфти 15, пружина 29 



14 

 

 

 

віджимає конус муфти 14 з валіком 11 і шестернями 9 і 10 вправо. У цей час 

відбувається розчеплення шестерень 9 з 25 і 8, 28 з 7. 

Відцентрова муфта 5 двигуна, 3 має конструкцію, аналогічну муфті 

двигуна 39. 

Диференціал 7–10 працює таким чином. 

При обертанні з однаковою окружною швидкістю шестерень 7 і 10 

шестерні-сателіти 8 і 28 обертаються навколо своїх осей, що не 

переміщуючись навколо осі валіка 11, і шестерні 9 і 25 при цьому залишаються 

нерухомими. 

Якщо шестерні 7 і 10 мають різні окружні швидкості, тоді шестерні-

сателіти, обертаючись навколо своєї осі, будуть переміщатися навколо осі 

валика 11 з окружною швидкістю, що дорівнює різниці окружних швидкостей 

шестерень 7 і 10. 

  Шестерні-сателіти, обертаючись навколо осі валика 11, приведуть в 

обертальний рух навколо тієї ж осі шестерню 9. Остання буде обертати 

шестерню 25 разом з валіком 48. Обертання шестерень-сателітів буде 

відбуватися в різні боки в залежності від того, яка з шестерень 7 або 10 буде 

обертатися з більшою окружною швидкістю. 

Відцентрові регулятори, які сидять на валу 48, працюють таким чином.  

Втулка 26 відцентрового регулятора 27 закріплена на валіку 48 

тангенциальною ковзною шпонкою 57 (рис. 1.2б і 1.2в). 

Валік 48 обертає втулку 26 тільки в одну сторону. При обертанні валика 

48 в іншу сторону шпонка ковзає по валику і втулка з регулятором 27 стоять 

спокійно. Втулка 26 має поступальний рух по осі валика 48 і зверху 

притискається пружиною, а знизу спирається на упор валика 48. 

Відцентровий регулятор 43 з втулкою 42 аналогічний регулятору 27, 

тільки його шпонка 57 впирається в валик 48 з іншого боку. 

Таким чином, при обертанні валіка 48 в іншу сторону працює інший 

регулятор 43. 
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Як видно з креслення, при обертанні секторів 34 і 35 навколо їх осей 31, 

44 на невеликий кут, трибки 36, 52 обертаються навколо своїх осей, і стрілки 

показують на шкалі, на яке число оборотів один з двигунів робить більше 

іншого і який саме. 

Зі схеми редуктора (рис. 2а) видно, що обертання валу 49 приводиться 

за допомогою зірочки 55 спеціальної форми на невеликий кут після кожного 

обороту черв'ячного колеса 54. 

Пристрій в цілому працює наступним чином. 

Черв'яком 30 задається то число обертів двигунів, при якому потрібна 

синхронізація, причому інтервал заданого числа обертів синхронізації може 

бути в межах, наприклад, від 100 до 1000 або інший. 

Після запуску двигунів і досягнення заданого синхронізацією числа 

обертів, включаються відцентрові муфти 5 і 15, шестерні 7 і10 

встановлюються в свої робочі положення. При рівних числах оборотів 

двигунів шестерні-сателіти обертаються навколо своїх осей але не 

обертаються навколо осі валіка 11, і інші елементи пристрою також стоять 

нерухомо.  

При різних числах обертів двигунів літака шестерні-сателіти почнуть 

обертатися навколо осі валика 11 і передадуть обертання на валік 48. Один з 

відцентрових регуляторів 27 і 43 (в залежності від того, який з двигунів літака 

буде робити більше число оборотів) приведе в дію . Нехай, наприклад, працює 

регулятор 27. 

Тоді, обертаючись разом з валіком 48, втулка 26 підніметься вгору, 

правий кінець важеля 24 також підніметься вгору, лівий кінець опуститься 

донизу і замкне контакт в ланцюзі 22 серводвигуні. Серводвигун почне 

обертатися в певну сторону і через редуктор повертає валік дросельної 

заслінки на необхідний кут. 

Якщо кута повороту валика дросельної заслінки буде недостатньо, 

черв'ячне колесо 54 повернеться на повний оборот і поверне валик 58 ще на 
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такий же кут, і це буде відбуватися до тих пір, поки двигуни літака не будуть 

доведені до повної синхронізації. 

При доведенні до синхронізації, регулятор 2 перестає працювати, 

контакти розмикаються, і серводвигун зупиняється. 

Якщо буде відставати другий двигун літака, то працює другий регулятор 

43, і серводвигун обертається в зворотну сторону. 

Робота покажчика ясна з креслення, і він служить тільки для контролю 

справності роботи схеми синхронізації.  

При виході одного з двигунів із заданих меж синхронізації вся схема не 

працює. При пуску зупинився двигуна і введенні його в межі синхронізації 

схема автоматично вмикається і починає працювати. 

 

 

 

Рис.1.1- Пристрій для синхронізації [4] 
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Рис.1.2 – а) схема редуктора; б,в) конструкція муфти в проекціях [4] 

 

Гідросистема синхронізації двох сервомеханізмів. 

 Патент №2192567. [5] 

Винахід призначений для синхронізації двох сервомеханізмів. 

Гідросистема виконана у вигляді двох гідроциліндрів, порожнини яких через 

дросельний дільник потоку і реверсивний гідророзподільник з’єднані з 

насосом і зливом. Гідросистема містить пристрій заднього механічного зв'язку 

з переміщення штоків гідроциліндрів, що взаємодіє з дросельним дільником 

потоку, що складається з двох зубчато-рейкових передач, зубчасті рейки яких 

закріплені на штоках гідроциліндрів, а зубчасті колеса кінематично пов'язані 

між собою через запобіжну муфту, при цьому зубчасте колесо з боку одного з 

гідроциліндрів розміщено в стаціонарній опорі, а зубчасте колесо з боку 

другого гідроциліндра - в корпусі, рухливо змонтованій на зубчастій рейці і 

взаємодіє з дросельним дільником потоку, при цьому зубчато-рейкова 

передача щонайменше одного з гідроциліндрів виконана у вигляді черв'ячної 

пари - черв'яка, змонтованого на штоку гідроциліндра з можливістю обертання 

і забезпеченого приводом його обертання, і черв'ячного колеса, кінематично 
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через що самовідновлюється кулачкову муфту пов'язаного з зубчастим 

колесом зубчато-рейкової передачі, змонтованої з боку другого гідроциліндра.  

Гідросистема синхронізації двох сервомеханізмів, пристрій зворотного 

механічного зв'язку з переміщення штоків гідроциліндрів яка взаємодіє з 

дросельним дільником потоку, складається з двох зубчато-рейкових передач, 

зубчасті рейки яких закріплені на штоках гідроциліндрів, а зубчасті колеса 

кінематично пов'язані між собою через фрикційну муфту. При цьому зубчасте 

колесо з боку одного з гідроциліндрів розміщено в стаціонарній опорі, а 

зубчасте колесо з боку другого гідроциліндра - в корпусі, рухливо 

змонтованому на зубчастій рейці і взаємодіє з дросельним дільником потоку. 

Безступінчасте переміщення штоків гідроциліндрів відносно один 

одного здійснюється за рахунок пробуксовки фрикційної муфти при подачі 

масла в один з гідроциліндрів. Це досить просте за конструктивним 

виконанням рішення питання по неузгодженості положення штоків, але воно 

має наступний недолік - сприйняття технологічного навантаження обома 

штоками гідроциліндрів одночасно практично неможливо, тому шток 

гідроциліндра, першим сприйняв технологічне навантаження, гальмується, а 

другий шток за інерцією робить, хоча і незначний , перебігаючи щодо 

першого. Якщо цей перебігаючи перевищує величину ходу золотника 

дросельного дільника потоку, відбувається пробуксовка фрикційної муфти, 

результатом чого є неузгодженість положення штоків відносно один одного. 

В процесі роботи це неузгодженість збільшується, що призводить до 

необхідності піднастройки положення штоків гідроциліндрів відносно один 

одного, що тягне за собою припинення роботи обладнання, в якому дана 

гідросистема синхронізації використовується.  

Метою пропонованого винаходу є забезпечення стабільності роботи 

гідросистеми синхронізації шляхом виключення накопичення величини 

неузгодженості положення штоків гідроциліндрів відносно один одного. 
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Поставлена мета досягається тим, що в гідросистемі синхронізації двох 

сервомеханізмів, виконаної у вигляді двох гідроциліндрів, порожнини яких 

через дросельний дільник потоку і реверсивний гідророзподільник з’єднані з 

насосом і зливом, що містить пристрій зворотного механічного зв'язку з 

переміщення штоків гідроциліндрів, що взаємодіє з дросельним дільником 

потоку, що складається з двох зубчато-рейкових передач, зубчасті рейки яких 

закріплені на штоках гідроциліндрів, а зубчасті колеса кінематично пов'язані 

між собою через запобіжну муфту, при цьому зубчасте колесо з боку одного з 

гідроциліндрів розміщено в стаціонарній опорі, а зубчасте колесо з боку 

другого гідроциліндра - в корпусі, рухливо змонтованому на зубчастій рейці і 

взаємодіє з дросельним дільником потоку, зубчато-рейкова передача 

щонайменше з боку одного з гідроциліндрів виконана у вигляді черв'ячної 

пари - черв'яка, змонтованого на штоку гідроциліндра з можливістю обертання 

і забезпеченого приводом його обертання, і черв'ячного колеса, кінематично, 

через що самовідновлюється кулачкову муфту, пов'язаного з зубчастим 

колесом зубчато-рейкової передачі, змонтованої з боку другого гідроциліндра. 

На рис.1.3 представлена принципова схема гідросистеми. 

На рис.1.4 зображено синхронне переміщення штоків гідроциліндрів. 

На рис.1.5 зображено переміщення штока одного гідроциліндра щодо 

штока іншого. 

На рис.1.6 зображено синхронне переміщення штоків гідроциліндрів з 

фіксованим випередженням штока одного гідроциліндра щодо штока іншого. 

Гідросистема містить насос 1, реверсивний гідророзподільник 2, 

зворотні клапани 3 і 4, дросельний дільник потоку 5, гідрозамки 6 і 7, 

гідроциліндри 8 і 9, штоки 10 і 11 яких кінематично пов'язані між собою через 

зубчасті рейки 12 і 13, змонтовані на згаданих штоках 10 і 11 за допомогою 

кронштейнів 14 і 15, зубчасті колеса 16 і 17, жорстко закріплені на валах 18 і 

19, з'єднаних між собою через кулачкову муфту, полумуфта 20 якої жорстко 

закріплена на валу 18, а полумуфта 21 змонтована з можливістю переміщення 
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по осі вала 19 і забезпечена пружиною 22. Вал 18, що несе зубчасте колесо 16, 

змонтований в стаціонарній опорі 23. Вал 19, що несе зубчасте колесо 17, 

встановлений в опорі 24 корпусу 25, змонтованого з можливістю переміщення 

уздовж зубчастої рейки 13 і через упор 26 взаємодіє з золотником 27 

дросельного дільника потоку 5. переміщення корпусу 25 щодо зубчастої рейки 

13 вгору обмежена упором 28, вниз - величиною ходу золотника 27 дільника 

потоку 5. 

Положення корпусу 25 щодо зубчастої рейки 13 визначається 

положенням щодо останньої зубчастого колеса 17, кінематично пов'язаного з 

зубчастим колесом 16. 

При нерухомому зубчастому колесі 16, а відповідно - нерухомому 

зубчастому колесі 17, корпус 25 утримується нерухомо щодо зубчастої рейки 

13 за посередництвом опори 24 зубчастого колеса 17. 

При повороті зубчастого колеса 16 за годинниковою стрілкою зубчасте 

колесо 17 котиться по зубчастої рейки 13 вниз разом з корпусом 25, при 

повороті зубчастого колеса 16 проти годинникової стрілки зубчасте колесо 

котиться по зубчастої рейки 13 вгору, переміщуючи вгору корпус 25. 

Зубчасто-рейкова передача, що складається з знаходяться в зачепленні 

зубчастої рейки 13 і зубчастого колеса 17, виконана у вигляді черв'ячної пари, 

що іменується в подальшому черв'як 13, який змонтований з можливістю 

обертання на кронштейні 15 штока 11 гідроциліндра 9 і знаходиться в 

зачепленні з іменованим надалі черв'ячним колесом 17. 

Аналогічним чином може бути виконана зубчато-рейкова передача, 

утворена зубчастої рейкою 12 і зубчастим колесом 16. 

Черв'як 13 забезпечений приводом його обертання, зокрема 

гідромотором 29, повідомленими з насосом 1 через реверсивний 

гідророзподільник 30. 

Кулачки, за допомогою яких напівмуфти 20 і 21 знаходяться в 

зачепленні, сполучаються з похилим поверхням, що забезпечує розчіплювання 
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напівмуфт при перевантаженні, т. д. Кулачкова муфта зберігає функцію 

запобіжної муфти. 

Штоки 10 і 11 гідроциліндрів 8 і 9 з поршнями 31 і 32 утворюють 

безштокові порожнини 33 і 34 і штокові порожнини 35 і 36. Гідросистема 

працює наступним чином. 

При включенні електромагніта Y2 з'єднуються відводи "Р" і "А" 

гідророзподільника 2 і масло під тиском від насоса 1 через зворотний клапан 

3, дільник потоку 5 і гідрозамки 6 і 7 надходить в безштокові порожнини 33 і 

34 гідроциліндрів 8 і 9 і переміщує вгору штоки 10 і 11. Масло з штокової 

порожнин 35 і 36 гідроциліндрів 8 і 9 через канал від "В" до "Т" 

гідророзподільника йде на злив. 

Опускання штоків 10 і 11 здійснюється включенням електромагніта Y1 

гідророзподільника 2. Масло від насоса 1 по каналу від "Р" до "В" 

гідророзподільника 2 надходить в штокові порожнини 35 і 36 гідроциліндрів 

8 і 9 в порожнині управління гідрозамків 6 і 7, відкриваючи останні.  

Масло з безштокові порожнин 33 і 34 гідроциліндрів 8 і 9 через 

гідрозамки 6 і 7, дільник штока 5, зворотний клапан 4 і по каналу від "А" до 

"Т" ідророзподільника 2 йде на злив. 

При підйомі і опусканні штоків 10 і 11 з'єднані з ними зубчаста рейка 12 

і черв'як 13 приводять в обертання відповідно зубчасте колесо 16 і черв'ячні 

колесо 17. 

Якщо при цьому штоки 10 і 11 піднімаються або опускаються з 

однаковою швидкістю, т. Е. Синхронно, то корпус 25 зберігає своє положення 

щодо 27 дільника потоку 5 незмінним. 

Якщо шток 10 гідроциліндра 8 рухається вгору з більшою швидкістю, 

ніж шток 11 гідроциліндра 9, то зубчасте колесо 16 мало б обертатися за 

годинниковою стрілкою з більшою швидкістю, ніж черв'ячне колесо 17. 

Однак, оскільки зубчасте колесо 16 і черв'ячні колесо 17 жорстко пов'язані між 

собою, вони обидва обертаються з однаковою швидкістю, в результаті чого 
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черв'ячне колесо 17, а разом з ним і корпус 25 переміщаються по черв'яка 13 

вниз, при цьому корпус 25 за допомогою упору 26 штовхає вниз золотник 27 

дільника потоку 5, тим самим зменшуючи прохідний перетин каналу про "Р" 

до "А" подільника потоку 5 і збільшуючи прохідний перетин каналу від "Р" до 

"В". 

Відбувається зниження подачі масла в безштокові порожнину 33 

гідроциліндра 8 і збільшення подачі масла в безштокові порожнину 34 

гідроциліндра 9 і швидкості переміщення штоків вирівнюються. 

Якщо шток 11 гідроциліндра 9 дійшов до упору і зупинився, а шток 10 

гідроциліндра 8 має можливість переміщення вгору, то зубчасте колесо 16, 

продовжуючи обертання за годинниковою стрілкою, обертає черв'ячне колесо 

17, переміщаючи його разом з корпусом 25 вниз по черв'яка 13 до повної 

вибірки ходу золотника 27 дільника потоку 5, тим самим повністю 

перекриваючи канал від "Р" до "А" подачі масла в безштокові порожнину 33 

циліндра 8. Рух штока 10 вгору припиняється. 

Якщо при ході вгору шток 11 гідроциліндра 9 рухається з більшою 

швидкістю, ніж шток 10 гідроциліндра 8, то черв'ячне колесо 17, що не має 

можливості більш швидкого обертання, ніж зубчасте колесо 16, буде 

підніматися вгору разом зі штоком 11 і черв'яком 17, переміщаючи вгору 

корпус 25, тим самим даючи можливість переміщення вгору золотника 27 

дільника потоку 5, відповідно зменшуючи прохідний перетин каналу від "Р" 

до "В" подільника потоку 5 і збільшуючи прохідний перетин каналу від "Р" до 

"А". Відбувається зниження подачі масла в безштокові порожнину 34 

гідроциліндра 9 і збільшення подачі масла в безштокові порожнину 33 

гідроциліндра 8 - швидкості переміщення штоків вирівнюються. 

Якщо шток 10 гідроциліндра 8 дійшов до упору і зупинився, а шток 11 

гідроциліндра 9 має можливість переміщення вгору, то черв'ячне колесо 17 

разом з рейкою 13 і корпусом 25 також продовжують переміщатися вгору, 

даючи можливість переміщення вгору золотника 27. Коли золотник 27 займе 
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крайнє верхнє становище канал від "Р" до "в" подільника потоку 5 буде 

повністю перекритий, надходження масла в безштокові порожнину 34 

циліндра 9 припиниться і шток 11 зупиниться. Таким чином досягається 

синхронне переміщення штоків 10 і 11 гідроциліндрів 8 і 9, які несуть, 

наприклад, валок 37 листозгинальна машини (див. рис. 1.4). 

Якщо при ході вниз шток 10 гідроциліндра 8 рухається з більшою 

швидкістю, ніж шток 11 гідроциліндра 9, то зубчасте колесо 16, що 

приводиться в обертання зубчастої рейкою 12, повинно було б обертатися з 

більшою швидкістю, ніж черв'як 17, однак цього не відбувається, оскільки 

вони кінематично пов'язані і повинні здійснювати однакову кількість обертів, 

тому черв'ячне колесо 17 переміщається вгору по черв'яка 13 разом з корпусом 

25, звільняючи золотник 27 дільника потоку 5. Переміщаючись вгору золотник 

27 зменшує прохідний перетин каналу від "А" до "Т" і збільшує прохідний 

перетин каналу від "В" до "Т", тим самим зменшуючи злив масла з 

безштокової порожнини 33 гідроциліндра 8 і збільшуючи слив з безштокові 

порожнини 34 гідроциліндра 9. Швидкості опускання штоків вирівнюються. У 

разі зупинки штока 11 гідроциліндра 9 шток 10 гідроциліндра 8, продовжуючи 

опускатися, за посередництвом зубчастої рейки 12 обертає зубчасте колесо 16 

проти годинникової стрілки, змушуючи черв'ячне колесо 17 переміщатися 

вгору по черв'яка 13 разом з корпусом 25, звільняючи золотник 27 дільника 

потоку 5. При занятті золотником 27 крайнього верхнього положення канал 

від "а" до "Т" повністю перекритий, а через канал від "а" до "Р" зливу масла з 

безштокові порожнини 33 перешкоджає зворотний клапан 3. Шток 10 

зупиняється. 

Якщо при ході вниз шток 11 гідроциліндра 9 рухається з більшою 

швидкістю, ніж шток 10 циліндра 8, то разом зі штоком 10 переміщується вниз 

черв'як 13 разом з черв'ячним колесом 17 і корпусом 25, через упор 26 

переміщує золотник 27 дільника потоку 5, тим самим зменшуючи прохідний 

перетин каналу від "В" до "Т" і збільшуючи прохідний перетин каналу від "А" 
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до "В", тобто зменшуючи слив з безштокові порожнини 34 гідроциліндра 9 і 

збільшуючи слив з безштокові порожнини 33 гідроциліндра 8. Швидкості 

опускання штоків вирівнюються. 

У разі зупинки штока 10 гідроциліндра 8 шток 11 гідроциліндра 9 

опускатиметься разом черв'яком 13, черв'ячним колесом 17 і корпусом 25 до 

тих пір, поки золотник 27 дільника потоку 5 не займе крайнє нижнє 

положення, при якому канал від "В" до "Т" буде повністю перекритий. 

При різкому пригальмовуванні штока 10 гідроциліндра 8 при ході його 

вгору можливий перебігаючи штока 11 гідроциліндра 9 щодо штока 10 на 

величину більшу, ніж хід золотника 27 дільника потоку 5 в напрямку 

крайнього верхнього його положення. Оскільки хід вгору корпусу 25 

обмежений упором 28, то при досягненні останнього, корпус 25 зупиняється, 

а триває рухатися за інерцією шток 11 гідроциліндра 9 за посередництвом 

черв'яка 13 обертає черв'ячне колесо 17, в результаті чого напівмуфта 21 

частково виходить із зачеплення з напівмуфтою 20, стискаючи пружину 22. 

Величина кута повороту напівмуфти 21 щодо напівмуфти 20 обрана такою, 

щоб не було її повного розчеплення з напівмуфтою 20 при максимально 

можливій величині перебігаючи штоків 10 і 11 гідроциліндрів 8 і 9 відносно 

один друг . Повний вихід напівмуфти 21 із зачеплення з напівмуфтою 20 

передбачається для аварійної ситуації, наприклад, на випадок прориву 

трубопроводу безштокові порожнин 33 або 34 гідроциліндрів 8 і 9 або 

ущільнень їх поршнів 31 і 32. У цьому випадку кулачкова муфта працює як 

запобіжний пристрій. 

При подальшому після пригальмовування переміщенні штока 10 

гідроциліндра 8 корпус 25 буде підібганий до упору 28 за рахунок крутного 

моменту, утвореного зусиллям пружини 22 і похилими поверхнями кулачків 

напівмуфт 20 і 21, що прагне розвернути проти годинникової стрілки 

напівмуфти 21, а відповідно вал 19 і черв'ячні колесо 17 , що несе корпус 25. 

При стиснуті до упору 28 корпусі 5 золотник 27 займає крайнє верхнє 
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положення, канал від "Р" до "В" повністю перекритий і все масло, яке 

надходить від насоса 1 направляється через "Р" до "А" в безштокові 

порожнину 33 гідроциліндра 8. За міру переміщення штока 10 вгору 

відбувається самовідновлення зачеплення кулачків напівмуфт 20 і 21. 

У момент повного відновлення зачеплення кулачковою муфти шток 10 

гідроциліндра 8 займає щодо штока 11 гідроциліндра 9 положення, відповідне 

його становищу при синхронному переміщенні штоків. Однак, оскільки в цей 

момент корпус 25 залишається підгорнутим до упору 28, канал від "Р" до "В" 

подільника потоку перекритий. Масло від насоса 1 продовжує надходити в 

безштокові порожнину 33 гідроциліндра 8, в результаті чого шток 10 починає 

випереджати шток 11, обертаючи зубчасте колесо 16, а відповідно - черв'ячні 

колесо 17, яке, переміщаючись по черв'яка 13 вниз, переміщує з собою вниз 

корпус 25. 

Опускаючись вниз, корпус 25 через упор 26 переміщує золотник 27 вниз, 

збільшуючи прохідний перетин каналу від "Р" до "В" і зменшуючи прохідний 

перетин каналу від "Р" до "А". 

В результаті корпус 25 займає положення щодо золотника 27 дільника 

потоку 5, що забезпечує синхронне переміщення штоків 10 і 11. 

При різкому пригальмовуванні штока 11 гідроциліндра 9 при ході його 

вгору також можливий перебігаючи штока 10 гідроциліндра 8 щодо штока 11. 

Переміщаючись вгору щодо припиненого штока 11 гідроциліндра 9, 

шток 10 за посередництвом зубчастої рейки 12 приводить в обертання за 

годинниковою стрілкою зубчасте колесо 16, а відповідно - черв'ячні колесо 17, 

яке, переміщаючись вниз по черв'яка 13 разом з корпусом 25, переміщує 

золотник 27 дільника потоку вниз, зменшуючи подачу масла в безштокові 

порожнину 33 гідроциліндра 8 до повного її припинення. 

Якщо при цьому шток 10 продовжує по інерції рух вгору, то відбувається 

часткове розчеплення кулачковою муфти. При подальшому після 

пригальмовування переміщенні штока 11 гідроциліндра 9 корпус 25 
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утримуватиме золотник 27 дільника потоку 5 в крайньому нижньому 

положенні до повного відновлення зачеплення кулачків напівмуфт 20 і 22 і 

подальшому переміщенні штоків 10 і 11 гідроциліндрів 8 і 9 займе положення 

щодо золотника 27, відповідне його положенню при синхронному 

переміщенні штоків 10 і 11 гідроциліндрів 8 і 9. 

Таким чином, пропоноване технічне рішення дозволяє виключити 

можливість накопичення неузгодженості положення штоків гідроциліндрів 

відносно один одного. 

Робота пристрою при ході штоків циліндрів вниз з неузгодженістю 

переміщення штоків на величину більшу, ніж величина ходу золотника 

дільника потоку аналогічна описаній вище і тут не наводиться. 

Для переміщення штоків відносно один одного, наприклад штока 10 

гідроциліндра 8 щодо штока 11 гідроциліндра 9, як це зображено на фіг. 3, 

включається електромагніт Y3 реверсивного гідророзподільника 30. Масло від 

насоса 1 подається до гідромоторів 29, який, обертаючи черв'як 13 за 

годинниковою стрілкою, переміщує вгору черв'ячне колесо 17 з корпусом 25 

до зіткнення останнього з упором 28. Золотник 27 дільника потоку 5 займає 

крайнє верхнє становище, повністю відкриваючи канал від "Р" до "А" і 

повністю перекриваючи канал від "Р" до "В" подільника потоку 5. При 

включенні електромагніта Y2 реверсивного гідророзподільника 2 підведення 

"Р" з'єднується з відведенням "А". 

Масло від насоса 1 через реверсивний гідророзподільник 2, зворотний 

клапан 4 і через відкритий канал від "Р" до "А" і гідрозамок 6 надходить в 

безштокові порожнину 33 гідроциліндра 8 і шток 10 рухається вгору. При 

цьому пов'язана з ним зубчаста рейка 12 обертає зубчасте колесо 16 за 

годинниковою стрілкою, в тому ж напрямку обертаючи черв'ячне колесо 17. 

При нерухомому (не обертається) черв'яка 13 черв'ячне колесо 17 

перемістилося б разом з корпусом 25 щодо черв'яка 13 вниз. Однак при 

обертовому черв'яка 13 відбувається ніби пробуксовка черв'ячного колеса 
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щодо черв'яка 13 і корпус 25 залишається підгорнутим до упору 28, зберігаючи 

крайнє верхнє положення золотника 27 дільника потоку 5, завдяки чому масло 

надходить тільки в безштокові порожнину гідроциліндра 8. Таким чином 

здійснюється переміщення штока 10 гідроциліндра 8 при нерухомому штоку 

11 гідроциліндра 9 розчеплення кулачковою муфти (напівмуфти 20 і 21). 

При виключенні електромагніту Y3 подача масла в гідромотор 29 

припиняється і черв'як зупиняється. При включеному електромагніт Y2 

гідророзподільника 2 штоки 10 і 11 будуть переміщатися синхронно з 

фіксованою величиною випередження штока 10 щодо штока 11. 

Для переміщення штока 11 щодо штока 10 включається електромагніт 

Y4 гідророзподільника 30, в результаті чого хробак 13 отримає обертання 

проти годинникової стрілки і переміститься вниз разом з корпусом 25 до упору 

золотника 27 дільника потоку 5 в його крайнє нижнє положення, тим самим 

перекриваючи канал від "Р "до" А ", що живить безштокові порожнину 33 

гідроциліндра 8, і повністю відкриваючи канал від" Р "до" В ", що живить 

безштокові порожнину 34 гідроциліндра 9. 

При включенні електромагніта Y2 гідророзподільника 2 шток 11 буде 

переміщатися вгору, а шток 10 стояти на місці. 

При включенні обертання черв'яка 13, тобто виключенні електромагніту 

Y4, штоки 10 і 11 гідроциліндрів 8 і 9 будуть переміщатися синхронно з 

фіксованою величиною випередження штока 11 щодо штока 10. 

Таким чином, запропоноване технічне рішення забезпечує стабільність 

роботи гідросистеми синхронізації двох сервомеханізмів, а саме виключає 

необхідність в під настройці гідросистеми, а відповідно - в зупинці 

устаткування, в якому ця гідросистема буде використана. 
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Рис.1.3 – Принципова схема гідросистеми [5]. 
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Рис.1.4 – Зображено синхронне переміщення штоків гідроциліндрів. 

 

 

 

Рис.1.5 – Зображено переміщення штока одного гідроциліндра щодо 

штока іншого. 

 

 

 

Рис.1.6 – Зображено синхронне переміщення штоків гідроциліндрів з 

фіксованим випередженням штока одного гідроциліндра щодо штока іншого 

[5]. 
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1.1.2 Синхронізація за допомогою програмного забезпечення.  

 

Програмна взаємна синхронізація швидкості валів механічно не пов’язаних 

електродвигунів. 

Синхронізації швидкостей декількох електродвигунів, які не пов'язані 

механічними валами, доводиться вирішувати для великої кількості механізмів 

в різних галузях машинобудування. [6]  

Як показує практика, для механізмів високого ступеня складності і 

точності руху і управління, ця проблема може бути вирішена за допомогою 

високопродуктивного і швидкодіючого ПЛК, який виконує роль ведучого 

пристрою (Master) і видає необхідні завдання (швидкість, момент, положення) 

підлеглим йому пристроїв-приводам (Slave). Також подібні завдання можливо 

вирішити за допомогою спеціалізованих блоків синхронізації. Вони 

реалізуються на апаратному рівні. Однак, існують об'єкти управління, які 

представляють собою механізми з низьким ступенем складності руху і мають 

в своєму складі електродвигуни, які не пов'язані механічним зв'язком за 

коштами вала, але тим не менше повинні бути синхронізовані по швидкості з 

певним ступенем точності. Наприклад, всілякі передавальні візки з великою 

відстанню між колесами. В такому випадку можна обійтися без використання 

ПЛК та спеціалізованих блоків синхронізації, а використовувати 

можливості сучасних перетворювачів частоти. Метою даної роботи є 

реалізація програмної взаємної синхронізації двох електродвигунів з 

відсіченням при досягненні мінімального рівня швидкості. Реалізація даної 

програми управління була виконана на базі отладочного стенду фірми Siemens 

з використанням мови програмування CFC.  

До складу стенду входять наступні елементи: модуль управління CU320, 

модуль живлення Smart, модуль інверторів здвоєний, 2 серводвигуна серії 

1FK7. 
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Як досліджуваних об'єктів виступають два серводвигуна з закріпленими на їх 

роторах шестернями. Параметрування і програмування приводів Sinamics 

S120 виконано в пакеті програмування Starter. Додатково до програмного 

пакету Starter використаний пакет CFC 8.0 for Sinamics S120. Управління 

серводвигунами ведеться в бездатчиковому режимі. Тобто зворотний зв'язок 

по швидкості фізично відсутній, проте вона організована в розподільній 

скриньці на основі математичної моделі двигунів, яка розраховується за 

параметрування приводу. Зворотній зв'язок організована в цій моделі за 

значеннями струму в фазах статорів двигунів. 

Це дає можливість заощадити на дорогих датчиках швидкості і модулях 

приводу, які необхідні для їх підключення. Однак, це накладає певні 

обмеження на можливості приводу. Так при бездатчиковому режимі може 

бути досягнутий діапазон зміни швидкості 1: 100 і точність її підтримки не 

більше ± 0,5%. Якщо ж швидкість обертання валу змінюється в більш широких 

межах (до 1: 10000 і більше), є вимоги до високої точності підтримки 

швидкості обертання (до ± 0,02% при частотах обертання менше 1 Гц) або є 

необхідність позиціонування вала, а також при необхідності регулювання 

моменту на валу електродвигуна на дуже низьких частотах обертання, 

застосовують методи векторного управління з фізичної зворотним зв'язком за 

швидкістю.  

За основу була прийнята структура взаємної синхронізації двох приводів 

з відсіченням завдання по досягненню визначеної просадки швидкості, 

заснованої на перехресних зворотних зв'язках за швидкістю. Структурна схема 

представлена на рис. 1.7. 
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Рис.1.7 – Структурна схема функції синхронізації і відсічення по швидкості 

[6] 

 

Реалізація даної структури корекції швидкостей двох приводів на мові 

CFC представлена на рис. 1.8-1.10. [3] Далі описаний алгоритм роботи функції 

синхронізації швидкості двох взаємопов'язаних приводів:  

1. грунтуючись на знаку завдання на швидкість (напрямок обертання) блок 

розрахунку параметрів регуляторів визначає нижню і верхню межі П-

егуляторів; 

2. фактичне значення швидкості першого приводу заводиться в регулятор 

першого приводу як сигнал завдання, а в регулятор другого приводу як 

сигнал обурення;  
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Рис.1.8 – Блок розрахунку параметрів П-регуляторів [6] 

 

 

Рис.1.9 – П-регулятори і інтегратори сигналів корекції швидкості [6] 



34 

 

 

 

 

 

Рис.1.10 – Контроль швидкості для відсічення при осіданні [6] 

 

3. аналогічна ситуація з сигналом фактичної швидкості другого приводу. 

Таким чином отримуємо систему перехресного регулювання швидкості 

двох приводів;  

4. вихідні сигнали з кожного П-регулятора підсумовуються з сигналом 

завдання швидкості; 5. інтегруються для зменшення шумів сигналів;  

5. контролюється просадка швидкості;  

6. якщо просадка вище заданого значення, то завдання на швидкість стає 

рівним нулю і двигуни зупиняються. 

Результат роботи даної функції показаний на графіку швидкості двох двигунів 

(Рис.  1.11), який був знятий вбудованим осцилографом програмного пакета 

Siemens Starter. 
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Рис.1.11 – Графік швидкостей першого і другого двигуна [6] 

 

З графіка видно, що до одного з двигунів було прикладено 

навантаження. Як наслідок він почав сповільнюватися. Програмний регулятор 

синхронності з невеликим запізненням почав зниження швидкості другого 

двигуна. При досягненні встановленого мінімуму швидкості (400 об \ хв) 

обидва двигуни отримали завдання на останов. 

 

VLT® AutomationDrive FC 301 / FC302 [7] 

Перетворювач частоти VLT® AutomationDrive призначений для 

управління змінною швидкістю обертання всіх видів асинхронних двигунів і 

двигунів на постійних магнітах. Поставляється в стандартній версії (FC 301) і 

версії з підвищеними динамічними характеристиками (FC 302), в якій є 

додаткові функціональні можливості. Забезпечує економію електроенергії, 

збільшення гнучкості, зниження витрат, пов'язаних з придбанням запасних 
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частин і технічним обслуговуванням, а також дозволяє оптимізувати 

управління процесом на будь-який промислової машині або виробничої лінії. 

Перетворювач частоти VLT AutomationDrive заснований на концепції 

гнучкої модульної конструкції, здатної забезпечити універсально гнучке 

управління. Стійка конструкція частотного перетворювача забезпечує 

максимальний час безвідмовної роботи. Поставляються приводи оснащені 

широким спектром стандартних промислових функцій, які можна розширити 

за рахунок додаткових опцій за принципом plug-and-play (підключи і працюй). 

Зручна для користувача графічна панель управління забезпечує легкість 

настройки і експлуатації приводу при зниженні витрат на введення в 

експлуатацію та експлуатаційних витрат.  

Перетворювачі частоти випускаються в корпусах зі ступенем захисту до 

IP66 (в залежності від моделі). Інтегровані дроселі постійного струму і фільтри 

ВЧ-перешкод у всіх моделях захищають установки, зводячи до мінімуму 

гармонійні спотворення і електромагнітні перешкоди. 

VLT AutomationDrive може також використовуватися в таких сферах 

застосування, в яких необхідне виконання операцій високоточного 

позиціонування і синхронізації. Тепер можливо конфігурація функцій 

інтегрованого контролера руху (IMC) в програмному забезпеченні приводу. 

Не потрібні додаткові модулі або апаратні засоби. 

Особливості та переваги 

 Менше потреби в охолодженні або використанні збільшеного 

типорозміру перетворювача частоти без зниження номінальних 

характеристик при температурі навколишнього повітря до 50 ° C 

  Завдяки інтелектуальному логічного управління зменшується 

необхідність використання функцій ПЛК  

 За рахунок високої стійкості приводу до зносу досягається низька 

вартість володіння 
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 Термін служби електроніки збільшується завдяки використанню 

тильного каналу охолодження для корпусів розміру D, E і F  

 Зручність введення в експлуатацію і модернізації за рахунок 

використання технології підключаємих модулів 

 Можливість високоточного позиціонування і синхронізації за рахунок 

наявності інтегрованих контролерів переміщення у всій лінійці 

продукціі 

 Такі функції, як інтелектуальне управління тепловідводом, безпечних 

останов і функція Safe Torque Off, забезпечують безпеку і економічність 

експлуатації частотного перетворювача 

 

Перетворувач частоти VACON NX для приводів конвеерів [8] 

1. Конвеєри застосовуються в різних галузях промисловості, зокрема, в 

харчовій промисловості, на кондитерських і хлібопекарських підприємствах, 

на підприємствах агропромислового комплексу, в меблевій, хімічній 

промисловості (побутова хімія, мінеральні добрива і т.п.), в скляній, 

пивоварній, текстильної, друкованої, машинобудівної промисловості, 

підприємствах нафтохімічного комплексу, на вугільних кар'єрах, в 

металургійній промисловості та багатьох інших галузях. 

Установка перетворювачів частоти на конвеєри забезпечує цілий ряд 

переваг. 

 2. Переваги, які забезпечує установкою перетворювачів частоти на 

двигуни конвеєрів 

 Підвищення керованості процесу 

 Там, де необхідно, система автоматичного управління частотно-

регульованого електроприводу забезпечує підтримку постійної погонного 

навантаження конвеєра, або постійну швидкість, незалежно від навантаження. 

Система управління конвеєром може бути інтегрована в систему АСУП. 
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Перетворювачі Vacon nx  мають можливість зв'язку з системами автоматизації 

верхнього рівня по Fieldbus, аналоговим і цифровим входам, протоколу RS232. 

 Енергозбереження 

Наприклад, електропривод стрічкових конвеєрів вугільних шахт і гірничо-

збагачувальних комбінатів працює зі змінним навантаженням, зміни якої 

досить важко передбачувані через випадкового характеру вантажопотоку. При 

цьому, час роботи на холостому ходу або близькому до нього може досягати 

20-40% від часу роботи конвеєра. Споживана конвеєрним транспортом 

електроенергія може становити до 15% від загальної споживаної енергії 

підприємства. Застосування частотнорегульованого електропривода конвеєра 

забезпечує плавне регулювання швидкості стрічки, дозволяє отримати 

максимальну економію електроенергії при змінному грузопотоке, незалежно 

від закону розподілу вантажопотоку.  

 Високий пусковий момент 

Перетворювач частоти забезпечує високий пусковий момент. У разі 

аварійної зупинки стрічка конвеєра може не розвантажуватися - високий 

пусковий момент дозволяє запустити навіть повністю завантажений конвеєр. 

Якщо потрібно, може забезпечуватися номінальний момент на нульовій 

швидкості. Перетворювачі Vacon NX забезпечують момент до 200% від 

номінального значення.  

 Менше зношується вплив на механічні частини і комутаційну апаратуру 

під час пуску 

  Плавне збільшення швидкості при пуску захищає механічні частини 

конвеєра від зносу, продовжуючи термін служби. Плавний пуск також 

сприятливий для силового комутаційного обладнання та мережі живлення. 

 Збільшення швидкості конвеєра 

Установка перетворювача частоти дозволяє конвеєру працювати на 

швидкостях вище номінальної, якщо цього вимагає технологічний процес.  

 Вирівнювання навантаження на двигунах, синхронізація валів  
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У разі, якщо конвеєр наводиться двома або більше двигунами, актуальна 

задача рівномірного розподілу навантаження між двигунами або синхронізації 

їх валів. Перетворювачі частоти Vacon NX мають програмне забезпечення, що 

дозволяє реалізувати ці функції.  

 Використання існуючих двигунів 

При модернізації конвеєра перетворювачі частоти можуть встановлюватися на 

існуючі двигуни (з існуючими редуктором). Тим самим, витрати на 

модернізацію - мінімальні. 

3. Класифікація можливих технічних рішень в залежності від типу 

конвеєра 

Класифікацію рішень можна дати виходячи з наступних критеріїв: 

 структура приводу конвеєра (групи конвеєрів), 

 стоїть завдання: розподіл навантаження, синхронізація валів, 

синхронізація конвеєрів, позиціонування.  

 Макропрограми «Easy Syncronization» ( «Проста синхронізація») 

 Макропрограми є розширеною версією Стандартної макропрограми, 

призначена для узгодження руху двох і більше конвеєрів (Рис. 1.12, 1.13, 

1.14). 

Додаткові функції: 

 Програмована логіка пуску / зупинки і реверсу 

 Масштабування уставки  

 Відстеження одного межі частоти Б-образні криві розгону 

 Програмовані функції пуску і зупинки 

 Гальмування постійним струмом при зупинці  

 Один діапазон заборонених частот  

 Автозапуск 

 Температурний захист двигуна і захист від заклинювання. 
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Рис. 1.12 – Синхронізація двох конвеєрів [9] 

 

 

 

Рис. 1.13– Синхронізація полотна конвеєрів [9] 
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Рис. 1.14– Електрична редукція: стрічки конвеєрів рухаються з різними 

швидкостями, співвідношення швидкостей постійно [9] 

 

Макропрограми «Shaft Synchronization» ( «Синхронізація Валов») 

Макропрограми «Shaft Synchronization» дозволяє контролювати кутове 

положення вала веденого приводу відповідно до кутовим положенням вала 

ведучого приводу. Вал відомого приводу обертається синхронно з валом 

ведучого або має кутову швидкість, пропорційну швидкості ведучого [9].  

Дана макропрограми застосовується як альтернатива механічних зв'язків 

між валами конвеєрів. 

Для роботи приводу потрібно зворотній зв'язок від енкодера або резольвера 

(СКОТ). 

функції 

 кутове положення вала ведучого приводу визначається за допомогою 

енкодера, 

 кутове положення вала веденого приводу визначається за допомогою 

інкрементального енкодера або резольвера, 

 регульоване передавальне число (відношення між швидкостями 

ведучого і веденого приводу), 
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 підстроювання передавального числа в процесі роботи без зупинки 

приводів, 

 управління за Fieldbus або по дискретним і.залоговим входів. 

Типова апаратна реалізація системи представлена на рис. 1.15. Деталі 

реалізації залежать від використовуваної макропрограми. 

 

 

 

Рис.1.15– Апаратна реалізація 2-рухового приводу конвеєра (типова 

комплектація) [9] 

 

1.2 Особливості (принципи) модульної будови виробничих ланок  

 

Модульний принцип 

Кожний варіант кінематичної структури (реалізації) у відповідній 

системі координат може бути проілюстрований конфігурацією робочого 
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простору, який обслуговується виробничими ланками. У межах цього 

простору рука робота може вивести ЗП у будь-яку точку. Виникаючі там 

обмеження кутових і лінійних переміщень у парах, зумовлені особливостями 

конструктивного оформлення МС, спричинюють заборонені зони, в які робочі 

органи не можуть бути введені. 

Параметри МС, які впливають на об'єм і конфігурацію робочого 

простору, встановлюються залежно від особливостей узгодження кінематики 

робота із задачами технологічного обладнання й організацією підготовки НС. 

Оскільки робот являє собою сукупність (систему) конструктивних або 

функціональних модулів, характеристика простору, що обслуговується 

роботом, визначається складом і характеристиками модулів, які входять у 

структуру ПР. 

Під конструктивним модулем розуміють функціонально і 

конструктивно незалежну одиницю, яка може використовуватись 

індивідуально та в різноманітних комбінаціях з іншими модулями. Кожний 

модуль представляє собою закінчений машинний агрегат, який містить як 

звичайні приводні пристрої і механізми, так і енергетичні та інформаційні 

комунікації. Модуль може забезпечити одну або декілька ступенів рухомості 

робота. В залежності від типів використовуваних модулів МС можуть 

відрізнятися такими конструктивними ознаками: мобільністю (стаціонарні, 

пересувні), типом і конструкцією опорної системи (портальні, підлогові, 

рейкові), кількістю рук (одно-, дво-, багаторукові), числом ступенів рухомості 

кисті руки, кількістю ЗП тощо. 

Аналіз можливих компоновок ПР дає змогу обгрунтувати узагальнену 

структуру МС робота, яка складається з таких основних елементів (модулів): 

основи; колони (стояка), що закріплюється до основи; руки (рук), яка 

кріпиться до колони; кисті, що закріплюється до руки; технологічних 

механізмів (модулів), які закріплюються до кисті; ЗП (робочого органа 

технологічних ПР), який закріплюється до технологічного механізму. Для 
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пересувних ПР додаються такі модулі: напрямні й візок (в обох випадках для 

підлогового чи портального виконання). При цьому вимога швидкого 

переналагодження (перекомпоповкн) зумовлює необхідність наявності 

уніфікованих елементів спряження у з'єднанні "рука - кисть - технологічний 

механізм - ЗП (робочий орган)" до зміни як модуля, так і структури 

виключенням з цього ланцюжка з'єднання проміжних елементів, яких не 

потребує конкретна виробнича ситуація. 

Розробка алгоритмів керування модулів та міжмодульної взаємодії 

Розробка алгоритму (а також його обгрунтування і, якщо це необхідно, 

модифікація) істотно ускладнюється, якщо розробник НЕ дотримується з 

самого початку деяких дисциплін, що дозволяє на кожному етапі розробки 

чітко виділити потрібні підцілі і простежувати взаємозв'язок між ними. Такою 

дисципліною, що отримала в останні роки широке поширення, є метод 

«Покрокова розробка». Суть цього методу полягає в тому, що алгоритм 

розробляється "по кроках" (як правило, «зверху вниз»), починаючи з його 

специфікації, отриманої в результаті аналізу завдання. На кожному етапі 

приймається невелика кількість рішень, що призводять до поступової 

деталізації (уточнення) керуючої та інформаційної структури алгоритму. 

Таким чином, виходить послідовність все більш детальних специфікацій 

алгоритму, що наближаються до остаточної версії програми. 

Цей метод дозволяє розбити алгоритм на частини (модулі), кожна з яких 

вирішує самостійну (як правило, невелику) підзадачу. Це дає можливість 

зосередити зусилля на вирішенні підзадачі, реалізованої у вигляді окремої 

процедури або функції. Зв'язки з управління між модулями здійснюються за 

допомогою відповідних звернень до них (викликів), а передача інформації від 

одного модуля до другого проводиться через параметри і глобальні змінні. 
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1.3 Аналіз структури і особливості дидактичних стендів  

 

Складальна станція повинна відповідати високим сучасним стандартам 

якості та функціональності. Її розміри не повинні перевищувати типових 

розмірів аналогічних станцій для зручності їх взаємо замінювання. Для 

зменшення витрат часу та ресурсів на підготовку станції до робочого стану, 

вона повинна працювати при такому самому тиску як і вся аналогічна 

навчальна пневмоелектрична апаратура, а саме шість бар. За такого тиску 

пневмоциліндри та пневмодвигуни повинні забезпечувати нормальний режим 

роботи. Одним з найважливіших критеріїв станції є, безумовно, схожість з 

великими промисловими аналогами на лініях автоматизації на підприємствах 

для як найточнішої симуляції певної ланки промислового процесу. Це 

дозволить на необхідному рівні підготувати фахівців з автоматизації, що є 

кінцевою метою роботи на цій станції. 

 Прикладом декількох станцій компанії FESTO, а  саме станцій  PicAlfa 

(рис. 1.16).  [10] Обидві станції мають схожий функціонал та принцип роботи. 

Як зазначено у джерелі по відношенню до станції PickAlfa : «Пневматична 

станція переміщення матеріалів оснащена універсальним двовісний 

маніпулятором. Вступники на приймач заготовки виявляються дифузійним 

оптичним датчиком. У цьому місці маніпулятор захоплює заготовки за 

допомогою пневматичного захоплення. В захоплення вбудований оптичний 

датчик. Датчик розрізняє «чорні» і «не чорні» заготовки. Згідно з цим 

критерієм заготовки можуть укладатися на різні скати. Якщо станція 

комбінується з іншими станціями, можна змінити критерії відсортовування. 

Заготовки також можуть укладатися на подальшу станцію. » [10], вантаж 

переміщується за допомогою механічного захвату з одного місця на інше при 

наявності вантажу. 
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Рис. 1.16– Станція переміщення матеріалів пневматична, PicAlfa 

1–блок підготовки повітря; 2–механічний схват; 3–блок електромагнітних 

реде; 4–пневмоострів; 5–панель керування; 6– башня переміщення; 7–місце 

скидання деталей [10]. 

 

Такі умови є достатньо легкими для програмування станції та 

недостатніми для постановки серйозного завдання. 

 Станція компанії FESTO Pick&Place (рис.17). Судячи по опису в джерелі 

: «Станція перекладки (Pick & Place) оснащена двовісний модулем перекладки. 

Корпуси заготовок, що знаходяться на стрічковому транспортері, виявляються 

дифузійним оптичним датчиком. Стрічковий транспортер транспортує 

заготовку на пневматичний сепаратор заготовок, де вона виявляється другим 

дифузійним оптичним датчиком. Модуль перекладки (Pick & Place) захоплює 

вставку зі ската і вкладає їх на корпус заготовки. Заготівля в зборі (корпус зі 

вставкою) видається сепаратором заготовок і транспортується до кінця 

стрічкового транспортера. Світловий бар'єр розпізнає заготовку в кінці 
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стрічкового транспортера. » [10], станція схожа за виконуючими операціями 

однак має у складі конвеєр на вакуумну присоску у якості захвату.  

  

 

Рис. 1.17– Станція перекладки, Pick&Place 

1–блок підготовки повітря; 2–башня; 3–присоска; 4–конвеєр; 5–

пневмоострів; 6–блок електромагнітних реле; 7–привід подачі заготовок; 8–

пульт керування [10] 

 

Навчальний стенд DID-MECH компанії COMOZZI 

Вивчення мехатроніки, її принципів синергетичної інтеграції апаратно-

програмних модулів, їх механічних, електричних, електронних і комп'ютерних 

частин в сучасних автоматизованих виробництвах [11]. 
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Рис. 1.18– Стенд DID–MECH [11] 

1 панель управління з контролером; 

2 станція видачі заготовок; 

3 станція ідентифікації та відбракування; 

4 станція технологічних операцій; 

5 станція перенесення; 

6 станція сортування. 

 

Всі елементи змонтовані на профільних плитах настільного виконання з 

можливістю легкого доступу до електричних і механічних компонентів, 

інформаційно-вимірювальної системі, до засобів індикації електричних 

сигналів, з можливістю покрокової налагодження і штучного внесення в 

систему апаратних та програмних несправностей. Реалізація в мініатюрному 

виконанні реального виробничого процесу з автоматичною станцією 

завантаження, ремінними і карусельними конвеєрами, роботом, позиціями 

механічної обробки, системою технічного зору, сортуванням, складуванням та 

отбраковкой. 
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Дидактичні стенди компанії  ID System Didactic 

ID System Didactic пропонує високоінноваційні гідравлічні дидактичні 

стенди в співвідношенні з ринковими очікуваннями та потребами наших 

клієнтів: підготовки фахівців. Гідравлічний дидактичний тренувальний стенд 

BHI4 - це повністю модернізована та модульна система [12]. 

 

 

 

Рис.1.19 –Дидактичний гідравлічний стенд BHI4 ID System Didactic [12] 

 

Його міцна сталева механічна паяна шасі, призначена для того, щоб 

дозволити виробничі компоненти, встановлені на анодованих пластинах. 

Цей стенд обладнанний шлангами зі швидкими зчепленнями, що 

забезпечують схеми з'єднання  в пропорційній гідравліці. 

З більш ніж 60 доступними модулями модулів у каталозі ми зможемо 

запропонувати 5 пакетів, призначених для різних рівнів підготовки. 

BHI4 V1 – ON OFF Manual (Single Face Bench – On-Off) 

BHI4 V2 – ON OFF Elec (Single Face Bench – On-Off) 

BHI4 V3 – PROPORTIONAL (Single Face Bench – Proportional) 

BHI4 V4 – ON OFF & PROPORTIONAL (Double Face Bench – On-Off & 

Proportional) 

BHI4 V5 – MOBILE (Single Face Bench – Mobile)  
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Крім того, студенти повинні використовувати стандартні компоненти, 

які дозволяють їм, після завершення своїх досліджень, легко ідентифікувати 

всі продукти, присутні на ринку. Ось чому наше дидактичне обладнання 

обладнано компонентами відомих брендів, які визнані та належать до 

останнього покоління. 

 

1.4 Мета та задачі досліджень  

 

Дидактичні стенди націлені на розвиток навичок, які необхідні для 

автоматизації виробництва і управління процесами, в області базового 

навчання і підвищення кваліфікації.  

Головною метою проекту була розробка дидактичного пневмо-

електричного стенду для дослідження синхронізації двох приводів. 

Задачі досліджень: 

 Провести аналіз існуючих методів узгодження параметрів руху та 

синхронізації приводів. 

 Розробити на базі технічного завдання компоновочне рішення 

дидактичного стенду для синхронізації руху. 

 Провести розрахунки пневмоелектричної схеми та виконати підбір 

обладнання. 

 Розробити алгоритм керування дидактичним стендом  

 Провести експериментальні дослідження синхронізації швидкості руху 

крокового двигуна та конвеєра. 
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РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ ЕЛЕКТРО-ПНЕВМАТИЧНОЇ 

МОДУЛЬНОЇ СТАНЦІЇ СКЛАДАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

2.1. Технічне завдання 

 

Дидактичний стенд розробляється для виконання робіт з синхронізації 

руху двох приводів. Навантаження на кроковий електродвигун у межах 

2кгс…4кгс. Поворот неповно поворотного пневмодвигуна 180 градусів. 

Швидкість повороту має бути у межах до 2с. Максимальна швидкість 

конвеєрної стрічки – 100мм/с. Матеріалом у гвинтовій передачі для гайки з 

конструктивних міркувань звяти БрО10Ф1 а для гвинта загартовану Ст40 з 

різьбою М6х1. Максимальна частота обертів на валу крокового 

електродвигуна – 1940об/хв. Довжина гвинтової передачі складає 300мм. 

Довжина конвеєра – 250мм. Розміри робочої зони – 700х355 

 

2.2. Розробка загальної схеми та компоновочного рішення модульної станції 

 

Всю станцію можна поділити на декілька основних частин: поворотний 

маніпулятор, стенд з кроковим електричним двигуном та неповно поворотним 

пневмодвигуном, конвеєр відвантаження. 

 Поворотний маніпулятор (рис.2.1) виконує функцію захвату продукції 

вакуумними присосками та транспортування її з початкового положення на 

конвеєр відвантаження. 

 Поворотний маніпулятор складається з балок кріплення циліндрів (БК), 

поперечної балки (ПБ), регуляторів висоти рами (РВ), кріплення до насадки на 

вал пневмодвигуна (КН), насадки на вал пневмодвигуна (НВ). 
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Рис. 2.1 –Модель рами поворотного маніпулятора 

 

Важливою особливістю поворотного маніпулятора є те, що він має 

можливість змінювати габаритні розміри змінюючи взаємне розташування 

деяких частин його конструкції. Для забезпечення більшого функціоналу 

можливо змінювати висоту рами у рамках 40 мм та розмах місць кріплення 

циліндрів на 80 мм. 

Станція складального виробництва сконструйована за принципом 

максимально ергономічного використання ресурсів та робочого місця. Для 

конструювання стенду використовував наступні вихідні дані: навантаження на 

кроковий електродвигун у межах 2кгс…4кгс. У якості навантаження виступає 

вага каретки з неповно поворотним пневмодвигуном на якому монтована 

поворотна рама з двома циліндрами, присосками та корисним вантажем 

схваченим присосками.  
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Поворот неповно поворотного пневмодвигуна 180 градусів, тобто 

максимально можливий для цього типа двигуна. Швидкість повороту має бути 

у межах до 2с.  

Максимальна швидкість конвеєрної ленти – 100мм/с. Це забагато для 

гвинтової передачі, тому за допомогою реле є можливість змінювати 

швидкість конвеєрної ленти у межах 10мм/с…50мм/с.  

Матеріалом у гвинтовій передачі для гайки з конструктивних міркувань я 

взяв БрО10Ф1 а для гвинта загартовану Ст40 з різьбою М6х1.  

Максимальна частота обертів на валу крокового електродвигуна – 

1940об/хв, що відповідає 32.3 об/с.  

Загальний вигляд стенду зображений на рис.2.2. 

 

 

 

 

Рис. 2.2– Загальний вигляд пневмоелектричної модульної станції  

 

Усі елементи кріпляться на спеціальній монтажній плиті (12) на тумбі. 

Повітря з магістралі поступає у блок підготовки повітря (1) а після ньоого йде 

у пневмоострів (2). Після пневмоострова трубопровід розгалужується та йде 
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до циліндрів (4), вакуумних ежекторів (3) та неповно поворотного 

пневмодвигуна. Циліндри монтуються на поворотну раму (5). На кінцях 

штоків циліндрів на різьбі монтуються присоски (6), які працюють від 

ежекторів (3). Присоски слугують для хватання корисного вантажу (8) та 

транспортування його на конвеєр розвантаження (7). Спочатку вантаж 

знаходиться на початковій позиції на місці розвантаження (10). З конвеєру 

вантаж транспортується у складальну ємність (9). Телескопічні направляючі 

монтуються на монтажну плиту за допомогою кронштейнів (11). 

 

2.3. Розробка модуля крокового електродвигуна 

 

Стенд з кроковим електродвигуном та неповно поворотним 

пневмодвигуном (рис. 2.3) складається з крокового електричного двигуна 

(ЕД), муфтою між валом двигуна та гвинтовою передачею (М), неповно 

поворотним пневмодвигуна (ПД), телескопічних направляючих (ТН). 

 

 

Рис. 2.3 –Модель стенду з кроковим електродвигуном та неповно 

поворотним пневмодвигуном 

 

Кроковий електричний двигун через муфту з’єднаний з гвинтовою 

передачею задля вбереження його від можливих перевантажень з боку гвинта. 

Гвинтова передача на підшипниках знаходиться між кронштейнами. Гайка з 

різьбою ходить вздовж гвинта, на най закріплена каретка з неповно 
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поворотним пневмодвигуном. Каретка кріпиться на телескопічних 

направляючих. 

При підборі крокового двигуна необхідно відштовхуватися від 

планованої сфери застосування і технічних характеристик.  

Кроковий двигун це, як зрозуміло з його назви, двигун який обертається 

дискретними переміщеннями. Досягається це за рахунок хитрої форми ротора 

і двох (рідше чотирьох) обмоток (рис.2.4). В результаті чого, шляхом 

чергування напрямку напруги в обмотках можна домогтися того, що ротор 

буде по черзі займати фіксовані значення. 

В середньому, у крокового двигуна на один оберт валу, припадає 

близько ста кроків. Але це сильно залежить від моделі двигуна, а також від 

його конструкції. Крім того, існують полукрокові та мікрокрокові режими, 

коли на обмотки двигуна подають ШИМовану напругу, що змушує ротор 

зупинитися між обмотками і залишатися в рівноважному стані, яке 

підтримується різним рівнем напруги на обмотках. Ці хитрощі різко 

покращують точність, швидкість і безшумність роботи, але знижується 

момент і сильно збільшується складність керуючої програми - треба ж 

розраховувати напруги для кожного кроку.  

Один з недоліків в кроковиках, це досить великий струм. Так як на 

обмотки напруга подається весь час, на відміну від колекторних двигунів. 

На рис.2.4 показана схема типового способу збудження двохфазного 

двигуна. У фазі А дві катушки статора збуджуються, і це змушує ротор магніта 

притягнутися і зафіксуватися, оскільки протилежні магнітні полюси взаємно 

притягуються. Коли обмотки фази А вимикаються, включаються обмотки 

фази В, ротор повертається за годинниковою стрілкою на 90 °. 
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Рис.2.4 – Схема збудження двохфазного двигуна. 

 

Далі фаза В відключається, і фаза А включається, але полюса 

розташовуються тепер протилежно. Це призводить до наступного повороту на 

90 °. Далі фаза А вимикається, включається фаза В у зворотній полярності. 

Повторення цих дій приводить ротор в обертання за годинниковою стрілкою 

кроками по 90 °. 

Кроковий двигун може бути і «напівкроковим», тоді додається стадія 

виключення в процесі переходу між фазами. Це ділить кут кроку навпіл. 

Наприклад, замість 90 ° кроковий мотор може робити повороти по 45 ° на 

кожен «півкрок», як показано на рис.2.5. 
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Рис.2.5 –  Схема напівкрокового керування двигуном. 

 

Але напівкроковий режим має втрати під обертового моменту на 15-

30%, в порівнянні з кроковим управлінням з двома активними фазами, 

оскільки одна з обмоток не активна під час половини кроку, і це в підсумку 

втрата електромагнітної сили, що діє на ротор, тобто чиста втрата крутного 

моменту. 

Вибір способу керування струмом у котушках статора: 

Оскільки для забезпечення високої швидкості обертання ротора та 

високого обертового моменту при цьому контролер повинен забезпечити 

високу швидкість наростання струму у котушках статора, було обрано 

імпульсний режим керування Н-подібним мостом, який використовується для 

подання та переключення напрямку струму у котушках. Використання 

імпульсного регулятора забезпечує швидке наростання струму у котушках 

статора за невеликих апаратних затрат на реалізацію схеми регулювання. Крім 

того, такий підхід забезпечує постійний момент незалежно від коливань 

напруги живлення. 

Це дає змогу використовувати дешеві, нестабілізовані джерела 

живлення. Для підвищення швидкості наростання струму використовуються 
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джерела живлення, які забезпечують напругу, у кілька разів вищу від 

номінальної робочої напруги на котушках. Середня напруга та струм 

підтримуються керуванням шпаристості керуючих імпульсів. Для 

забезпечення зворотного зв’язку до кола котушок статора включаються 

резистори, напруга на яких пропорційна до струму у котушках. Це значення 

порівнюється за допомогою компаратора з бажаним значенням, яке задається 

за допомогою ЦАП, і за результатами порівняння котушка або підключається, 

або відключається від джерела живлення. Це забезпечує бажаний струм у 

котушках статора і відповідно бажане магнітне поле. 

Критерії, за якими обирається кроковий двигун [13]. 

1. Індуктивність. Слід обчислити квадратний корінь з індуктивності 

обмотки і помножити його на 32. Отримане значення потрібно порівняти з 

напругою джерела живлення для драйвера. Відмінності між цими числами не 

повинні сильно відрізнятися. Якщо напруга живлення на 30% і більше 

перевищує отримане значення, то мотор буде грітися і шуміти. Якщо менше, 

то крутний момент буде занадто швидко спадати зі швидкістю. Велика 

індуктивність потенційно забезпечить можливість для більшого крутного 

моменту. Однак для цього потрібен драйвер з великою напругою живлення. 

2. Тип двигуна. 

Широко поширені біполярні, уніполярні і трифазні моделі. Кожна з них 

має свої особливості: 

 біполярні найчастіше використовують завдяки простому підбору 

нового драйвера при виході старого з ладу, високому питомому 

опору на малих обертах; 

 трифазні відрізняються більшою швидкістю, ніж біполярні 

аналогічного розміру. Підходять для випадків, коли потрібна висока 

швидкість обертання; 

 уніполярні (є кілька видів біполярних двигунів в залежності від 

підключення обмоток). 
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3. Графік залежності крутного моменту від швидкості. Дозволяє 

визначити, чи задовольняє обраний двигун умовам в технічному завданні. 

Пускова крива є більш цікавою, оскільки вона показує загальний 

доступний момент, коли двигун працює на постійній швидкості на заданій 

частоті. Цей момент використовується для подолання навантажувального 

моменту та для прискорення навантаження та інерції двигуна. 

Однією із проблем при виборі правильного типу двигуна є те, що 

драйвер (мікросхема керування, яка забезпечує регульований ток, захист від 

перенавантаження та інше) має великий вплив  на вихідний крутний момент і 

потужність. Наприклад, різниця в обертаючому моменті, потужності та 

ефективності системи для 57-мм ступені PM57мм, показана на рис.2.6. В 

обох випадках комбінація обмотки та драйвера була розроблена таким чином, 

щоб керувати максимальним струмом через обмотку на двигуні, яка не 

перевищуватиме максимальну 7-ватну розсіювальну потужність для цього 

типу двигуна. 

 

 

 

Рис.2.6 – Вихідний момент та вихідна потужність для  PM5 мм, керована 

уніполярним драйвером L / R та біполярним постійного струму NJM3770A.  
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З діаграми ми бачимо, що вихідна потужність двигуна може бути 

збільшена в 6 разів завдяки використанню біполярного драйвера постійного 

струму в порівнянні з базовим однополярним драйвером L/R. Збільшена 

вихідна потужність залежить як від збільшеного крутного моменту, так і від 

збільшеного рівня кроку. 

Як ми бачимо з рисунка, максимальна вихідна потужність доступна при 

відносно високих ступенях швидкості у порівнянні з максимальною частотою 

обертання для такого типу двигуна (приблизно від 150 до 400 Гц для інерції 

нульової навантаженості, залежно від схеми драйверів ). Цей факт, 

справедливий для більшості крокових двигунів, показує, щоб мати можливість 

отримати високопродуктивну систему крокових двигунів, ми повинні 

збільшувати / зменшувати крутний момент, коли ми запускаємо та зупиняємо 

двигун та навантаження.  

Розрахунок крокового двигуна: 

Кроковий двигун через муфту з’єднується з гвинтовою передачею за 

допомогою якої здійснюється переміщення каретки з пневмодвигуном вздовж 

направляючих (рис.2.7). За допомогою насадки на пневмодвигун насаджується 

кронштейн що містить два циліндра розміщених один навпроти іншого для 

забезпечення виконання операції обома циліндрами почергово для збільшення 

КПД станції.  

Необхідно визначити силу тертя в напрямках, яка залежить від 

використовуваних матеріалів. Гайка виготовлена з матеріалу БрО10Ф1, гвинт 

зроблений з загартованої сталі.  

Коефіціент тертя між Сталь та Бронза f = 0.08 − 0.1 
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Рис.2.7 – Розрахункова схема механізма. 

 

Маса поворотного механізму, що монтується на каретку, до якої 

кріпиться гвинтова передача: 

 

m = mдв + 2(mкр + mц + mпр) + mр = 0.54 + 2(0.11 + 0.06 + 0.01) + 0.3

= 1.2 кг 

 

де mдв - маса поворотного пневмодвигуна, mкр- маса половини каретки, mц- 

маса циліндра, mпр- маса присоски, mр- маса поворотної рами. 

Необхідне прискорення системи: 0,2 м/с2. 

1. Розрахунок сили тертя:  

 

Fтр = f ∙ m ∙ g = 0,1 ∙ 1,2 ∙ 9,81 = 1,177 H 

 

Розрахунок сили інерції:  
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Fі = a ∙ m = 0,2 ∙ 1,2 = 0,24 H 

 

2. Щоб розрахувати повну силу опору треба скласти сили тертя, інерції і 

збільшити силу на 30%.  

3.  

F = (Fтр + Fі) = (1,177 + 0,24) = 1,417 H 

 

Fп = (F ∙ 30%) + F = 1,842 H 

 

Оскільки діаметр гвинта = 4,5 мм; значить за 1 оберт вала двигуна ми 

перемістимося на: 

 

l = 4,5 ∙ π = 14,14 мм 

 

Ми використовуємо гвинт діаметром 4,5 мм. Отже крутний момент дорівнює: 

 

M =
d

2
∙ Fп =

0,0045 м

2
∙ 1,842 Н = 4,2 ∙ 10−3 Н ∙ м 

 

З моментом розібралися, тепер розберемося зі швидкістю.  

Дискретність переміщень, яку ми хочемо отримати 0,01 мм, значить нам 

потрібно  

k = 14,14 ∙ 0,01 = 1414 кроків за оберт 

 

Максимально допустима швидкість, яку може розвинути система щоб не 

увійти в резонанс:   V = 25 мм
с⁄  . 

Знайдемо кількість обертів яку повинен зробити кроковий двигун: 

 

n = V
k⁄ = 25 ÷ 1414 = 1,768 об

с⁄  
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 Частоту обертів двигуна: 

 

T = n ∙ k = 1,768 ∙ 1414 = 2500 Гц 

 

Визначимо потужність приводу. 

Механічна потужність дорівнює силі опору руху помножену на 

швидкість руху. Силу ми знайшли. Швидкість задана: V = 25 мм
с⁄  

 

Знаходимо механічну потужність: 

 

P = Fп ∙ V = 1,842 ∙ 25 = 46,05 Вт 

 

Якщо врахуємо ККД системи приводу – ШВП який дорівнює 95%. Необхідна 

потужність двигуна дорівнює  

 

Pроз =  P
ККД⁄ = 48,48 Вт 

 

Висновок - двигун потужністю 50Вт підходить для наших цілей. 

 

2.4. Розробка модуля нерегульованого електродвигуна 
 

Конвееєр відвантаження (рис.2.8) містить електричний двигун постійного 

струму який приводить у рух конвеєрну ленту. Вздовж конвеєру вмонтовані 

датчики, за допомогою яких можна визначити швидкість руху конвеєрної 

ленти. 
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Рис 2.8 –Модель конвеєра відвантаження з монтованими на ньому 

датчиками  

 

Для управління швидкістю конвеєра використовуємо широтно-імпульсний 

регулятор (рис.2.9). 

 

Рис. 2.9 –Широтно – імпульсний регулятор постійного струму 
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Схема містить в основі дуже широко поширений інтегральний таймер 

NE555N (КР1006ВІ1), навантажений на затвор польового транзистора. 

Регулювання двигуна відбувається за рахунок імпульсної подачі струму на 

обмотки двигуна за допомогою таймера [15]. 

 

2.5. Розробка модуля пневматичних пристроїв  
 

Пневмосистема (рис. 2.10) є важливою частиною станції складального 

виробництва.  

Перед початком роботи слід перевірити підключення ліній, кріплень 

циліндрів, присосок та ежекторів. Також приблизно налаштувати дроселі 

(Др1, Др2, Др3, Др4, Др5, Др6) на лініях підводу до циліндрів та 

пневмодвигуна щоб запобігти небажаним поштовхам в початку роботи без 

попередніх втручань. Тиск на напірних лініях налаштовується реле тиску у 

блоці підготовки повітря (БП). Його налаштовують після пуску компресорної 

станції, розташованої до стенду. Увімкнення пневматичних пристроїв, а саме 

двох циліндрів, неповно поворотного пневмодвигуна (Пн.Д), ежекторів (Єж.1, 

Єж.2) які в свою чергу генерують вакуум для вакуумних присосок (Пр.1, Пр.2). 

Усі 5 розподільників (Р1, Р2, Р3, Р4, Р5) об’єднані у пневмоострів, який 

забезпечує компактний монтаж та зручний підвід магістралі до кожного 

розподільника. 
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Рис. 2.10– Пневматична схема модульної станції 

 

Розподільник Р1 відповідає за функціонування неповно поворотного 

пневмодвигуна Пн.Д. Дросель Др1  регулює  швидкість  обертання  

пневмодвигуна в одну сторону а дросель Др2 у іншу. Розподільник Р2 

відповідає за висування та всування штоку циліндру Ц1. За допомогою 
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дроселів Др3, Др4 існує можливість регулювання швидкості руху штоку. 

Розподільник Р3 відповідає за висування та всування штоку циліндру Ц2. За 

допомогою дроселів Др5, Др6 існує можливість регулювання швидкості руху 

штоку. Розподільник Р4 відповідає за функціонування генератору вакуума 

Єж.1 для присоски Пр.1. Розподільник Р5 відповідає за функціонування 

генератору вакуума Єж.2 для присоски Пр.2. 

При динамічному розрахунку визначаємо час спрацювання приводу, під 

котрим розуміють час t руху поршня в одному напрямку. Цей час складається 

з трьох складових : tI – час підготовчого періоду – з початку переключення 

керуючого пристрою до початку руху поршня; tII – час руху поршня, протягом 

котрого поршень пройде весь заданий робочий шлях;  t III – час кінцевого 

періоду, впродовж якого тиск в робочій порожнині збільшується до потребує 

мого значення. 

В залежності від функціонального призначення приводу ті або інші 

інтервали часу являються найбільш суттєвими. У транспортуючих 

пневмоприводах найбільш суттєвим є  час руху поршня, а заключний період 

не розглядається.  

На рис.2.11 показана розрахункова схема пневмоприводу, основним 

елементом якого є поршневий пневмоциліндр двосторонньої дії. 

           

 

Рис. 2.11– Розрахункова схема пневмоприводу 
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Його положення визначається  поточною координатою  х . В початковому 

положенні /показано пунктиром/ х = 0, але між поршнем та кришкою циліндру 

завжди є  невеликий об’єм – шкідливий об’єм. Фіктивна координата хо , 

характеризує мінімальний розрахунковий об’єм робочої порожнини циліндру, 

котрий повинен бути наповнений стиснутим повітрям, перед тим як поршень 

почне рух. Фактичний мінімальний об’єм робочої порожнини дорівнює 

додатку шкідливого об’єму до об’єму трубопроводу, що зв’язує робочу 

порожнину з виходом пневморозподілювача. Однак при розрахунку треба 

враховувати, що умови наповнення порожнини та об’єму рівномірно 

розподіленого по довжині трубопроводу не є однаковими, тому фактичний 

об’єм трубопроводу замінюється  його розрахунковим (приведеним) 

значенням. Координата  xo розраховується по формулі: 

 

F

VV

F

V
x РТР 

 0min
0  

 

де VР min – мінімальний розрахунковий об’єм робочої порожнини;  

F – площа поршня з боку робочої порожнини;  

V0 – шкідливий об’єм циліндру;  

VРТ – розрахунковий (приведений) об’єм трубопроводу. 

   

2 2
5 3

0

3,14 0,008
0,015 0,015 0,01 0,1 0,04 10 .

4 4

D
V F s s м

  
          

 

де s – робочий хід привода. 

Пізніше знайдемо, що 61,6 10РТV   м3. 

Підставимо значення в  і знайдемо хо: 

6 6

0 2

9,4 10 1,6 10
0,004 .

3,14 0,1

4

x м
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2.5.1 Знаходження пропускної здатності напірної пневмоліній 
 

 

 

Рис.2.12– Спрощена система підводу та відводу повітря до циліндрів 

 

Так як напірна пневмолінія нашої схеми складається з двох частин 

трубопроводу, що зв’язують між собою елементи пневмоапаратури, на яких 

будемо визначати пропускну здатність напірної пневмолінії, то ефективна 

площа перерізу являє собою приведену величину. 

При послідовному з’єднанні елементів та ділянок напірної пневмолінії 

маємо: 

 

1 2

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

МР КЗ T Р Te e e e e ef f f f f f
      

 

Значення пропускної здатності: для розподільника Р2 КV=80 л/хв., для 

маслорозпилювача КV=50 л/хв., для зворотного пневмоклапана 12-1К КV=50 

л/хв. 

 

3 3 30,001 60
40 80 80 4,8 .

1 1000

60

PV

л м м м
K

хв год год
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3 3 30,001 60
20 50 50 4 .

1 1000

60

КЗ МРV V

л м м м
K K

хв год год
год

      

 

По формулі нижче знайдемо ефективну площу розподільника, 

маслорозпилювача і зворотного пневмоклапана: 

 

,
105 4

 V
e

K
f   

 

6 2

4 4 4

4.8
48 10 ;

5 10 5 10 5 10

P MP

P

V V

e

K K
f м    

  
 

 

6 2

4 4

4
24 10 ;

5 10 5 10

КЗ

КЗ MP

V

e e

K
f f м    

 
 

 

Знайдемо 
1Te

f , для цього знайдемо коефіцієнт сумарних витрат ζ1 по 

формулі: 

 

1
1

0,03 1.31
7,5

2 2 0,008

Tl

d


       

 

де λ=0,03 – коефіцієнт тертя для повітря, 

d=0,008м – діаметр трубопроводу, 

lТ1 =1.31м – довжина першої ділянки трубопроводу. 

За величиною ζ1, використовуючи графік μ=f(ζ) (рис. 2.13), знаходимо 

величину μ1=0,4. 
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Рис. 2.13– Графік залежності μ=f(ζ) [16] 

 

Потім розраховуємо ефективну площу: 

 

,111 Te ff
T

    

 

де fТ1 – площа перетину трубопровода. 

 

4

2

1
1

T
T

d
f





. 

 

Підставимо значення: 

 

1

2
6 23,14 0,012

0,4 45 10 .
4Te

f м
     

 

Так само і для другої ділянки трубопроводу: 

Коефіцієнт сумарних витрат ζ2: 

 

2
2

0,03 1.31
0,75,

2 2 0,008

Tl

d
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де λ=0,03 – коефіцієнт тертя для повітря, 

d =0,008м – діаметр трубопроводу, 

lТ2 =1.31м – довжина другої ділянки трубопроводу. 

За величиною ζ2, використовуючи графік μ=f(ζ) (рис. 2.13), знаходимо 

величину μ2=0,8. 

Потім розраховуємо ефективну площу: 

 

,222 Te ff
T

    

 

де fТ2 – площа перетину трубопровода. 

 

4

2

2
2

T
T

d
f





. 

 

Підставимо значення: 

 

.104,90
4

012,014,3
8,0 26

2

2
мf

Te




  

 

Підставимо отримані значення в формулу, отримаємо: 

 

       
2 2 2 22 6 6 6 6

1 1 1 1 1
2 ;

45 10 90,4 10 48 10 24 10ef    
    

   
 

 

5 2

9

1
1,48 10

4,5 10
ef м  


 

 

 

 



73 

 

 

 

2.5.2 Знаходження пропускної здатності пневмолінії вихлопу 
 

Так як пневмолінія нашої схеми складається з двох частин 

трубопроводу, що зв’язують між собою елементи пневмоапаратури, на яких 

будемо визначати пропускну здатність пневмолінії вихлопу, то ефективна 

площа перетину являє собою приведену величину. 

При послідовному з’єднанні елементів та ділянок пневмолінії вихлопу 

маємо: 

 

222

111

2 РТ eвeвeв fff
   

 

Значення пропускної здатності: для розподільника Р6 К=80 л/хв. 

 

3 3 30,001 60
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По формулі знайдемо ефективну площу розподільника: 

 

,
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 V
eв

K
f  

 

;м1048
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K
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Знайдемо 
2Teвf , для цього знайдемо коефіцієнт сумарних витрат ζ2 по  

 

формулі: 
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2

2

2
d

lT


   

 

де λ=0,03 – коефіцієнт тертя для повітря, 

d=0,008м – діаметр трубопроводу, 

lвТ2 =1.31м – довжина першої ділянки трубопроводу. 

 

2

0,03 1.31
0,75.

2 0,008
в     

 

За величиною ζв2, використовуючи графік μ=f(ζ) (рис. 2.13), знаходимо 

величину μв2=0,6. 

Потім розраховуємо ефективну площу: 

 

,
122 TT ввeв ff    

 

де fвТ2 – площа перерізу трубопровода. 

 

2

2

2 2
6 23,14 0,012
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d
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      . 

 

Підставимо отримані значення в формулу, отримаємо: 
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2.5.3. Врахування об’ємів трубопроводів при динамічному розрахунку 
 

2.5.3.1 Врахування об’ємів трубопроводів при динамічному розрахунку 

напірної пневмолінії 

 

Розроблено метод врахування розподіленого об’єму трубопровода 

шляхом його приведення до зосередженого об’єму. Розрахунковий 

(приведений) об’єм визначається з виразу: 

 

,TvPT VkV   

 

де VТ – фактичний об’єм трубопровода; 

 

;
4

2

2

T
T

T l
d

V 





 

 

kv – коефіцієнт приведення розподіленого об’єму до зосередженого. 

Коефіцієнт kv знаходиться по формулі: 

 

,
e

e
v

f

f
k


   

 

де ef  – ефективна площа перерізу пневмолінії; 

ef   – ефективна площа перерізу тієї ж пневмолінії, але знайдена з 

урахуванням половини гідравлічного опору ділянки трубопровода, для якого 

визначається розрахунковий об’єм. 

Знайдемо ефективну площу на ділянці lT2, із якої визначимо 

розрахунковий об’єм: 

 

2 2 2.Te Tf f     

Знайдемо для половини ділянки lT2 значення 
2  : 
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За величиною 
2   використовуючи графік μ=f(ζ) (рис. 3.3), знаходимо 

величину 
2 0,9  . 

Підставимо знайдені значення в формулу та отримаємо: 

 

2

2
6 23,14 0,012

0,9 101,7 10 .
4Te

f м
      

 

Щоб знайти ef   скористаємось формулою . 

 

222222
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Знайдені значення підставимо в формулу коефіціенту: 

 

5

51,4

1,48 10
0,997

9 10
.vk








   

 

Далі підставимо kv у формулу (16) і знайдемо VРТ: 
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2.5.3.2 Врахування об’ємів трубопроводів при динамічному розрахунку 

пневмолінії вихлопу 

  

Розрахунковий (приведений) об’єм лінії вихлопу визначимо з виразу: 

 

,TвvвPTв VkV    

 

де VТв – фактичний об’єм трубопровода; 

 

;
4

2

2

вT
T

Tв l
d

V 





 

 

kvв – коефіцієнт приведення розподіленого об’єму до зосередженого. 

Коефіцієнт kvв знаходиться по формулі: 

 

,
eв

eв
vв

f

f
k


  

 

де eвf  – ефективна площа перерізу пневмолінії; 

eвf   – ефективна площа перерізу тієї ж пневмолінії, але знайдена з 

урахуванням половини гідравлічного опору ділянки трубопровода, для якого 

визначається розрахунковий об’єм. 

Знайдемо ефективну площу на ділянці lT2в, із якої визначимо 

розрахунковий об’єм: 

 

.222 Te ff
T
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Знайдемо для половини ділянки lT2в значення 
2  : 

 

2

2

1 1
0,6

1 12 20,03 0,375.
2 2 0,012

T вl

d
 

 
         

 

За величиною 
2   використовуючи графік μ=f(ζ) (рис. 3.2), знаходимо 

величину 
2 0,9  . 

Підставимо знайдені значення в (21) та отримаємо: 
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4Te
f м
      

 

Щоб знайти eвf   скористаємось формулою: 
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Знайдені значення підставимо в: 
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Далі підставимо kvв у формулу і знайдемо VРТв: 

 

2
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2.5.4 Розрахунок періоду спрацювання пневмоприводів в пневмосистемі 
 

2.5.4.1 Розрахунок підготовчого періоду у циліндрів 

 

Підготовчий період охоплює інтервал часу, коли в робочій порожнині 

тиск збільшується, а в вихлопній зменшується, причому ці процеси протікають 

до тих пір, поки в обох порожнинах встановиться перепад тисків, при якому 

рушійна сила подолає сили опору приводу і поршень зрушиться з місця [2]. 

Отже, потрібно визначити час наповнення робочої порожнини і час закінчення 

стисненого повітря з вихлопної порожнини до встановлення необхідного 

перепаду тисків. За розрахункове значення приймаємо найбільше з отриманих. 

Час розповсюдження хвилі тиску від розподільника до робочих 

циліндрів визначаю по формулі: 

 

2
Tlt
a

  

 

де lт – довжина трубопроводу = 1.31м; а – швидкість розповсюдження звуку у 

повітрі, котра при Т = 290К (17 С) рівна 341 м/с. 

t2 = 0.0038 с. 

Знаходжу початкові об’єми робочої та вихлопної порожнин: 

 

2

1
0 0̀

4
OB t

d
V V V l


    

 

де Vo' – шкідливий простір робочої та вихлопної порожнин = 6 30.03*10 м , d1 – 

діаметр трубопроводу  = 0.002м. 

2
6 3

0

3.14*0.002
0.03*10 *1.31 0.0000041

4
V м    
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а також об’єм Vв вихлопної порожнини у момент початку робочого ходу 

поршня: 

 

2 2
6 2

2

( )
8,4175*10

4

ш
B OB OB

D D s
V V F s V м 

      

де D – діаметр поршня циліндра = 0.008м, Dш – діаметр штока циліндра = 

0.003м, s – довжина ходу штока = 0.1м. 

 Визначаю безрозмірне навантаження на поршень: 

 

4 2

1

0.3
0.078

6*10 *0.008M

P
X

p F
    

 

де P – навантаження на поршень з урахуванням сил тертя,pм – маса поступово 

рухомих частин приводу, F – площа поршня. 

 Знаходжу значення відносних тисків Д та ВД  у момент початку руху 

поршня, для чого попередньо вираховую параметр: 

 

6

0

6
0.97B B

B

V f

V f





  
   

  
 

 

де  - коефіцієнт витрати вхідної лінії, B  - коефіцієнт витрати вихідної лінії. 

 Коефіцієнт: 
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 По монограмі (рис.3.4, б) для Х= 0.078 та =0.97 знаходжу  

 

Н

Д = 0.87 та Н

ВД = 0.276 
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 Беручи до уваги те, що рм = 6 ат та 2,1 0.85FП  , вношу відповідні 

корегування: 

 

2,10.5(1 ) 0.87 0.5(1 0.85) 0.84Н F

Д Д П          

 

2,1

5
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М

р
П

р
         

 

 Визначаю час наповнення робочої порожнин до початку руху поршня по 

формулі: 

 

 

Рис. 2.14– Графіки для знаходження підготовчого часу [16] 
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Значення функцій 
1 (0.84) та 

1 (0.182) знаходжу по номограмі (див. рис. 2.14, 

а) 

Час спорожнення вихлопної порожнини вираховую по формулі: 

 

6
2 2

2 21 3

2

8.41*10
2.53*10 [ ) )] 2.53*10 *

0.26*0.177*10 *0.785

*(0.816 0.782) 0.0484

в b
з BД аk

k
B B B

V
t

t

c


 

 
     

 

 

 

 

Значення функцій 2 )BД  та 2 )а  знайшов по монограмі (див. рис. 2.14, 

а). 

Порівнюючи час наповнення і спорожнення порожнин робочого 

циліндра, вибираємо більшого значення, т. е t3 = 0.062c. В даному випадку 

велика різниця в часі пояснюється головним чином малою величиною 

навантаження (Х=0.078), завдяки чому тиск у вихлопній порожнині змінився 

значно менше, ніж в робочій порожнині. Час підготовчого періоду: 

 

1 2 3 0.069lt t t t c     

 

2.5.5 Розрахунок часу прямого ходу у циліндрів 
 

Розраховую безрозмірне навантаження на привід по формулі: 

 

2 4 2

0.3
1.27 1.27 0.099

6*10 (0.008)M

P

p D
     

 

де Р – навантаження на штоці, pм – тиск повітря в магістралі, D – діаметр 

поршня. 

Знаходжу безрозмірний конструктивний параметр N по формулі: 
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2 2

1 1

3 3 4

1

275.14*0.2(0.003) 0.1
275.14 3.51

(0.008) 6*10 *0.1

m

M

Pd
N

D p s


    

де 1  - коефіціент витрати лінії підводу. 

Знаходжу коефіціент пропускної здатності   лінії вихлопу по формулі: 

 

2

2 2

2

1 1

0.4
2

0.2

d

d


   


 

 

де d1 та d2 – діаметри підводящої та вихлопної труби. 

Знаходжу початкові об’єми робочої та вихлопної порожнин: 

 

2 3 2 3 3

01 01 1 1 01 02` 0.785 0.0105*10 0.785(0.008) *1.31 0.076*10 ;V V d l м V V        

 

де 01`V  - початковий об’єм робочої порожнини, 1l  - довжина трубопроводу від 

розподільника до циліндру. 

Потім розраховую початкові безрозмірні координати положення 

поршня: 

 

3

01
01 02 2 2

1.27*0.076*10
1.27 0.2

0.008 *0.1

V

D s



       

 

Для 
01 02 0.2a

а

M

p

p
          найбільш відповідним виявляється 

графік, приведений нижче, на рис. 2.15, б. 
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Рис.2.15– Залежність часу спрацювання від конструктивного 

параметра пневмоприводу при різних значеннях коефіціента пропускної  

здатності   (>1) [16] 

 

При N = 3.51 та Х = 0.099 знаходжу безрозмірний час спрацювання 

поршня   . 

По формулі переходу знайду дійсний час спрацювання приводу: 

 

2 2
3 3

2 2

1 1

0.1*(0.008) *10
1.31*10 1.31*10 0.29

0.2*0.003

sD
t c

d

 
  


 

 

2.5.6 Розрахунок часу зворотнього ходу у циліндрів 
 

Розраховую безрозмірне навантаження на привід по формулі: 

 

2 2 4 2 2

0.3
1.27 1.27 0.081

( ) 6*10 (0.008 0.003 )M

P

p D d
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де Р – навантаження на штоці, pм – тиск повітря в магістралі, d  – діаметр 

штока. 

Знаходжу безрозмірний конструктивний параметр N по формулі: 

 

2 2

1 1

3 3 4

1

275.14*0.2(0.003) 0.1
275.14 3.51

(0.008) 6*10 *0.1

m

M

Pd
N

D p s


    

 

де 1  - коефіціент витрати лінії підводу. 

Знаходжу коефіціент пропускної здатності   лінії вихлопу по формулі: 

 

2

2 2

2

1 1

0.4
2

0.2

d

d


   


 

 

де d1 та d2 – діаметри підводящої та вихлопної труби. 

Знаходжу початкові об’єми робочої та вихлопної порожнин: 

2 3 2 3 3

01 01 1 1` 0.785 0.0105*10 0.785(0.003) *1.46 0.046*10V V D l м       

 

де 01`V  - початковий об’єм робочої порожнини, 1l  - довжина трубопроводу від 

розподільника до циліндру. 

Потім розраховую початкові безрозмірні координати положення 

поршня: 

 

3

01
01 02 2 2

1.27*0.046*10
1.27 0.3

0.003 *0.1

V

d s



       

 

Для 
01 02 0.3a

а

M

p

p
          найбільш відповідним виявляється 

графік, приведений у попередній частині розрахунку, на рис. 3.5, б. 
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При N = 3.51 та Х = 0.081 знаходжу безрозмірний час спрацювання 

поршня   . 

По формулі переходу знайду дійсний час спрацювання приводу: 

 

2 2
3 3

2 2

1 1

0.1*(0.003) *9
1.31*10 1.31*10 0.21

0.2*0.008

sD
t c

d

 
  


 

 

2.5.7 Розрахунок часу спрацювання неповно поворотного пневмодвигуна 

Розраховую безрозмірне навантаження на валу по формулі: 

 

2 4 2

0.3
1.27 1.27 0.01

6*10 (0.025)M

P

p D
     

 

де Р – навантаження на валу, pм – тиск повітря в магістралі, D – діаметр 

поршня. 

Знаходжу безрозмірний конструктивний параметр N по формулі: 

 

1

4

1

275.14*0.2 0.8
275.14 6.42

(0.025) 6*10 *0.078

m

M

P
N

D p s


    

 

де 1  - коефіціент витрати лінії підводу. 

Знаходжу коефіціент пропускної здатності   лінії вихлопу по формулі: 

 

2

2 2

2

1 1

0.4
2

0.2

d

d


   


 

де d1 та d2 – діаметри підводящої та вихлопної труби. 

Знаходжу початкові об’єми робочої та вихлопної порожнин: 

 

2 3 2 3 3

01 01 1 1 01 02` 0.785 0.35*10 0.785(0.025) *1.05 0.26*10 ;V V D l м V V        
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де 01`V  - початковий об’єм робочої порожнини, 1l  - довжина трубопроводу від 

розподільника до циліндру. 

Потім розраховую початкові безрозмірні координати положення 

поршня: 

 

3

01
01 02 2 2

1.27*0.26*10
1.27 0.1

0.025 *0.78

V

D s



       

 

Для 
01 02 0.1a

а

M

p

p
          найбільш відповідним виявляється 

графік, приведений нижче, на рис. 3.5, б. 

При N = 6.42 та Х = 0.01 знаходжу безрозмірний час спрацювання 

поршня  . 

По формулі переходу знайду дійсний час спрацювання приводу: 

 

2 2
3 3

2 2

1 1

0.78*(0.025) *11
1.31*10 1.31*10 0.34

0.2*0.025

sD
t c

d

 
  


 

 

2.5.8 Розрахунок загальної довжини пневмоканалів на станції 
 

Для розрахунку сумарної довжини трубопроводів на стенді я склав 

спрощену модель стенду, де вказав основні його елементи та відстань між 

ними для трубопроводів (рис. 2.16). 
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Рис. 2.16  –Модель стенда у блоках для спрощеного зображення довжини 

трубопроводів 

 

Першочергово потрібно підвести шланг з стисненим повітрям до станції. 

Для цього потрібно урахувати усі можливі варіанти планування приміщення, 

де буде знаходитися станція. Довжину трубопроводу прийму за L=30м. Така 

довжина дозволить прорахувати будь-які витрати повітря з запасом. Цей 

трубопровід буде підключений до блоку підготовки повітря. 
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Від нього повітря під заданим тиском, змащене маслом там зневоложене йде 

до пневмоострову. Довжина шлангу приблизно l=0.33м.  

Після пневмоострову трубопроводи умовно розгалужуються на три 

направлення для полегшення розрахунків. На практиці вони зв’язуються у 

пучок для більш компактного монтажу їх на стенді. 

Першим розглянемо трубопровід до неповно поворотного 

пневмодвигуна. Це ділянки l1 та l2 на рис.3.3. У цьому розрахунку потрібно 

задати таку довжину, щоб компенсувати розтягнення трубопроводу на 

довжину ходу каретки з пневмодвигуном: 

Довжина ходу вздовж направляючої = 0.35м 

 Помірявши приблизно потрібну довжину трубопроводу для 

протягування від розподільника до пневмодвигуна та додавши довжину ходу 

отримав 0.65м. 

Отже для забезпечення запасу ходу та компенсування довжини я додаю 

ще одну довжину до не обхідної для повного витягування шлангів отримаю: 

 

l1 = 0.65 + 0.35 = 1м 

 

l2 = 0.7 + 0.35 = 1.05м 

 

 Друга лінія трохи довша оскільки позиційно на стенді знаходиться далі 

від розподільника на 5 см. ніж перший канал.  

 Наступними стануть трубки, що будуть підведені до циліндрів, це 

довжини  l3, l4, l7, l8,. Потрібно зауважити, що довжини l4 та l8 будуть 

довшими за інші дві оскільки вони йдуть до тієї частини циліндрів, які 

знаходяться нижче а отже потрібно додати довжину гільзи поршня. 

 До циліндрів трубки будуть підведені за допомогою ленти, що буде 

монтуватися зверху станції вздовж ходу поворотної рами. Таке її розміщення 
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вимагає врахувати у розрахунках висоту  ленти, та довжину згибів 

трубопроводу від ленти до циліндрів. 

 Висота ленти = 0.45м 

 Радіус згину на виході до верхнього отвору циліндра = 0.06м 

 Сумарна довжина максимального ходу і відстані від початку ленти = 

0.8м 

 Довжина гільзи циліндра = 0.15м 

Отже сумарна довжина трубопроводу яка потрібна для підводу (l3, l7) та 

відводу (l4, l8) повітря до циліндрів буде така: 

 

l3, l7 = 0.8 + 0.45 + 0.06 = 1.31м 

 

l4, l8 = 0.8 + 0.45 + 0.06 + 0.15 = 1.46м 

 

 Наступним розрахунком буде довжина трубопроводу до вакуумних 

ежекторів, розташованих на поворотній рамі (l5, l6). Довжини трубопроводів 

по ленті залишаються незмінyими. Довжина трубопровода від ленти до 

ежекторів = 0.24м. 

 

l5, l6 = 0.8 + 0.45 + 0.24 = 1.5м 

 

 Після вакуумних ежекторів наступною ланкою йдуть вакуумні 

присоски. 

Побудувавши на трьох вимірній моделі ескіз шлангу, я виміряв що він буде 

довжиною: 

 

 l9, l10 = 0.265м 
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 Таким чином загальна довжина трубопроводу на стенді для розрахунків 

буде прийнята за: 

Lзг = l +l1 + l2 + l3 + l4 + l5 + l6 + l7 + l8 + l9 + l10 + L = 30 + 0.33 +1 + 1.01 + 

1.31*2 + 1.46*2 + 1.5*2 + 0.26*2 = 41.45м 

 

2.5.9. Діаграма роботи пневмоциліндра двосторонньої дії 
 

На цій діаграмі (рис. 2.17) представлені три взаємопов’язані графіки: 

переміщення поршня  tfx  , зміна тиску в лівій порожнині пневмоциліндра 

 tfp л   і в правій порожнині  tfpп  . 

У вихідному положенні поршня штокова порожнина пневмоциліндра 

з’єднана з живленням, а поршнева – з атмосферою [17]. Початком роботи 

вважається момент подачі керуючого сигналу на переключення 

пневморозподільника, при якому поршень виконує прямий хід (час прямого 

ходу пхt ). Після можливого відстою (технологічний час технt ) починається 

зворотній рух поршня (час зхt ). Час повного робочого циклу зхтехнпхц tttt   

[18]. 
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2.6. Підбір обладнання  
 

Пневмосистема (рис.2.18) є важливою частиною станції складального 

виробництва [19].  

Перед початком роботи слід перевірити підключення ліній, кріплень 

циліндрів, присосок та ежекторів. Також приблизно налаштувати дроселі 

(Др1, Др2, Др3, Др4, Др5, Др6) на лініях підводу до циліндрів та 

пневмодвигуна, щоб запобігти небажаним поштовхам в початку роботи без 

попередніх втручань. Тиск на напірних лініях налаштовується реле тиску у 

блоці підготовки повітря. Його налаштовують після пуску компресорної 

станції, розташованої до стенду. Увімкнення пневматичних пристроїв, а саме 

двох циліндрів, неповно поворотного пневмодвигуна (Пн.Д), ежекторів 

(Єж.1, Єж.2) які в свою чергу генерують вакуум для вакуумних присосок 

(Пр.1, Пр.2). Усі 5 розподільників (Р1, Р2, Р3, Р4, Р5) об’єднані у 

пневмоострів, який забезпечує компактний монтаж та зручний підвід. 

Розподільник Р1 відповідає за функціонування неповно поворотного 

пневмодвигуна Пн.Д. Дросель Др1  регулює  швидкість  обертання  

пневмодвигуна в одну сторону а дросель Др2 у іншу. Розподільник Р2 

відповідає за висування та всування штоку циліндру Ц1. За допомогою 

дроселів Др3, Др4 існує можливість регулювання швидкості руху штоку. 

Розподільник Р3 відповідає за висування та всування штоку циліндру Ц2. За 

допомогою дроселів Др5, Др6 існує можливість регулювання швидкості руху 

штоку. Розподільник Р4 відповідає за функціонування генератору вакуума 

Єж.1 для присоски Пр.1. Розподільник Р5 відповідає за функціонування 

генератору вакуума Єж.2 для присоски Пр.2. 

Для підбору обладнання використовував наступні вихідні дані: 

навантаження на кроковий електродвигун у межах 2кгс…4кгс. У якості 

навантаження виступає вага каретки з неповно поворотним пневмодвигуном 

на якому монтована поворотна рама з двома циліндрами, присосками та 

корисним вантажем схваченим присосками.  
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Поворот неповно поворотного пневмодвигуна 180 градусів. Швидкість 

повороту має бути у межах до 2с [20].  

Максимальна швидкість конвеєрної ленти – 100мм/с. Це забагато для 

гвинтової передачі, тому за допомогою реле є можливість змінювати 

швидкість конвеєрної ленти у межах 10мм/с…50мм/с. 

 

 

 

Рис.2.18 – Розрахункова пневматична схема стенду 

 

Першою ланкою на шляху повітря на станції є блок підготовки повітря. 

В системі має забезпечуватися тиск – 6 бар, та максимальна витрата – 100 л/хв. 
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Раціональною буде модель компанії FESTO MSB4-AGB:C3:J7:M2-

EX2.(рис.2.19) 

 

 

Рис. 2.19 –Блок підготовки повітря модель MSB4-AGB:C3:J7:M2-EX2 [21] 

 

Детальні характерестики його наведені нижче (Таб. 2.6.1) [21]. 

 

Характеристика Значенння 

Розмір 4 

Серія MS 

Фіксатор приводу Поворотна рукоятка з вбудованою 

фіксацією 

Положення при складанні Любое 

Вертикально +/- 5° 

Ступінь фільтрації 0,01 ... 40 µm 

Тип конструкції Фільтр-регулятор з манометром 

Робочий тиск 1,5 ... 14 bar 

Діапазон тиску управління 1 ... 12 bar 
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Стандартна номінальна 

витрата 

800 ... 1.400 l/min 

Температура зберігання -10 ... 60 °C 

Температура середовища -10 ... 60 °C 

Температура навколишнього 

середовища 

-10 ... 60 °C 

 

 

Від нього повітря під заданим тиском, змащене маслом там зневоложене 

йде до пневмоострову, який містить 5 розподільників : Р1, Р2, Р3, Р4, Р5. 

Раціональним буде пневмоострів VTSA тип 44Р-А-V (Рис. 2.20). 

 

 

 

Рис.2.20– Пневмоострів VTSA тип 44Р-А-V [21] 

 

Детальні характерестики його наведені нижче (Таб. 2.6.2) [21]. 

Характеристика Значенння 

Функція розподільника 5/2 бістабільний 

Розмір клапана 18 mm 

Макс. стандартна номінальна витрата 550 л/мин при 18 мм 

Робочий тиск -0,9 ... 10 bar 

Макс. кількість розподільників 32 
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Макс. кіл-сть зон тиску 32 

Температура навколишнього середовища -5 ... 50 °C 

Функція швидкого вихлопу - через дросельну плиту 

Тип управління електричний 

Тип пневмоострова 44 

Тип конструкції Золотниковий 

Робочий тиск для пневмоострова з 

внутрішнім підведенням стисненого 

повітря до пілотів 

3 ... 10 bar 

Пілотний тиск 3 ... 10 bar 

Температура зберігання -20 ... 60 °C 

Відносна вологість повітря 0 - 90 % 
 

 

 Розподільник керує усіма пневматичними пристроями на станції. 

Зокрема це неповноповоротний пневмодвигун, два циліндри та два ежектори 

від яких вакуум живить дві вакуумні присоски. Тому повинен забезпечувати 

таким даним: тиск – 6 бар, витрата – 100 л/хв. 

 Для керування швидкості пневмодвигуна та швидкістю штоків 

циліндрів  встановимо дроселі моделі VFOH-LE-A-G18-Q4: Др1, Др2, Др3, 

Др4, Др5, Др6 (рис. 1.3) на підводах та відводах повітря для цих ланок.  

 

 

Рис. 2.21– Дросель VFOH-LE-A-G18-Q4 [21] 
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Технічні характеристики дроселя (таб. 2.6.3) [17] 

 

Характеристика Значенння 

Функція розподільника Функція дроселя зі 

зворотним клапаном  

Тип управління Ручне  

Елемент налаштування Зовнішній шестигранник 

Стандартна витрата через дросель 180 l/min 

Стандартна витрата в напрямку зворотного 

клапана 

103 ... 188 l/min 

Температура навколишнього середовища 0 ... 150 °C 

Положення при складанні Любое 

Повний діапазон температур робочого тиску 0,2 ... 10 bar 

Стандартна витрата через дросель: 6 -> 0 бар 250 l/min 

Стандартна витрата в заблокованому напрямку: 6 

-> 0 бар 

270 ... 300 l/min 

Температура зберігання -10 ... 150 °C 

Температура середовища 0 ... 150 °C 

Номінальний момент затяжки 3 Nm 
 

  

  

Технічні характеристики для розахунків я буду брати з графіку 

залежності пропускної здатності (рис. 2.22) від кількості повних прокручувань 

регульовочного гвинта дроселя . 
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Рис. 2.22 –Залежність витрати дроселя від кількості обертів регульовочного 

гвинта [21] 

 

Повертати поворотну раму буде неповноповоротний пневмодвигун 

марки DSR-25-180-P компанії FESTO (рис. 2.23). 

 

Рис. 2.23– Загальні відомості про неповноповоротний привід [21] 

 

Більш детальна характеристика, яка буде використовуватися у 

розрахунках, наведена нижче  
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Технічні характеристики мотора (таб. 2.6.4) [21] 

 

Характеристика Значенння 

Розмір 25 

Кут демпфірування 1,8 deg 

Діапазон настройки кута повороту 0 ... 180 deg 

Кут повороту 0 ... 180 deg 

Режим роботи двостороннього дії 

Робочий тиск 1,5 ... 8 bar 

Макс. частота перемикання при 6 бар 3 Hz 

Температура навколишнього середовища -10 ... 60 °C 

Теоретичний момент при 6 бар 5 Nm 
 

 

На поворотній рамі будуть закріплені два циліндри моделі DSNU-8-100-

P-A (рис. 2.24) компанії FESTO з можливістю встановити геркони для 

визначення кінцевих позицій поршня. 

 

 

Рис. 2.24– Загальна характеристика циліндрів марки DSNU-8-100-P-A 

[21] 
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Більш детальна інформація про циліднр можна знайти нижче (таб. 2.6.5) 

 

Характеристика Значенння 

Хід 100 mm 

Діаметр поршня 8 mm 

Кінець штока зовнішня різьба 

Тип конструкції поршень 

Визначення позиції шток 

Варіанти корпус циліндра 

Робочий тиск 1,5 ... 10 bar 

Режим роботи двостороннього дії 

Температура навколишнього середовища -20 ... 80 °C 
 

 

На штоках циліндрів будуть встановлені вакуумні присоски ESV-30-BS 

компанії FESTO. Детальні характеристики наведені нижче (рис.2.25). 

 

Рис.2.25 – Вакуумна присоска ESV-30-BS [21] 

 

Характеристика вакуумної присоски ESV-30-BS (таб.2.6.6) [21] 

 

Характеристика Значенння 

Компенсатор висоти присоски 8 mm 

Мін. радіус заготовки 20 mm 

Діаметр присоски 30 mm 

Об’єм присоски 4,07 cm3 
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Форма вакуумного захоплення Кругла, 1.5 гофра 

Зусилля утримання при номінальному 

робочому тиску 

26,2 N 

Твердість по Шору 50 +/- 5 

Матеріал вакуумного захоплення VMQ (сілікон) 
 

 

Генерувати вакуум для присосок будуть ежектори VN-10-H-T3-PI4-VI4-

RO1, встановлені на стенді. Детальні характеристики можна подивитись 

нижче (рис. 2.26). 

 

 

Рис. 2.26– Зовнішній вигляд генератора вакуума (вакуумного ежектора) 

 

Таблиця характеристик вакуумного ежектора моделі VN-10-H-T3-PI4-VI4-

RO1 (Таб.2.6.7) 

 

 

  

Характеристика Значенння 

Умовний прохід, сопло Лаваля 0,95 mm 

Монтажний крок 14 mm 

Конструкція, глушник відкритий 

Характеристика ежектора Стандарт 

Тип конструкції Т-подібний 

Робочий тиск для макс. швидкості всмоктування 3,1 bar 

Робочий тиск 1 ... 8 bar 
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Робочий тиск для макс. вакууму 4,5 bar 

Макс. вакуум 89 % 

Номінальний робочий тиск 6 bar 

Maкс. швидкість всмоктування щодо атмосферного 

тиску 

25 l/min 

Тривалість вентиляції при номінальному робочому 

тиску 

1,1 s 

Рівень шуму при номінальному робочому тиску 74 dB(A) 

Температура навколишнього середовища 0 ... 60 °C 

Макс. момент затягування 0,5 Nm 

Матеріал сопла передавача Алюмінієвий сплав 
 

 

Вибір електрообладнання 

Кроковий двигун  EMMS-ST-87-L-S-G2 

 

Рис.2.27 – Зовнішній вигляд двигуна  EMMS-ST-87-L-S-G2 

 

Характеристики двигуна (Таб.2.6.8) 

 

Характеристика Значенння 

Температура навколишнього середовища -10 ... 50 °C 

Температура зберігання -20 ... 70 °C 

Відносна вологість повітря 0 - 85 % 

Номінальна робоча напруга DC 48 V 

Утримує момент мотора 9,3 Nm 
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Макс. швидкість 430 1/min 

Кроковий кут при повному кроці 1,8 deg 

Похибка крокової кута ±5% 

Номінальний струм мотора 9,5 A 

Масовий момент інерції ротора 3 kgcm2 

Загальний момент інерції маси при підйомі 3 kgcm2 

Допустиме осьове навантаження на вал 65 N 

Допустиме радіальне навантаження на вал 200 N 

Гальмівний утримує момент 2 Nm 
 

 

Індуктивні датчики положення, які встановленні на конвеєрі. 

Датчик індуктивний SIEN-6,5B-PO-S-L 

 

Рис. 2.28 – Датчик індуктивний SIEN-6,5B-PO-S-L 

 

 

Характеристика індуктивного датчика (Таб.2.6.9) 

 

Характеристика Значенння 

Номінальна дистанція перемикання 1,5 mm 
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Характеристика Значенння 

Гарантована дистанція перемикання 1,21 mm 

Передавальне число Алюміній = 0,25 

Нержавіюча сталь, St 18/8 = 

0.7 

Мідь = 0,2 

Латунь = 0,35 

Сталь, St 37 = 1,0 

Температура навколишнього середовища -25 ... 70 °C 

Точність повторення при постійних умовах 0,07 mm 

Функція переключающего елемента Нормально замкнутий контакт 

Гістерезис <= 0,07 mm 

Макс. частота перемикання 5.000 Hz 

Розмір 6,5 mm 

          

Датчики положення встановлені на циліндрах (геркон) тип SME-8M-DS-24V-

K-2.5-M8 

 

Рис.2.29– Зовнішній вигляд геркону 
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Характеристики геркона (таб.2.6.10) 

 

Характеристика Значенння 

Принцип вимірювання Магнітний, геркон 

Функція переключающего елемента Нормально розімкнутий контакт 

Діапазон робочої напруги АС 5 ... 30 V 

Діапазон робочої напруги DC 5 ... 30 V 

Довжина кабеля 0,2 ... 10 m 

Робочий режим дисплея жовтий світлодіод 

Температура навколишнього середовища -5 ... 70 °C 
 

 

Висновки 

 Побудова 3д моделі стенду значно полегшує обрахунки. При виборі 

гвинтової передачі слід вибирати саме такі матеріали які вказані при 

розрахунках. Перед запуском стенду слід змастити гвинт мастилом аби 

уникнути заклинювання. Зробивши розрахунок пневмосистеми даного 

дидактичного стенду правильно підібрав обладнання за основними 

параметрами. Порівнявши матеріали та ціни на дидактичні стенди з першого 

розділу можна сказати, що розроблюваний мною дидактичний стенд є 

доцільним у подальшій розробці. Оскільки його остаточна ціна буде значно 

нижчою ніж у компаніях, що виготовляють стенди на зразок нашого. 
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РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРО-

ПНЕВМАТИЧНОЇ МОДУЛЬНОЇ СТАНЦІЇ СКЛАДАЛЬНОГО 

ВИРОБНИЦТВА 

 

3.1. Загальна структура системи керування 
 

Структурна схема дидактичного стенду представлена на рис. 3.1 

 

 

 

Рис.3.1– Структурна схема   

 

Опис системи управління [22] 

Ядром системи управління (СУ) є ЕОМ пульта оператора, сполучена з 

органами управління, датчиками і виконавчими пристроями за допомогою 

модулів введення-виведення, також є апаратно-програмними компонентами 

системи управління. Вхідними і проміжними сигналами системи управління 

стенду є:  

1. Впливу оператора на органи управління Mi;  

2. Кути повороту (орієнтації) qi;  

3. Швидкості повороту ωi;  

4. Необхідні значення кутів і швидкостей qi вуст, ωi вуст, що формуються в 

контурах системи управління.  
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Вихідними сигналами системи управління є струми Ii (i = 1,2, т. Е. Для 

кожного виконавчого електродвигуна в складі системи), що формуються в 

кожен момент часу таким чином, щоб маніпулятор здійснював необхідний 

характер руху. В цілому система управління є дискретною [22]. В силу 

специфіки об'єкта управління (дидактичного стенда) і режимів його роботи СУ 

реалізована у вигляді декількох вкладених контурів управління, реалізованих 

на апаратному, апаратно-програмному або програмному рівнях. 

Функціональна схема системи управління представлена на рис. 3.2. 

 

 

 

Рис.3.2 –Функціональна схема 

 

На функціональній схемі позначені:  

КК1 - коригувальний контур (регулятор) стабілізації швидкості обертання 

крокового двигуна; 

УМ - підсилювач потужності, що перетворює ШІМ сигнали управління в 

вихідний струм виконавчих органів; 

 КК2 - коригувальний контур (регулятор) положення ланок маніпулятора;  

qi - кути орієнтації ланок маніпулятора;  

ωi - швидкості ланок маніпулятора; 

 Ii - струми в виконавчих електродвигунах; 
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3.2. Алгоритм узгодження швидкості крокового і нерегульованого 

електродвигунів 
 

 

 

 

Рис.3.3 –Блок схема узгодження швидкостей 

 

Послідовність за якою відбудеться узгодження швидкості крокового та 

нерегульованого електродвигунів 

1. Через широнто–імпульсний регулятор струму яким ми керуємо 

нерегульованим двигуном конвеєра, задаємо певний параметр. 

2. З датчика який знаходиться на конвеєрній стрічці отримуємо значення 

швидкості конвеєра. 

3. В драйвері крокового двигуна пишемо програму порівняння швидкостей. 
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4. Якщо швидкість конвеєра більша за швидкість крокового двигуна то 

програма автоматично буде додавати +1 імпульс кроковому двигуну. 

 

3.3. Алгоритм керування пневматичними пристроями 
 

 

 

Рис.3.4 – Блок схема керування пневматичними пристроями 

 

 

 

Рис.3.5– Спрощена пневматична схема старції 
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Рис.3.6 –Електрична схема станції 

 

Послідовність за якою відбудеться керування пневматичними пристроями 

1. Система модульної станції виконує перевірку на наявність не 

відвантаженої деталі на присосках. 

2. Якщо є така деталь, то спочатку відбувається відвантаження і перехід у 

вихідне положення. 

3. Якщо з конвеєра надходить до системи сигнал про наявність деталі, то 

опускаємо циліндр 1 (Ц1). 

4. Надходить сигнал від датчика Д2, спрацьовує присоска 1 (Пр1). 

5. Схопивши деталь Ц1 повертається у верхнє положення. 

6. Спрацьовує датчик Д1. 

7. Вмикаємо пневмодвигун і відвантажуємо деталь. 

8. Повертаємо систему у вихідне положення. 
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3.4. Алгоритм керування дидактичною модульною станцією складального 

виробництва 

 

 

 

Рис.3.7– Блок схема керування/роботи дидактичного стенду 



113 

 

 

 

Послідовність за якою відбудеться керування дидактичною модульною 

станцією складального виробництва 

1. Вмикаємо дидактичний стенд 

2. Якщо до сисмеми надходить сигнал від однієї з присосок, робота 

стенду незавершена. 

3. Відбувається відвантаження деталі. 

4. Повернення у вихідне положення та очікуємо сигнал від кнопки Start. 

5. Якщо з датчика наявності деталі на конвеєрі є сигнал, вмикається 

конвеєр. 

6. До драйвера крокового двигуна який керує кареткою надходить сигнал, 

что конвеєр почав свою роботу. 

7. Каретка наздоганяє деталь із максимальною швидкістью. 

8. Наздогнавши деталь яка рухаеється на конвеєрі, відбувається 

синхронізація швидкостей (каретки та конвеєра). 

9. Схватом захоплюємо деталь. 

10. Відвантажуємо деталь у задане місце. 

11. Зупиняємо конвеєр і повертаємо каретку у вихідне положення. 

12. Якщо пнадходить сигнал від кнопки Stop відбувається завершення 

циклу і зупинка системи. 

Текст програми: 
STEP 00 

 IF                   NOP 

 THEN  RESET          Y1             'привод подачі заготовки 

       RESET          Y3             'Подача повітря на присоску 

       SET            YN3            'Перекриття повітря на присоску 

       SET            Y2             'привод прямого переміщення присоски 

       RESET          YN2            'привод зв. переміщення присоски 

       RESET          L1             'Лампочка1 

       RESET          L2             'Лампочка2 

       RESET          L3             'Лампочка3 

       RESET          FLAG1 

       RESET          FLAG2 

       RESET          FLAG3 

       RESET          FLAG4 

       RESET          FLAG5 

       RESET          FLAG6 

       RESET          FLAG7 

 IF                   XN1            'датчик поч положення циліндра 
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       AND            X2             'датчик прямого перем присоски 

 THEN  JMP TO 01 

STEP 01 

 IF                   RES 

       AND     N      FLAG5 

 THEN  SET            FLAG6 

 IF            N      RES 

       AND            FLAG6 

 THEN  SET            FLAG5 

       SET            L1             'Лампочка1 

 IF                   RES 

       AND            FLAG5 

 THEN  RESET          FLAG6 

 IF            N      RES 

       AND     N      FLAG6 

 THEN  RESET          FLAG5 

       RESET          L1             'Лампочка1 

 IF                   FLAG5 

       AND            START 

 THEN  JMP TO 04 

 IF            N      FLAG5 

       AND            START 

 THEN  JMP TO 02 

STEP 02 

 IF                   START 

       AND     N      FLAG5 

 THEN  SET            FLAG6 

 IF            N      START 

       AND            FLAG6 

 THEN  SET            FLAG5 

 IF                   START 

       AND            FLAG5 

 THEN  RESET          FLAG6 

 IF            N      START 

       AND     N      FLAG6 

 THEN  RESET          FLAG5 

 IF            N      FLAG5 

       AND     N      FLAG1 

 THEN  SET            Y1             'привод подачі заготовки 

 IF            N      FLAG5 

       AND     N      FLAG1 

       AND            X1             'датчик кінцевого положення циліндра 

 THEN  SET            YN2            'привод зв. переміщення присоски 

 IF            N      FLAG5 

       AND            XN2            'датчик звор переміщення присоски 

 THEN  SET            Y3             'Подача повітря на присоску 

 IF                   X3             'Присоска, всасування 

 THEN  SET            FLAG1 

       RESET          Y1             'привод подачі заготовки 

 IF                   FLAG1 

       AND     N      FLAG5 

 THEN  RESET          YN2            'привод зв. переміщення присоски 

       SET            Y2             'привод прямого переміщення присоски 

 IF                   FLAG1 

       AND     N      FLAG5 

       AND            X2             'датчик прямого перем присоски 
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       AND            X3             'Присоска, всасування 

 THEN  RESET          Y3             'Подача повітря на присоску 

       SET            YN3            'Перекриття повітря на присоску 

       SET            FLAG2 

 IF                   FLAG2 

       AND     N      FLAG7 

 THEN  JMP TO 03 

 IF                   STOP 

       AND     N      FLAG7 

 THEN  SET            FLAG7 

 IF                   FLAG7 

       AND            FLAG2 

 THEN  JMP TO 00 

STEP 03 

 IF                   NOP 

 THEN  RESET          FLAG1 

       RESET          FLAG2 

 IF            N      FLAG1 

       AND     N      FLAG2 

 THEN  JMP TO 02 

STEP 04 

 IF                   NOP 

 THEN  SET            L3             'Лампочка3 

 IF                   START 

       AND     N      FLAG5 

 THEN  SET            FLAG6 

 IF            N      START 

       AND            FLAG6 

 THEN  SET            FLAG5 

       SET            L1             'Лампочка1 

 IF                   START 

       AND            FLAG5 

 THEN  RESET          FLAG6 

 IF            N      START 

       AND     N      FLAG6 

 THEN  RESET          FLAG5 

 IF                   STOP 

       AND     N      FLAG7 

 THEN  SET            FLAG7 

 IF                   FLAG7 

 THEN  JMP TO 00 

 IF                   L3             'Лампочка3 

       AND            FLAG5 

       AND     N      FLAG1 

 THEN  SET            Y1             'привод подачі заготовки 

       SET            FLAG1 

 IF            N      FLAG5 

       AND            FLAG1 

 THEN  RESET          Y1             'привод подачі заготовки 

 IF                   FLAG5 

       AND     N      FLAG2 

       AND            FLAG1 

 THEN  RESET          Y2             'привод прямого переміщення присоски 

       SET            YN2            'привод зв. переміщення присоски 

       SET            FLAG2 

 IF            N      FLAG5 
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       AND            FLAG2 

 THEN  SET            Y3             'Подача повітря на присоску 

       RESET          YN3            'Перекриття повітря на присоску 

 IF                   FLAG5 

       AND            FLAG2 

       AND     N      FLAG3 

 THEN  SET            Y2             'привод прямого переміщення присоски 

       RESET          YN2            'привод зв. переміщення присоски 

       SET            FLAG3 

 IF            N      FLAG5 

       AND            FLAG3 

 THEN  RESET          Y3             'Подача повітря на присоску 

       SET            YN3            'Перекриття повітря на присоску 

 IF            N      FLAG5 

       AND            FLAG3 

       AND     N      X3             'Присоска, всасування 

       AND            X2             'датчик прямого перем присоски 

 THEN  JMP TO 01 

 

Позначення сигналів: 

START – кнопка старт; 

STOP – кнопка стоп; 

RES – копка перезавантаження; 

L1 – лампочка кнопки старт; 

L2 –лампочка кнопки стоп; 

L3 – лампочка Q3 

F1 – F7 – прапори, елементи пам’яті; 

Y1 – привод подачі заготовки; 

Y2 – привод прямого переміщення присоски; 

YN2 – привод зворотного переміщення присоски; 

Y3 – подача повітря на присоску; 

YN3 – Перекриття подачі повітря на присоску; 

X1 – датчик кінцевого положення приводу подачі заготовки; 

XN1 – датчик початкового положення приводу подачі заготовки; 

X2 – датчик прямого переміщення приводу присоски; 

XN2 – датчик зворотного переміщення приводу присоски; 

X3 – датчик роботи присоски; 
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Почнемо з упорядкування ланцюжка кроків. Їх кількість не більше числа 

дуг функціонального графа до розстановки елементів пам’яті. Якщо за основу 

моделі була взята циклограма або функціональний план, то число кроків буде 

дорівнює числу тактів циклограми або числу переходів плану. Вибір 

альтернативи між 7-й і 9-й дугами в програмі будемо забезпечувати командою 

умовного переходу. Умовою стане сигнал про спрацювання лічильника. Для 

Рис. 3.8 – Граф ПСМ моделі тестового прикладу модульної станції з 

елементами пам'яті, в кружках позначені номери дуг [23] 

1 

 4 

11 

Х6-2 

5 

 

4 

2 

 

 3 

11 

4 

3 

6, 7, 4 

1, 2, 5, 6, 7 

12 

8 

8 

10 

12 

9 

10 

9 

Х3.01 

13 

13 

13 

14 

14 

13  1  2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 23 

 24 

25 



118 

 

 

 

зручності всіх кроків програми призначимо ім'я - пронумеруємо, а в номер 

додамо ознаку модульної станції MS. Для першого кроку отримаємо ім'я 1MS. 

Деякі дуги графа не приведуть до появи кроку. Наприклад, дуга 

«запам'ятовує» за допомогою прапора факт отримання продукту. У рецепті 

тактів таке запам'ятовування не потрібно - якщо алгоритм вийшов з першого 

кроку, значить, команди першого кроку виконані. У нашому випадку - 

ознакою того, що продукт отримано, є сам перехід від першого кроку до 

наступного. Оскільки відсутній прапор запам'ятовування, то зникають і 

команди для його включення і виключення, які складають маркування дуг 

графа. Якщо на дузі зникнуть всі команди, то і крок, який описує дугу, 

алгоритму не потрібен. Врахуємо це при переході від графа до програми. 

На першій дузі графа перевіряється надходження товару від другої 

станції, яке контролюється сигналом XEXT-2. Немає необхідності записувати 

окремий крок для умови без наступних дій. Тому появу сигналу XEXT-2 

внесемо в початкові умови першого виконуючого дії. Коментар, що включає 

опис роботи системи, до алгоритму та проекту відношення не має, але 

дозволяє нам зв'язати текст програми з функціонуванням модульної станції. 

  Алгоритм готовий до наступних дій - синтаксичної перевірки, створення 

завантажувального модуля і завантаженні в контролер. Зауважимо, що 

перераховані перевірки допоможуть знайти невідповідність тексту програми 

мови програмування, невідповідність підключення обладнання, 

невідповідність типу контролера.  

 

3.5 Експериментальна перевірка синхронизації руху двох приводів  
 

Проведемо декілька експериментів для перевірки нашого методу 

синхронізації двох двигунів (крокового двигуна каретки та нерегульованого 

двигуна конвеєра) [24].  
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Спочатку запустимо систему з однаковим відліком часу, тобто 

запускаємо два двигуни одночасно та спостерігаємо, як відбудеться 

синхронізація (рис. 3.9). 

Задамо кількість обертів нерегульованому двигуну n=1200 об/хв 

 

Рис. 3.9 – Графік синхронізації двигунів. 

 

З рисунка 3.9 ми спостерігаємо, що синхронізація відбувається не 

відразу, а за деякий проміжок часу. Присутні незначні коливання. Отже можна 

сказати, що при одночасному запуску двох двигунів у нас відбувається 

синхронізація, яка нас задовольняє. 

Проведемо експеримент коли каретка буде знаходитися від конвеєра на 

відстані 5см. На стрічку конвеєра покладемо фішку і при спрацьовуванні 

першого датчика, каретка повинна наздогнати фішку (рис.3.10). Оберти 

нерегульованого двигуна залишимо тіж що і при першому експерименті. 
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Рис. 3.10 – Графік синхронізації двигунів 

 

З рисунка 3.10 можемо спостерігати, що оберти крокового двигуна 

дасягають максимума і через деякий час відбувається синхронізація. Але 

відбуваються досить значні коливання коли відбувається синхронізація 

двигунів. Коливання в системі відбуваються із-за гвинтової передачі яка рухає 

нашу каретку. Оскільки виникають такі коливання, то не слід довго працювати 

в даному режимі роботи. Даний експеримент також задовольняє нашу умову 

синхронізації. 

 Змінивши параметри в системі, а саме збільшемо відстань до 10см , але 

знизимо оберти нерегульованого двигуна до 900 об/хв (рис.3.11). 
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Рис. 3.11 – Графік синхронізації двигунів 

 

 З рисунка 3.11 спостерігаємо що відстань майже не впливає на 

коливання в системі. При зменшенні швидкості збільшується точніть 

синхронізації. Можемо зробити висновок, що найбільш дацільно встановити 

граничні оберти нерегульованого двигуна nmax=900 об/хв. 

 Проведемо останній експеримент. Задаємо такі умові:  

оберти нерегульованого двигуна n=850 об/хв; 

спрацювання крокового двигуна при проходженні фішкою середнього датчика 

конвеєра; 

відстань від каретки до конвеєра прибираємо, тобто встановлюємо їх в 

початковий стан. 
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Рис. 3.12 – Графік синхронізації двигунів 

 

З рисунка 3.12 спостерігаємо як відбувається синхронізація наших двигунів. 

Найголовніше те, що вона досягається при заданих умовах. Отже ми можемо 

складати різні задачі для виконання їх на дидактичному стенді. 

 

Висновки 

За даним розділом робимо висновок, що при швидкості каретки на якій 

розміщено маніпулятор v = 30 мм/с відбуваються коливання маніпулятора, 

що ускладнюють точність його роботи. Визначено його номінальну 

швидкість, при якій коливання майже незначні і не будуть впливати на його 

роботу. Знаємо час який нам потрібний для переміщення деталі з конвеєра до 

робочої зони, та швидкість каретки при якій він не входить в резонанс.  

 Розробив алгоритм керування дидактичним стендом який задовольняє 

умови його використання. Створена програма керування та алгоритм при 

підключенні дидактичного стенду до іншого. 
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РОЗДІЛ 4 РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ ДИДАКТИЧНОГО 

СТЕНДУ НА БАЗІ ОБЛАДНАННЯ КОМПАНІЇ «FESTO» 

 

Розділ має на меті проведення маркетингового аналізу стартап-проекту 

задля визначення принципової можливості його ринкового впровадження та 

можливих напрямів реалізації цього впровадження. Проведення 

маркетингового аналізу передбачає виконання нижченаведених кроків [25]. 

 

4.1 Опис ідеї проекту  

 

В межах підпункту послідовно проаналізовані та подані у вигляді 

таблиць: 

- зміст ідеї (табл. 4.1); 

- можливі напрямки застосування (табл. 4.1); 

- основні вигоди, що може отримати користувач товару (табл. 4.1); 

- чим відрізняється від існуючих аналогів та замінників (табл. 4.2); 

Таблиця 4.1 Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для 

користувача 

Створення і 

застосування 

дидактичного 

пневмоелектричного 

стенду 

1. Навчання студентів Навчальні тренінги 

дешевше від 

традиційних 

тренінгів в 

кампаніях. 

2. Підвищення 

кваліфікації робітників 

Відпрацьовування 

та здобуття більше 

навичок 
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Визначений перелік слабких, сильних та нейтральних характеристик та 

властивостей ідеї потенційного товару є підґрунтям для формування його 

конкурентоспроможності. 

 

4.2 Технологічний аудит ідеї проекту  

 

В межах даного підрозділу необхідно провести аудит технології, за 

допомогою якої можна реалізувати ідею проекту (технології створення 

товару). 

 

Таблиця 4.2. Технологічна здійсненність ідеї проекту 

№ п/п Технології реалізації 
Наявність 

технологій 

Доступність 

технологій 

1 

З використанням ІТ- 

технологій та обладнання 

компанії «Фесто» 

Наявна Наявна 

 

За результатами аналізу таблиці 4.2 можна розбити висновок, що  

технологічна реалізація проекту можлива: технологія виготовлення з 

використанням ІТ-технологій та обладнання наявна на ринку та доступна для 

використання.  

 

4.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту  

 

Визначення ринкових можливостей, які можна використати під час 

ринкового впровадження проекту, та ринкових загроз, які можуть 

перешкодити реалізації проекту, дозволяє спланувати напрями розвитку 

проекту із урахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних 

клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів. 
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4.3.1. Спочатку проводиться аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, 

динаміка розвитку ринку (табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3. Попередня характеристика потенційного ринку стартап-

проекту 

№  Показники стану ринку (найменування) Характеристика 

1 Кількість головних гравців, од 18 

2 Загальний обсяг продаж, грн/ум.од 589 млн. грн. 

3 Динаміка ринку (якісна оцінка) Зростає 

4 
Наявність обмежень для входу (вказати характер 

обмежень) 

Є обмеження 

(необхідність отримання 

відповідних ліцензій) 

5 
Середня норма рентабельності в галузі (або по 

ринку), % 
11% 

 

За таблиці 4.3 видно, що за попереднім оцінюванням є ринок 

привабливим для входження. 

 

Таблиця 4.4. Фактори загроз 

№ п/п Фактор Зміст загрози Можлива реакція 

компанії 

1 Незначний попит Стенд виконує велику 

кількість  роботи 

протягом тривалого 

терміну часу 

Відмова від 

оновлених 

модернізованих  

стендів 

2 Нещодавне 

проведення 

капітального 

ремонту старих 

Недоцільність 

проведення модифікації 

без необхідності 

планового ремонту 

Очікування 

наступного 

планового 

обслуговування  
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стендів 

 

Таблиця 4.5. Фактори можливостей 

№ 

п/п 
Фактор Зміст можливості 

Можлива реакція 

компанії 

1 Підвищення 

ефективності 

обробки сигналів з 

датчиків 

Підвищення 

швидкодії  

Перехід на використання 

нових дидактичний 

стендів 

2 Покращення 

екологічних 

показників 

Зменшення викидів, 

зокрема масильних 

продуктів в 

навколишнє 

середовище 

Впровадження системи 

екологічного 

менеджменту на 

підприємстві 

 

4.3.2. На основі аналізу конкуренції, а також із урахуванням 

характеристик ідеї проекту, вимог споживачів до товару та факторів 

маркетингового середовища визначається та обґрунтовується перелік факторів 

конкурентоспроможності. 

 

 Аналіз оформлюється за табл. 4.6. 

 

Таблиця 4.6. Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 

п/п 

Фактор 

конкурентоспроможності 

Обґрунтування (наведення чинників, що 

роблять фактор для порівняння 

конкурентних проектів значущим) 

1 Унікальність 

позиціонування 

В умовах монополістичної конкуренції, 

коли фактор диференціації ТМ є 

ключовим засобом ведення конкурентної 
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боротьби, важливим є створення та 

підтримання унікального позиціонування, 

що створює певний захист від 

конкурентних зіткнень. 

2 Ціна Оскільки дидактичні стенди є товаром 

імпульсної покупки при тому, що 

споживач має високу цінову чутливість, 

ціна на товар є одним з засобів ведення 

конкурентної боротьби. Тому чим 

вигіднішою є ціна для споживача, тим 

вірогідніше його вибір. 

3 Репутація виробника За рахунок того, що в світі популяризація 

концепції екологічно чистого 

виробництва, а також введення 

відповідних стандартів робить величезний 

вплив на розвиток різних сегментів 

промисловості, споживач при виборі ТМ 

керується також впливом технології на 

світову екологію. Це важливо при виході 

на ринок з новими товарами, або при 

виході на нові сегменти, що полегшує 

позитивне сприйняття новинок. 

4 Маркетинговий бюджет Від розміру маркетингового бюджету 

залежить здатність здійснювати 

маркетингову стратегію підприємства. 

Маркетингові заходи мають забезпечувати 

інші конкурентні переваги такі, як рівень 

диференціації, лояльності, репутація 

виробника, дистрибуція та просування. 
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4.4. SWOT-аналіз 

 

Фінальним етапом ринкового аналізу можливостей впровадження 

проекту є складання SWOT-аналізу (матриці аналізу сильних (Strength) та 

слабких (Weak) сторін, загроз (Troubles) та можливостей (Opportunities) (табл. 

4.7) на основі виділених ринкових загроз та можливостей, та сильних і слабких 

сторін [25]. 

Перелік ринкових загроз та ринкових можливостей складається на основі 

аналізу факторів загроз та факторів можливостей маркетингового середовища. 

Ринкові загрози та ринкові можливості є наслідками (прогнозованими 

результатами) впливу факторів, і, на відміну від них, ще не є реалізованими на 

ринку та мають певну ймовірність здійснення [25]. 

 

Таблиця 4.7. SWOT-аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: 

1. Покращення техніко-

економічних показників установок 

2. Налагоджена технологія 

виготовлення товару; 

3. Нижча ціна порівняно з 

конкурентами. 

 

Слабкі сторони: 

1. Слабке самозабезпечення 

фінансовими ресурсами; 

2. відсутність чітко вираженої 

маркетингової стратегії, 

непослідовність в її реалізації. 

Можливості: 

1. Можливість збільшення 

обсягів реалізації дидак. стендів на 

базі крокових електродвигунів; 

2. Можливість збільшення 

обсягів продаж за рахунок 

Загрози: 

1. Загроза втрати споживачів 

внаслідок підвищення тиску зі 

сторони товарів-субститутів; 

2. Загроза підвищення цін на 

продукт унаслідок підвищення цін 
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впровадження систем екологічного 

менеджменту на підприємствах. 

на сировину та її дефіциту. 

 

4.4.1. Для роботи в обраних сегментах ринку необхідно сформувати 

базову стратегію розвитку (табл. 4.8). 

 

Таблиця 4.8. Визначення базової стратегії розвитку 

№ 

Обрана 

альтернатива 

розвитку 

проекту 

Стратегія 

охоплення ринку 

Ключові 

конкурентоспромо

жні позиції 

відповідно до 

обраної 

альтернативи 

Базова стратегія 

розвитку 

1 Розвиток 

ринку 

Масовий 

маркетинг 

Специфічна сфера 

використання  

створює бар’єр 

входу для нових 

конкурентів і 

одночасно хороший 

захист проти 

товарів-замінників 

Стратегія 

лідерства по 

витратах 

2 Розвиток 

товару 

Диференційован

ий маркетинг 

Відмітні 

властивості товару і 

завойована 

прихильність 

клієнтів захищають 

фірму і від товарів-

замінників 

Стратегія 

диференціації 

3 Більш глибоке Концентрований Задоволення потреб Стратегія 
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проникнення 

на ринок 

маркетинг вибраного 

цільового сегменту 

краще, ніж 

конкуренти 

спеціалізації 

 

На основі таблиці 4.8 обрана базова стратегія розвитку - стратегія 

диференціації. 

 

4.5. Розроблення маркетингової програми стартап-проекту 
 

4.5.1. Першим кроком є формування маркетингової концепції товару, який 

отримає споживач. 

 

 Для цього у табл. 4.9 потрібно підсумувати результати попереднього аналізу 

конкурентоспроможності товару. 

 

Таблиця 4.9. Визначення ключових переваг концепції потенційного 

товару 

№ 

п/п 
Потреба 

Вигода, яку 

пропонує товар 

Ключові переваги перед 

конкурентами (існуючі або такі, що 

потрібно створити) 

1 Покращення 

ефективності 

дидактичних 

стіндів 

Збільшення 

швидкодії в 

синхронізації 

двигунів 

Ціна нижча, ніж у конкурентів 

 

4.5.2 Наступним кроком є визначення цінових меж, якими необхідно 

керуватись при встановленні ціни на потенційний товар (остаточне 

визначення ціни відбувається під час фінансово-економічного аналізу 

проекту), яке передбачає аналіз ціни на товари-аналоги або товари субститути, 
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а також аналіз рівня доходів цільової групи споживачів (табл. 4.10). Аналіз 

проводиться експертним методом. 

 

Таблиця 4.10. Визначення меж встановлення ціни [19] 

Рівень цін 

на товари-

замінники 

Рівень цін на 

товари-аналоги 

Рівень доходів 

цільової групи 

споживачів 

Верхня та нижня межі 

встановлення ціни на 

товар/послугу 

- 150-258 тис. дол. 459 млн. дол. 23-30 тис. дол. на ступінь 

 

4.5.3. Наступним кроком є визначення оптимальної системи збуту, в межах 

якого приймається рішення (табл. 4.11): 

 

- проводити збут власними силами або залучати сторонніх посередників 

(власна або залучена система збуту); 

- вибір та обґрунтування оптимальної глибини каналу збуту; 

- вибір та обґрунтування виду посередників. 

 

Таблиця 4.11. Формування системи збуту 

Специфіка 

закупівельної 

поведінки цільових 

клієнтів 

Функції збуту, які 

має виконувати 

постачальник 

товару 

Глибина 

каналу 

збуту 

Оптимальна 

система збуту 

Характерно для 

наукомістких 

галузей зі 

специфічним і (або) 

дорогим товаром, 

який може бути 

придбаний 

Просування на 

ринок подібних 

продуктів в рамках 

даної системи 

збуту не вимагає 

будь-якої широкої 

реклами. Швидше 

Канал 

нульового 

рівня 

Канал 

складається з 

виробника, який 

продає свій 

товар 

безпосередньо 

споживачам 
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обмеженим числом 

споживачів, які 

потребують 

специфічних 

компонентах для 

свого специфічного 

фінального продукту 

(машинобудування з 

виробництвом за 

індивідуальними 

замовленнями або 

дрібними серіями). 

потрібно одного 

разу з'ясувати, хто 

з потенційних 

покупців інновацій 

може в них мати 

потребу і яка 

поточна 

платоспроможність 

даного клієнта. 

(через відділ 

збуту, збутові 

філії тощо) 

 

4.5.4. Останньою складової маркетингової програми є розроблення концепції 

маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану основу для 

позиціонування, визначену специфіку поведінки клієнтів (табл. 4.12). 

 

Таблиця 4.12. Концепція маркетингових комунікацій 

Специфіка 

поведінки 

цільових 

клієнтів 

Канали 

комунікацій, 

якими 

користуютьс

я цільові 

клієнти 

Ключові 

позиції, обрані 

для 

позиціонування 

Завдання 

рекламного 

повідомлення 

Концепція 

рекламного 

звернення 

Наукомісткі 

галузі зі 

специфічним 

і (або) 

дорогим 

Включають в 

себе продаж 

в режимі он-

лайн. 

Конкурентне 

позиціонування,

яке базується на 

демонстрації 

переваг товарів 

Отримати 

можливість у 

кілька разів 

збільшити 

обсяг 

Головними 

елементами 

структури 

реклами є 

тема 
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товаром, 

який може 

бути 

придбаний 

обмеженим 

числом 

споживачів 

підприємства 

над товарами 

конкурентів.  

продажу 

своїх товарів 

реклами і 

девіз 

рекламної 

кампанії. 

 

Висновки 

Було проведено аналіз можливості ринкової комерціалізації проекту. За 

результатами аналізу було виявлено, що технологічна реалізація проекту 

можлива, визначені його сильні та слабкі сторони, конкурентні позиції на 

ринку. 

Даний ринок є привабливим для входження через високий попит та 

зростаючу динаміку. З огляду на потенційні групи клієнтів та високий рейтинг 

у порівнянні з товарами конкурентів, незважаючи на значні бар’єри входу на 

ринок, даний проект можна вважати перспективним для впровадження.  

Для ринкової реалізації була обрана альтернатива більш глибокого 

проникнення на ринок, яка дозволяє суттєво збільшити обсяги продаж. 
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РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

 

Створення здорових і безпечних умов праці є важливою державною 

справою. Поліпшення умов праці, підвищення її безпеки та нешкідливості має 

велике соціальне та економічне значення і впливає безпосередньо на 

підвищення продуктивності праці. 

В умовах сучасного виробництва є окремі приватні заходи щодо поліпшення 

умов праці, щодо попередження травматизму і захворюваності, що є 

недостатнім. Необхідно, щоб вони здійснювалися комплексно, створюючи в 

системі керування виробництвом та підсистему керування умовами праці. 

Система управління безпекою праці може бути визначена, як функціональна 

підсистема управління виробництвом, метою яких є забезпечення безпечних 

умов праці. Вона передбачає організацію спільної роботи з: адміністрацією 

профспілкового активу, інженерно - технічних служб, відділів медичних 

працівників на різних рівнях управління. 

Даний дипломний проект виконується з використанням персонального 

комп’ютера та роботою в лабораторному приміщенні зі стендом. 

Завданням дипломного проекту є конструювання пневмоелектричної 

модульної станції складального виробництва. 

В даному розділі розглянуті питання електробезпеки, охорони праці під 

час експлуатації апаратів під тиском, мікроклімату, шуму та освітлення 

 

5.1 Вимоги безпеки перед початком робіт [26]. 
 

 Перевірити справність інструмента, засобів індивідуального захисту, 

засобів пожежегасіння 

 Перевірити стан освітлення. 

 Про всі недоліки і несправності, виявлених при огляді на робочому місці, 

докласти старшому зміни. 
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 Розташувати інструмент на робочому місці, не допускаючи наявності 

зайвих предметів. 

 

5.2 Вимоги безпеки під час роботи [26]. 
 

5.2.1 Ремонт судини і його елементів під час роботи не допускається. 

5.2.2 Судина повинна бути зупинена у випадку: 

 при підвищенні тиску в судині понад дозволений, незважаючи на 

дотримання вимог, зазначених в інструкції; 

 при несправності запобіжних клапанів; 

 при виявленні в основних елементах судини тріщин, випучин, значного 

стоншення стінок, пропусків чи потіння в зварних швах, течі в 

заклепувальних і болтових з'єднаннях, розриву прокладок; 

 при виникненні пожежі, що безпосередньо загрожує судині під тиском; 

 при несправності манометра і неможливості визначити тиск по інших 

приладах; 

 при зниженні рівня рідини нижче припустимого в судинах з вогневим 

обігрівом; 

 при несправності чи неповній кількості кріпильних деталей кришок і 

люків; 

 при несправності покажчиків рівня рідини; 

 при несправності запобіжних блокувальних пристроїв; 

 при несправності контрольно-вимірювальних приладів і засобів 

автоматики; 

5.2.3 При роботі компресора забороняється перевищувати граничне значення 

тиску (червона риска на шкалі кожного манометра). 

5.2.4 Балони з газом у приміщеннях повинні знаходитися від радіаторів 

опалення на відстані не менш 1 м., а від джерел тепла з відкритим вогнем не 

менш 5 м. 
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5.2.5 Випуск газів з балонів у ємності з меншим тиском виробляється через 

редуктор, призначений винятково для даного газу і пофарбований у 

відповідний колір. 

 

5.3 Електробезпека [27] 
 

Роботи в діючих електроустановках слід проводити за нарядом, 

розпорядженням та в порядку поточної експлуатації. Роботи в 

електроустановках слід виконувати згідно з вимогами ГОСТ 12.1.019 і ГОСТ 

12.3.032 

Забороняється самовільне проведення робіт, а також розширення 

робочих місць та обсягу завдання, визначених нарядом або розпорядженням. 

Виконання робіт в електроустановках в зоні дії іншого наряду слід 

узгоджувати з працівником, який видав попередній наряд. 

Ремонт електроустановок із застосування вантажопідіймальних машин, 

механізмів або великогабаритних пристроїв, слід виконувати за 

технологічними картами. 

Під час виконання роботи із застосуванням електрозахисних 

засобів допускається наближатися людині до струмовідних частин на 

відстань, визначену довжиною їхньої ізольованої частини 

В темний період доби ділянки робіт, робочі місця, проїзди і підходи до 

них слід освітлювати. 

Всі працівники, які перебувають в діючих електроустановках, в 

колодязях, тунелях, траншеях, повинні користуватися захисними касками. 

5.3.1 Електродвигуни 

Виводи обмоток, кабельні воронки та всі обертові частини 

електродвигунів (контактні кільця, шківи, муфти, вентилятори) слід 

обгороджувати. 

Вмикати та вимикати електродвигуни пусковою апаратурою з приводами 

ручного керування необхідно в діелектричних рукавичках. 
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У разі виконання роботи на електродвигуні або механізмі, який 

приводиться ним у рух, що пов’язана з дотиком до струмовідних або 

обертових частин, з електродвигуна слід зняти напругу. 

У разі від’єднання кабелю від електродвигуна необхідно на жилі 

кабелю з боку електродвигуна встановити переносне заземлення. 

У разі виконання роботи на електродвигуні заземлення можна 

встановлювати на будь-якій ділянці кабельної лінії, що з’єднує 

електродвигун з збіркою. 

Випробування електродвигуна спільно з виконавчим механізмом слід 

проводити з дозволу начальника зміни технологічного цеху, в якому вони 

встановленні. 

Ремонт та налагодження схеми керування електродвигуном, нез’єднанним 

з виконавчим механізмом, можна проводити за розпорядженням. 

 

5.4 Пожежна безпека [28] 
 

Обладнання, яке використовується та приміщення повинно відповідати 

вимогам, які встановлює НАПБ А.01.001-2014 і СНиП 2.01.02-85. 

Приміщення, в якому знаходиться електронно-обчислювальна техніка, 

відноситься до категорії «Д» по пожежонебезпеці. Таке приміщення повинно 

бути обладнане засобами пожежогасіння. Проходи до засобів пожежогасіння 

мають бути вільними. 

Засоби аварійного захисту повинні знаходитися в справному стані, а їх 

працездатність повинна перевірятися не рідше одного разу на місяць шляхом 

імітації аварійних значень параметрів. 

У даному приміщенні слід встановити вогнегасник ручний 

малолітражний, вуглекислотний. У кількості 1 шт. Підійде модель ВВК-1,4. 
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5.5 Освітлення [27] 
 

Освітленість при використанні персонального комп’ютера згідно ДБН В.2.5–

28–2006 встановлюється за розрядом зорової роботи. 

Як джерело штучного освітлення в приміщеннях, де встановлено 

персональний комп’ютер, бажано використовувати світлодіодні лампи. 

Можливе застосування ламп розжарювання в світильниках місцевого 

освітлення. Освітленість робочого місця  у горизонтальній площині на висоті 

0,8 м від рівня підлоги повинна бути не менш 400 лк. Вертикальна освітленість 

у площині екрану не більше 200 лк. Для зменшення напруженості зору 

необхідно забезпечити достатньо рівномірне розподілення яскравості робочої 

поверхні відео монітора та навколишнього простору. 

 

5.6 Загальні вимоги охорони праці під час експлуатації апаратів під тиском 

[28] 
 

Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під 

тиском має відповідати вимогам  ДНАОП 0.00-1.07-94. 

5.6.1 До робіт у компресорних допускаються особи, що досягли 18 років і 

пройшли медичний огляд, вступний інструктаж, інструктаж і навчання на 

робочому місці, перевірку знань по охороні праці й інструктаж з безпечного 

обслуговування судин. 

5.6.2 Працівники компресорних зобов'язані: 

 3нати і дотримувати правила по охороні праці при роботах на 

підприємстві в обсязі виконуваних обов'язків . 

 3нати порядок перевірки і користування ручним механічним і 

електричним інструментом, пристосуваннями по забезпеченню 

безпечного провадження робіт (драбини сходи й ін.). засобами захисту 

(діелектричні коврики і рукавички, інструмент з ізольованими ручками. 

індикатори напруги захисні окуляри); 
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 Виконувати тільки ту роботу, що визначена інструкцією з експлуатації 

устаткування чи посадовими інструкціями, затвердженими 

адміністрацією підприємства і за умови що безпечні способи виконання 

добре відомі; 

 Знати і вміти робити першу медичну допомогу потерпілим від 

електричного струму і при інших нещасних випадках; 

 Дотримувати інструкції пожежної безпеки. 

5.6.3 При обслуговуванні компресорних установок (судин) можливі впливи 

наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів: 

 небезпечної напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може 

пройти через тіло людини, електричного удару, опіку електродугою; 

 виникнення шкідливих речовин (пари бензину, аерозолі свинцю); 

 зниженої вологості повітря і підвищеної температури, недостатньої 

освітленості робочої зони; 

 небезпеки виникнення пожежі; 

 падіння персоналу при роботах на драбинах і сходах 

 падіння предметів з висоти (інструменту, елементів устаткування). 

5.6.4 Про кожен нещасний випадок потерпілий чи очевидець негайно 

сповіщає безпосереднього керівника. 

4.6.5 За невиконання даної інструкції винні притягуються до відповідальності 

відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку чи стягненням, 

визначеному КЗпП. 

 

5.7 Шум  
 

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартів безпеки праці. Шум. Загальні 

вимоги безпеки. 

Санітарні норми виробничого шуму згідно ДСН 3.3.6.037-99 [29] 

5.7.1 Класифікація шумів 

5.7.1.1 За характером спектра шуми слід поділяти на: 
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 широкосмугові, з безперервним спектром шириною більш ніж одна октава; 

 вузькосмужні або тональні, в спектрі яких є виражені дискретні тони. 

Тональний характер шуму встановлюється вимірюванням 

випромінювання у третинооктавних смугах частот по перевищенню рівня 

шуму в одній смузі над сусідніми не менш ніж на 10 дБ. 

5.7.1.2 За часовими характеристиками шуми слід поділяти на: 

 постійні, рівень шуму яких за повний робочий день при роботі 

технологічного обладнання змінюється не більш ніж на 5 дБА при 

вимірюваннях на часовій характеристиці «повільно» шумоміра по шкалі 

«А»; 

 непостійні, рівень шуму яких за повний робочий день при роботі 

технологічного обладнання змінюється більш ніж на 5 дБА при 

вимірюваннях за часовою характеристикою «повільно» шумоміра по шкалі 

«А». 

5.7.1.3 Непостійні шуми поділяються на: 

 мінливі, рівень яких безперервно змінюється у часі; 

 переривчасті, рівень шуму яких змінюється ступінчасто на 5 дБА і більше 

при вимірюваннях на часовій характеристиці «повільно» шумоміра по 

шкалі «А», при цьому довжина інтервалів, під час яких рівень залишається 

сталим, становить 1 с і більше; 

 імпульсні, які складаються із одного або декількох звукових сигналів, 

кожен з яких довжиною менше 1 с, при цьому, рівні шуму у дБ(А1) і дБ(А), 

виміряні на часових характеристиках «імпульс» та «повільно» шумоміра, 

відрізняються не менш ніж на 7 дБ. 

5.7.2 Параметри шуму, що нормуються 

5.7.3 Параметри постійного шуму на робочих місцях, що нормуються, є 

рівнями звукових тисків у октавних смугах з середньогеометричними 

частотами 31,5, 63, 125, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц в децибелах, які 

визначаються за формулою: 

0/20 PLgPL   
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де  P  – середньоквадратичне значення звукового тиску у кожній октавній 

смузі, Па; 

0P  – вихідне значення звукового тиску у повітрі, що дорівнює 2х10-3 Па. 

5.7.4 При орієнтовній гігієнічній оцінці параметрів постійного 

широкосмужного шуму на робочих місцях, що нормуються, дозволяється 

застосовувати рівень шуму в дБА, виміряний по шкалі “А” часової 

характеристики “повільної” шумоміра та визначений за формулою: 

0/20 PLgPL лл   

лP  – ефективне значення звукового тиску з урахуванням корекції “А” 

шумоміра, Па. 

5.7.5 Середній рівень звуку або октавний рівень звукового тиску визначається 

згідно з Додатком 1. 

5.7.6 Параметрами непостійного шуму (що коливається в часі та 

переривається) на робочих місцях, які нормуються, є інтегральний рівень – 

еквівалентний (по енергії) та максимальний рівень шуму у дБА. 

Для імпульсного шуму нормованим параметром є еквівалентний рівень 

шуму у дБАекв та максимальний рівень шуму у дБА1. 

Еквівалентний рівень – це рівень постійного шуму, дія якого відповідає 

дії фактичного шуму із змінними рівнями за той же час, виміряного по шкалі 

“А” шумоміра.  

 

5.8 Метод розрахунку доз шуму 

 

З фізичної точки зору, еквівалентний рівень та доза є аналогами і 

можливий їх взаємний перерахунок, але у фізично-гігієнічному відношенні ці 

два параметри відрізняються принципово: еквівалентний рівень визначається 

по логарифмічній шкалі у децибелах від порога сприйняття, а доза – у частках 

від допустимої дози, яка є порогом шкідливого впливу, та оцінюється в 
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лінійних величинах. Еквівалентний рівень відображає середнє значення рівня 

шуму та зміну, а доза характеризує сумарну енергію шума та зміну. 

При гігієнічній оцінці за допомогою дози одержане фактичне значення 

є допустимим, а результат виражено у кратності. Для логарифмічних рівнів 

фактичне їх значення порівнюємо з допустимим, а одержану різницю за 

таблицею 5.1 переводимо у рази. 

Таблиця 5.1 

Різниця рівні

в, дБ 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 

Відношення 

доз, раз 
1 1,3 1,6 2 2,5 3,2 4 5 6,3 8 10 32 

10

0 

 

Якщо числове значення отриманої різниці рівнів у таблиці відсутнє, то по 

стрічці “Різниця рівнів” знаходимо значення, які у суму відповідають 

отриманій різниці. Відповідно на стрічці “Відношення доз” знаходимо 

значення доз і їх перемножуємо. 

Отримана різниця рівнів 12 дБА. 

12 дБА можна отримати додаванням 10+2; 9+3 і т.д. 

По стрічці “Різниця рівнів” знаходимо, що 10 дБА відповідає дозам 10; 2 дБА 

– 1,6; 9 дБА – 8; 3 дБА – 2. 

Отримані дози перемножуємо 

10х1,6=16; 8х2=16 

 

5.9 Мікроклімат 

 

Таблиця 5.2 

Характеристика приміщення  

Параметр Характеристика 

Параметри виробничого приміщення 9м  х 4.5м х 3м 
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Площа 32м² 

Об'єм 121.5м³ 

Штучне освітлення 3  LED лампи Electrum LP-30 

Вимоги до параметрів мікроклімату приміщення встановлюються згідно з 

ДСН 3.3.6.042-99. Відповідність планування приміщення та розташування 

обладнання наведена у таблиці 5.3 

 

Таблиця 5.3 

Відповідність планування приміщення та розташування обладнання 

Параметр Реальні значення Нормативні 

значення 

Площа на одну людину 40.5 м² не менше 6 м² 

Об'єм на одну людину 121.5 м³ не менше 20 м² 

Ширина двірного прорізу 0,8 м не менше 0,8 м 

Стіни водостійка фарба водостійка фарба 

Підлога бетон, кафель бетон, кафель 

Розміри вікна 5 м² не менше 0,9 м² 

 

За ступенем впливу на тепловий стан людини мікрокліматичної умови 

поділяють на оптимальні та допустимі. 

Для робочої зони виробничих приміщень встановлюються оптимальні та 

допустимі мікрокліматичні умови з урахуванням важкості виконуваної роботи 

та періоду року. При одночасному виконанні в робочій зоні робіт різної 

категорії важкості рівні показників мікроклімату повинні встановлюватись з 

урахуванням найбільшчисельної групи працівників [30]. 

Згідно ГОСТ 12.1.005-88  температура навколишнього середовища 

повинна бути в межах 18-22 градусів С , відносна вологість повітря близько 55 

% швидкість руху повітря – 0,1-0,2 м сек. 
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5.10 Зміст і структура завдання з безпеки у надзвичайних ситуаціях  
 

Оцінка стійкості лабораторного приміщення при виробничій аварії може 

бути виконана за допомогою моделювання уразливості (характер руйнувань, 

пожеж, уражень робітників і службовців) об'єкту при дії вражаючих чинників 

вибуху газоповітряної суміші на основі використання результатів випробувань 

і розрахункових даних. 

Кількісним показником стійкості об'єкта до дії ударної хвилі є 

максимальне значення надлишкового тиску, при якому будівля, споруди і 

обладнання зберігаються або отримують слабкі і середні руйнування. Це 

значення надлишкового тиску прийнято вважати межею стійкості об'єкту до 

ударної хвилі (Рф lim) [30]. 

Вихідними даними до розрахунку в дипломному проекті є:  

 лабораторія розташована на відстані rIII = 100 м від вірогідної точки 

вибуху газоповітряної суміші;  

 кількість зрідженого вуглеводневого газу Q = 1 тона; 

 характеристика лабораторії – будівля одноповерхова, цегляна, 

безкаркасна, перекриття із залізобетонних плит;  

 КЕМ складаються з системи подачі повітря для пневмоінструменту 

(трубопроводи на металевих естакадах) і електромереж кабельної 

наземної.  

Визначаємо максимальне значення надлишкового тиску, очікуваного на 

території лабораторії при вибуху газоповітряної суміші: - визначуваний радіус 

зони детонаційної хвилі (зони I):  

 

r1 = 17.5√Q3 = 17.5√1
3

= 17.5 м 

 

визначуваний радіус зони дії продуктів вибуху (зони II) 

 

r2 = 1,7 ∙ r1 = 1,7 ∙ 17,5 = 30 м 
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Порівнюючи відстань від центру вибуху до лабораторії (100 м) із 

знайденими радіусами зони I (17,5) і зони II (30 м), робимо висновок, що 

будывля знаходиться за межами зон, і, отже, може опинитися в зоні повітряної 

ударної хвилі (зоні III). Далі знаходимо надлишковий тиск на відстані 100 м 

використовуючи розрахункові формули для зони II.  Для цього визначаємо 

відносну величину  

 

ψ = 0,24
r3

r1
= 0.24

100

17.5
= 1.37 

 

Оскільки значення відносної величини ψ < 2, то значення надлишкового 

тиску знаходимо по формулі: 

 

∆P3 =
700

3(√1 + 2.98 ∙ ψ3 − 1)
=

700

3(√1 + 2.98 ∙ 1.373 − 1)
= 30 кПа 

 

При ΔРф max = 30 кПа в лабораторії середні руйнування отримають 

будівля з приладами, верстати, повітропроводи і електромережа. При цьому 

вийде з ладу 20% виробничих площ, 10% технологічного обладнання і 10% 

систем енергозабезпечення. З проведеного аналізу видно, що при виробничій 

аварії лабораторія може опинитися на межі зони повітряної ударної хвилі 

осередку вибуху газоповітряної суміші з вірогідним максимальним 

надлишковим тиском ударної хвилі 30 кПа, а її межа стійкості до ударної хвилі 

20 кПа, що менше Рф max. Отже, лабораторія не стійка до ударної хвилі; 

найбільш слабкі елементи – будівля і верстати. Оскільки очікуваний на об'єкті 

максимальний надлишковий тиск ударної хвилі 30 кПа, а межі стійкості 

деяких елементів менше 30 кПа, то доцільно підвищити межу стійкості 

лабораторії до 30 кПа.  

Для підвищення стійкості до ударної хвилі необхідно підвищити 

стійкість будівлі облаштуванням контрфорсів, підкосів, додаткових рамних 



146 

 

 

 

конструкцій; кабельну мережу, а також повітропроводи прокласти під землею; 

вразливі вузли обладнання закрити захисними кожухами; верстати жорстко 

закріпити на фундаменті. 

 

Висновки 

Мною було перевірено характеристику робочої кімнати. Враховано 

вимоги санітарії та охорони навколишнього середовища при роботі з ПК. Дав 

рекомендації з вибору освітлення. На робочому місці розроблені інструкції 

про заходи пожежної безпеки. Ці інструкції слід вивчати під час проведення 

робіт. Дане приміщення відповідає діючим ГОСТам та дозволам МОЗ 

України. 
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ВИСНОВКИ 

1. Метою магістерської дисертації була розробка дидактичного пневмо-

електричного стенду з кроковим електродвигуном. Порівнявши аналоги та 

дидактичний стенд власної розробки можна сказати, що подальша розробка є 

доцільною. Розглянувши приклади синхронізації різних систем можна 

сказати, що для різної середи використання піддійте тільки одна умова 

синхронізації. Тому для нашого дидактичного стенду будемо розробляти 

програмну методику синхронізації двигуна крокового та нерегульованого. 

2. На базі технічного завдання розробили компоновочне рішення.  Всю 

станцію можна поділити на декілька основних частин: поворотний 

маніпулятор, стенд з кроковим електричним двигуном та неповно поворотним 

пневмодвигуном, конвеєр відвантаження. Поворотний маніпулятор виконує 

функцію захвату продукції вакуумними присосками та транспортування. 

Поворотний маніпулятор складається з балок кріплення циліндрів, поперечної 

балки, регуляторів висоти рами, кріплення до насадки на вал пневмодвигуна, 

насадки на вал пневмодвигуна. 

3. Розробивши 3д модель та зробивши механічні, електричні, та 

пневматичні розрахунки можна сказати, що дана система є досить складною в 

розробці. Регулювати двигун конвеєра будемо за допомогою широтно–

імпульсним регулювачем. Кроковий двигун керуються за допомогою драйвера 

та програмного забезпечення. Оскільки ми будуємо даний дидактичний стенд 

на базі обладнання компанії «Фесто», то за остаточними обрахунками всіх 

систем правильно підібрали обладнання та засоби керування.   

4. Створено алгоритм синхронізації крокового та нерегульованого 

двигунів. Розробили алгоритм керування модульною станцією за допомогою 

якого була створена програма. Розроблена програма для керування 

дидактичною станцією дозволить проводити експерименти по синхронізації 

двох приводів. 
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5. При проведенні досліджень виявили максимально допустиму швидкость 

каретки, для того щоб запобігти руйнуванню системи Vкаретки = 30 мм/с. 

Виявили, що при зменшенні швидкості конвеєра відбувається більш точна 

синхронізація двигунів. Присоска спроможна витримати навантаження  

0,1кгс. Поворот неповно поворотного пневмодвигуна 180 градусів, тобто 

максимально можливий для цього типа двигуна. Швидкість повороту складає 

у межах до 2с. Максимальна швидкість конвеєрної стрічки – 100мм/с. Це 

забагато для гвинтової передачі, тому за допомогою реле змінюємо швидкість 

конвеєрної стрічки у межах 10мм/с…50мм/с. Максимальна частота обертів на 

валу крокового електродвигуна – 1940об/хв, що відповідає 32.3 об/с. 

Максимальний діаметр деталей які може переносити маніпулятор – 100мм. 
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