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Загальні методичні вказівки 
 

1. Студент допускається до проведення наступного випробування 

тільки в тому випадку, якщо він оформив протокол минулої роботи та 

вивчив детально лабораторну роботу та методику випробування. 

2. При виконанні лабораторних робіт студент повинен: 

а) суворо виконувати правила техніки безпеки; 

б) без дозволу керівника не розбирати установку, вимірювальну 

апаратуру і не вмикати електродвигуни; 

в) обережно поводитись з лабораторним обладнанням та зберігати його 

у чистоті. 

3. Лабораторні роботи з гідроавтоматики виконуються бригадами в 

такому складі, щоб кожен студент міг активно проводити необхідні виміри, 

спостереження, записи та розрахунки. 

4. Лабораторні випробування рахуються завершеними після перевірки 

протоколу роботи керівником та внесення необхідних виправлень. 

5. Всі лабораторні стенди є комплексними, а лабораторні роботи 

містять елементи наукових досліджень. Методично лабораторні роботи 

проводяться таким чином, щоб крім закріплення теоретичних знань, 

отриманих при вивченні курсу «Основи теорії гідроавтоматики», 

«Гідроавтоматика та керування», студенти отримали навички та уміння 

проведення лабораторних випробувань та досліджень приладів 

гідроавтоматики з використанням сучасної вимірювальної апаратури. 
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Лабораторна робота №1 

 

Ознайомлення з конструкціями та особливостями 

виготовлення та складання елементів та пристроїв 

гідроавтоматики 
 

Мета роботи : 

Вивчення конструкцій елементів та пристроїв гідроавтоматики, 

особливостей виготовлення та складання, ознайомлення з принципами 

роботи та методиками розрахунку. 

 

Обладнання 
 

Макети: гідравлічного підсилювача, слідкуючого привода, 

гідравлічного бустера, різноманітних агрегатів та пристроїв 

гідроавтоматики. 

 

План проведення роботи 

 

Перший варіант 

(6 годин) 

 

1. Зробити часткову або повну розборку та складання пристроя 

гідроавтоматики, наприклад, гідравлічного підсилювача, регулятора, насоса 

або двигуна з регулятором і т.п. (за завданням керівника). Ознайомитись з 

конструкцією пристрою. 

2. Виміряти основні геометричні параметри окремих єлементів та 

деталей пристрою. 

3. Розібратись в принципі роботи пристрою. Скласти принципову та 

структурну схеми пристрою і описати принцип його роботи. 

4. Здійснити розрахунки основних статичних характеристик пристроїв 

гідроавтоматики (за завданням керівника). 

 

Другий варіант 

(4 години) 

 

1. По наявній принциповій схемі пристрою гідроавтоматики з’ясувати 

принцип його роботи. 

2. Зробити часткову або повну розборку та складання пристрою 

гідроавтоматики, наприклад, гідравлічного підсилювача, регулятора, насоса 

або двигуна з регулятором і т.д. (за завданням керівника). Ознайомитися з 

конструкцією пристрою. 

3. Виміряти основні геометричні параметри окремих елементів і 

деталей пристрою. 
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4. Здійснити розрахунки основних статичних характеристик пристроїв 

гідроавтоматики (за завданням керівника). 

 

Короткі методичні рекомендації 

 

При вивченні конструкції вузлів і деталей слід звернути увагу на їхню 

технологічність. Основні показники технологічності конструкції - 

можливість зменшення її трудомісткості та собівартості виготовлення. 

При розборці та складанні гідравлічних пристроїв потрібно звернути 

увагу на поверхні конструкції: виконавчі, основні базові, допоміжні базові 

та вільні. За допомогою виконавчих поверхонь гідравлічний пристрій 

виконує свої функції. Основні базові поверхні визначають положення однієї 

деталі відносно сполучних. За допомогою допоміжних базових поверхонь 

деталі визначається положення інших деталей, що приєднані до даної по 

основним базам. Вільні поверхні не контактують з поверхнями інших 

деталей при роботі деталі в пристрої. 

У процесі ознайомлення з конструкцією гідравлічного пристрою 

бажано проаналізувати посадки, по яких виконані спряження, а також 

звернути увагу на якість поверхонь, клас шорсткості, групу, вид і марки 

матеріалів. 

Схеми пристроїв гідроавтоматики для ознайомлення вибираються 

викладачем з наступних варіантів (Рис. 1.1 – 1.15) 

 
Рис. 1.1. Схема однокаскадного електрогідравлічного підсилювача 

 

 
Рис. 1.2. Схема електрогідроприводу з однокаскадним 

підсилювачем моментів типу ЭЗ2Г18-2 
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Рис. 1.3. Схема електрогідравлічного двокаскадного 

підсилювача з циліндричним управляючим золотником 

 
Рис. 1.4. Електрогідравлічний підсилювач статичного типу 

 

 
Рис 1.5. Схема електрогідравлічного двокаскадного підсилювача 

УГЭ8 
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Рис. 1.6. Електрогідравлічний підсилювач з внутрішнім пружним 

зворотнім зв’язком 

 
Рис. 1.7. Схема двокаскадного підсилювача з елементом «сопло-

сегментна заслінка» 

 
Рис. 1.8. Принципова схема двокаскадного підсилювача зі 

струменевою трубкою 
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Рис. 1.9. Принципова схема електрогідроприводу з елементом «рейка-

шестерня» у зворотньому зв’язку 

 

 
 

Рис. 1.10. Схема електрогідропривода з однокаскадним 

гідропідсилювачем та гвинтовим зворотним зв’язком 



 9 

Гідравлічні бустери літаків 

 
Рис. 1.11 Бустерна схема управління літака 

 

 
Рис. 1.12 Схема бустера з кінематичним зворотнім зв’язком та 

від’ємним кефіцієнтом передачі 

 
Рис. 1.13 Схема бустера з кінематичним зворотнім зв’язком та 

додатнім коефіцієнтом передачі 

 



 10 

 

 

 
б) 

Рис. 1.14 Схема бустера в внутрішнім одиничним зворотнім зв’язком 

та з одиничним коефіцієнтом передачі: 

 

 
Рис. 1.15 Схема двокамерного бустера з дублюванням основних 

функціональних елементів та гідросистеми живлення 

 

Звіт про лабораторну роботу 

 

Звіт виконується від руки та повинен містити наступні матеріали: 

- назву, мету, порядок проведення роботи. 

- скан копію схеми досліджуваного пристрою. 

- опис принципу роботи пристрою. 
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Лабораторна робота №2 

 

Ознайомленя зі схемою та конструкцією бустера 

гелікоптера 
 

Мета роботи: 

З’ясуваня принципів та особливостей побудови слідкуючих авіаційних 

приводів; ознайомлення з методами резервування та дублювання в 

авійційних гідравлічних агрегатах 

 

Обладнання: 

 

Розрізаний макет гідравлічного бустера гелікоптера. 

 

План проведення роботи 

 

1. Спираючись на схему рис 2.1 скласти спрощену принципову 

гідравлічну схему бустера. 

2. З’ясувати принцип побудови зворотнього зв’язку у бустері. 

3. З’ясувати технічні рішення щодо дублювання роботи при відсутності 

тиску живлення, значній засміченості робочої рідини та при значних 

поривах вітру. 

4 Скласти схему дії важеля керування бустера. 

Рис 2.1 Схема слідкуючого авіаційного привода 
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Лабораторна робота № 3 

 

 Зняття статичних характеристик гідравлічного 

слідкуючого приводу на прикладі копіювального привода 
 

Мета роботи: 

Експериментально та аналітично визначити наступні статичні і 

динамічні показники гідравлічного слідкуючого привода: 

 

1) швидкісну характеристику; 

2) навантажувальну характеристику; 

3) залежність похибки стеження від швидкості; 

4) залежність похибки стеження від навантаження; 

5) залежність похибки стеження від швидкості та навантаження. 

Похибкою стеження в слідкуючих приводах є величина неузгодженості 

в золотниковій парі, тобто величина розкриття золотникової пари. 

Для копіювальних приводів характерна наявність одиничного 

звортонього зв’язку за рахунок жорсткого зв’язку корпусу золотника з 

рухомою частиною гідроциліндра. 

 

 

Порядок проведення роботи 

 

1. Вивчити основні теоретичні положення. 

2. Ознайомитися з експериментальною установкою. Скласти 

принципову схему та схему керування. 

3. Експериментально зняти статичні та динамічні характеристики 

слідкуючого приводу. 

4. Побудувати графічні та розрахувати аналітичні характеристики. 

5. Проаналізувати отримані залежності. 

6. Зробити висновки та запропонувати рекомендації з поліпшення 

статичних і динамічних характеристик слідкуючого приводу. 

 

 

Короткі методичні рекомендації 

 

1. Основні теоретичні положення, що стосуються гідравлічного 

слідкуючого приводу, викладені в літературі, яка рекомендована в курсі 

"Гідроавтоматика". 
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2. На стенді змонтований гідравлічний слідкуючий привід з чотирьох-

щільовым золотниковим пристроєм, який виконаний з нульовим 

перекриттям. Діаметр золотника дорівнює 20 мм, діаметр виконавчого 

циліндра - 90 мм, хід поршня - 100 мм. Діаметр навантажувального циліндра 

- 60 мм, діаметр штока - 40 мм. 

Постійна швидкість слідкуючого руху слS  на стенді отримується від 

механізму подачі верстата у відповідності зі схемою рис. 3.1 

 

 
Рис. .3.1 

 

Механізм подачі верстата забезпечує постійну швидкість стеженя 

зS const . Копіювальні салазки розташовано під кутом 60° (рис. 2.2). 

Отже, справедлива рівність 

 

2сл зS S  

 

Експериментально визначається вплив на якість роботи слідкуючого 

приводу швидкості, навантаження та тиску живлення в приводі. 

3. Залежність похибки стеження від швидкості експериментально 

визначають при повністю знятому зовнішньому навантаженні. Стрілка 

манометра 4M  перебуває на нулі (рис. 3.2). За допомогою важелів коробки 

передач і коробки швидкостей верстата встановлюють найменшу швидкість 

слідкуючого руху видану викладачем. Потім змінюють величину тиску за 

допомогою переливного клапана Г52-13 у нагнітальній гілці гідронасоса 

Г12-23. Тиск контролюють манометром 2M . Тиск в обох порожнинах 

виконавчого циліндра фіксують за допомогою манометрів 1M  та М3. 

Величину похибки стеження визначають за допомогою індикатора И. 

Отримані експерементальні дані записують у табл. 3.1. Дослід почергово 

повторюють для всіх чотирьох швидкостей слідкуючого приводу виданих 

викладачем.  
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Рис .3.2. 
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Таблиця 3.1  

№ 

П/П 
n  S  зS  слS  

нP , ( 2M

) 

МПа 

1P  

( 1M ) 

МПа 

3P  

( 3M ) 

МПа 

Похибка 

стеження 

'x  

Темпера 

тура 

0,t C  

     1,5     

2,0     

2,5     

3,0     

     1,5     

2,0     

2,5     

3,0     

     1,5     

2,0     

2,5     

3,0     

     1,5     

2,0     

2,5     

3,0     

Відповідно до отриманих даних будують графік залежності 
' ( , )сл нx f S P  (рис. 3.3). 

4. Залежність похибки стеження від навантаження визначають при 

нульовій швидкості слідкуючої подачі. При цьому змінюється величина 

зовнішнього навантаження за допомогою навантажувального циліндра. 

Величину навантаження, манометр 

4M  видається викладачем. Дані 

експеримента заносять до табл. 3.2. 

Далі будують графік залежності 
'' ( , )сл нx f S P , загальний вигляд 

якого показано на рис. 3.4. 

 

Рис. 3.3. 
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Таблиця 3.2 

№ 

П/П 

нагрP , 

МПа 

F , 

m2 

P 

нагрP F , 

H 

слS  нP , ( 2M

) 

МПа 

1P  

( 1M ) 

МПа 

3P   

( 3M ) 

МПа 

Похибка 

стеження 

''x  

Темпе 

ратура 

0,t C  

    0 1,5     

2,0     

2,5     

3,0     

    0 1,5     

2,0     

2,5     

3,0     

    0 1,5     

2,0     

2,5     

3,0     

    0 1,5     

2,0     

2,5     

3,0     

 

5. Залежність похибки стеження 

від швидкості та навантаження може 

бути отримана при одночасному 

впливі на слідкуючий  привід, як 

зовнішньої сили, так і швидкості. 

Дані експериментів фіксуються в 

табл.3.3. 

 

 

 

Рис. 3.4. 
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Таблиця 3.3 

№ 

П/П 
нP  слS  нP , 1P ( 1M ) 3P  ( 3M ) 

Похибка 

стеження 

x 

Темпе 

ратура 
0,t C  

 minP  

.minслS  

     

     

     

     

.maxслS  

     

     

     

     

 maxP  

.minслS  

     

     

     

     

.maxслS  

     

     

     

     

Типовий вигляд характеристики зображено на рис 3.5. 

 
Рис. 3.5. 

 

Контрольні запитання: 

1. Як аналітично описати залежність витрати через робоче вікно 

золотникової пари від перепаду тиску? 

2. Як аналітично підтвердити достовірність експерементально 

отриманих залежностей? 
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Лабораторна робота №4 

 

Зняття характеристик гідравлічного підсилювача типу 

«СОПЛО-ЗАСЛІНКА» 
Мета роботи (ч. I):  

Зняти характеристики дроселя «сопло-заслінка» і побудувати графіки 

залежностей: 

( , )Q f p    та (Re)c f  ; (Re)f  , 

 

де Q  - витрата рідини через дросель; p  - сумарні гідравлічні втрати, 

2 0p p p   ;   – зазор між соплом та заслінкою; c  - приведений коефіцієнт 

втрати, що враховує витрати в самому соплі та у дроселюючій щілині між 

заслінкою та соплом; Re  - число Рейнольдса при даному режимі течії;   - 

коефіцієнт витрати для регульованого дроселя «сопло-заслінка». 

Витратною характеристикою дроселя «сопло-заслінка» є залежність 

витрати через дросель від величини зазору між соплом та заслінкою при 

постійному перепаді тисків. 

У другій частині лабораторної роботи потрібно визначити 

експериментальну силову характеристику дроселя «сопло-заслінка» з 

послідовно встановленим постійним дроселем 

 

2 ( )p f   при 1p const . 

 

Силовою характеристикою дроселя «сопло-засліка» є залежність тиску 

в міждросельній камері від величини зазору між соплом та заслінкою при 

постійному перепаді тисків. 

На закінчення слід зібрати гідропідсилювач типу «сопло-заслінка», 

який встановлюється в систему регулювання положення робочого органу 

машини; вивчити принцип роботи такої системи та дію зворотних зв'язків; 

скласти функціональну та структурну схеми; одержати динамічні 

характеристики. 

 

Частина I. Зняття характеристик дроселя «сопло-заслінка» 

Схема дроселя «сопло-заслінка» зображена на рис 4.1 

 
Рис 4.1 
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Зміна гідравлічної провідності в дроселі досягається зсувом заслінки 

відносно сопла. Строго кажучи, гідравлічні втрати у дроселі складаються з 

місцевих опорів каналу підводу кp  та місцевого опору дроселюючої 

щілини в зазорі зp  : 

к зp p p    .     (4.1) 

 

Приведений коефіцієнт витрати робочої рідини через дросель «сопло-

заслінка» визначається із співвідношення 

   
Т

Q

Q
 

,    (4.2) 

де Q  – дійсна (експериментальна) витрата рідини, що пройщла  

через дросель при проведенні випробування;                

 2 0

2

2
T

p p
Q d 




 - теоретична витрата за умови витікання 

ідеальної рідини без втрат енергії;  - густина робочої рідини, (для 

індустріального масла І-20 3
890

кг

м
  ). 

Коефіцієнт витрати для регульованого дроселя визначають з формули 

2 21 ( ) ( )

c

H

S














 
,     (4.3) 

 

де Н  - коефіцієнт витрати для нерегульованої частини сопла (для 

сопла з коротким циліндричним насадком ( =0,8. ..0,9)Н ; S  - відносне 

значення площі щілини дроселя, 
2

4
S

d


   . 

Коефіцієнт гідравлічного опору щілини дроселя з гострими кромками: 

2

1






 .     (4.4) 

Число Рейнольдса визначають з виразів: 

 

2

2

4
Re

U Q

d

 

  
  ;  

 

де 2d  - діаметр сопла;   - коефіціент кінематичної в'язкості рідини (для 

масла І-20  =20сСт, 1сСт= 1·10-2 (см2/с);  
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Виконання роботи на експериментальному стенді 

 

План проведення роботи 

1. З’ясувати принцип роботи експериментальної установки (рис. 4.2), 

яка включає наступні основні елементи: 

1 - насос; 2 - запобіжний клапан з переливним золотником; 3 – 

манометр М; 4 - кран поворотний; 5 - дросель «сопло-заслінка»; 6 - 

мікрометр; 7 - пристрій для визначення витрати; 8 – секундомір. 

 
Рис 4.2 

До протоколу лабораторної роботи занести основні характеристики 

гідравлічних елементів і вимірювальних приладів.  

2. Викладач видає 5 значень зазорів між соплом та заслінкою   та 5 

значень p  (М). 

3. Визначити витрату Q  при різних значеннях p  та  . Наповнення 

витратоміру вмикається тумблером Т1. Витратомір наповнювати на 100мм. 

Опорожнення витратоміру виконується тумблером Т2. Вага 10 мм мастила в 

приладі для вимірювання витрати складає 14 гр. 

4. Визначити коефіцієнти , ,c     , число Рейнольдса Re . 

5. Результати випробувань занести до табл. 4.1 і по них побудувати 

графіки, які зазвичай мають вигляд, наведений на рис. 4.3,а,б. 

Проаналізувати отримані графічні залежності. 

 
Рис 4.3 
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Таблиця 4.1 

2d        2мм   

Вимірювальні величини Розрахункові величини 

№ 

п/п 

,

6
10

м




 

,

6
10

p Па




 ,L м  ,t с  ,
кг

Q

с
м  

3

,
м

QV
с

 

3

,
Т

м
Q

с
 c      Re  

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           
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Частина 2. Зняття експериментальних характеристик 

дроселя «сопло-заслінка» з послідовно встановленим 

постійним опором. 

 

Гідропідсилювач типу «сопло-заслінка» може бути представлений у 

вигляді гідравлічної мостової схеми (рис. 4.4), в якій 1hG  та 3hG . - постійні, 

а 2hG  та 4hG  - змінні гідравлічні 

провідності. 

Дросель типу «сопло-заслінка» 2hG з 

послідовно встановленим дроселем 

постійної провідності 1hG  (рис. 4.4) являє 

собою два плеча гідравлічного мосту при 

нерухомо закріпленому виконавчому 

елементі. 

Силовою характеристикою 

гідропідсилювача, яка має велике 

значення для розрахунку жорсткості 

пружин і величини найбільшого ходу 

золотника, служить залежність 

2 ( )P f   при 1P const .     Рис. 4.4    

 

 
Рис 4.5 

 

Експериментальну силову характеристику гідропідсилювача знімають 

на експериментальній лабораторній установці, принципова схема якої 

зображена на рис. 4.6. 
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Рис 4.6 

Експериментальна установка складається з наступних елементів:          1 

- насос; 2 - запобіжний клапан з переливним золотником; 3 - манометр для 

виміру тиску 1p ; 4 - кран поворотний; 5 - голчастий дросель;                  6 - 

манометр для виміру тиску 2p ; 7 - дросель «сопло-заслінка»;                   8 - 

мікрометр. 

Порядок виконання роботи на експериментальній установці 

1. Вивчити принципову схему та схему керування лабораторним 

стендом. 

2. Дроселем 5 настроїти балансову провідність постійного 

гідравлічного дроселя. 

3. Запобіжним клапаном з переливним золотником 2 по манометру 3 

встановити заданий тиск 1p заданий викладачем і підтримувати його в 

процесі випробувань постійним. 

4. Мікрометром 8 змістити заслінку від перекритого положення на 

величину заданого зазору   між заслінкою та торцем сопла. Виміряти тиск 

2p  манометром 6 у кожному фіксованому положенні заслінки. 

Таблиця 4.2 

№ 

п/п 
1p , 

МПа 

 , 

мм 
2p , 

МПа 

1 

 

  

2   

3   

4   

5   

6 

 

  

7   

8   

9   

10   

 

24 
 

  

25   
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5. Повторити випробування для всіх 

значень 1p та  . 

Результати виміру занести в табл. 4.2. 

6. За результатами випробувань 

побудувати графічні залежності 2 ( )P f   для 

декількох значень тиску 1p  , які мають 

вигляд, зображений на рис. 4.7. 

7. Проаналізувати побудовані графіки.     Рис 4.7   

 

Частина 3. Ознайомлення з роботою двокаскадної гідравлічної 

системи регулювання положення з гідропідсилювачем 

типу «сопло-заслінка» 

Гідравлічний підсилювач типу "сопло-заслінка" широко застосовують 

в автоматичних системах регулювання та керування. Підсилювач надійний 

в експлуатації, має просту конструкцію та відносно малі розміри, дозволяє 

створювати системи автоматичного регулювання з декількома каскадами 

підсилення, які мають високі статичні і динамічні характеристики. 

Гідравлічний підсилювач типу «сопло-заслінка» має високу чутливість, 

швидкодію та стабільну характеристику при коливаннях температури. 

Однак, слід зазначити і досить істотний недолік підсилювача - значні витоки 

рідини через дроселі «сопло-заслінка», що приводить до неповного 

використання потужності і зниження ККД. 

Принципова схема двокаскадної системи регулювання положення з 

гідропідсилювачем типу «сопло-заслінка» зображена на рис. 4.8. 

 

Порядок виконання роботи 

1. Вивчити принцип дії стенда із двокаскадною гідравлічною системою 

регулювання положення. 

2. Знайти та охарактеризувати зворотні зв’язки, по тиску та 

положенню. 
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Рис 4.8 
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Лабораторна робота № 5 

 

Динамічне випробування гідравлічного бустера 

 
Мета роботи:  
Експериментально зняти частотні характеристики, визначити 

постійні часу, коефіцієнт підсилення та передатну функцію гідравлічного 

бустера. 

 

Лабораторну роботу виконують на комплексній лабораторній установці. 

Робота знайомить студентів з елементами методики наукових досліджень. 

 

Порядок виконання роботи 

 

1. Вивчити основні теоретичні положення. 

2. Вивчити принцип роботи стенда. 

3. Скласти схему керування стендом та описати її. 

4. Вивчити вимірювальні прилади та пристрої. Скласти принципову 

схему виміру частоти та амплітуди коливань на вході та виході 

гідравлічного бустера. 

5. Вивчити методику проведення лабораторних випробувань. 

6. Попередньо випробувати в роботі елементи та вимірювальну 

апаратуру стенда. 

7. Провести лабораторні випробування. 

8. Обробити отримані дані. 

9. Побудувати частотні характеристики, визначити постійні часу та 

коефіцієнт підсилення. 

10. Проаналізувати отримані залежності, оформити висновки та 

рекомендації. 

 

Деякі теоретичні положення 

 

Бустером називається гідравлічний слідкуючий силовий пристрій. У 

бустері є жорсткий одиничний від’ємний зворотний зв'язок виходу із 

входом. Посилення сигналу входу отримується за рахунок енергії рідини, 

що підводиться під високим тиском (21,0МПа). На виході гідравлічного 

бустера має місце переміщення, погоджене з певною точністю з 

переміщенням, що задають через орган керування (вхід), при необхідному 

посиленні завдання. При стеженні виходу (штока) за входом (золотником) 

отримується помилка або неузгодженість. У результаті цього формується 

сигнал на виправлення помилки. 

Гідравлічні бустери при відносній компактності розвивають великі 

зусилля на виході. Вони знайшли широке застосування в літальних апаратах, 

важких автомобілях, тракторах та інших машинах. 

Найпоширенішим методом для визначення статичних і динамічних 

гідропристроїв є метод використання частотних характеристик. 
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При аналізі динаміки гідравлічного бустера можна не враховувати при 

відомому ступені спрощення гідравлічні опори трубопроводів, тому що 

довжина останніх незначна; витоки, тому що вони зводяться до мінімуму 

відповідною якістю ущільнень; інерційність потоку рідини і внутрішнє 

тертя, оскільки обсяг рідини, що заповнює трубопроводи та порожнини, 

незначний. 

Енергетичні втрати, обумовлені перерахованими факторами, як показала 

практика, навіть у сумі становлять досить малу частину енергії, що розвиває 

гідравлічний бустер. Якщо звести вплив стискаємості рідини до мінімуму і 

далі не брати до уваги, то при роботі системи перехідні  процеси в 

динамічному режимі будуть однаковими як для дросельного золотника, так 

і для гідродвигуна. У перехідному режимі зовнішнє навантаження золотника 

або перепад тиску у виконавчому циліндрі буде визначатися інерційним 

навантаженням на шток виконавчого циліндра. 

Спрощене рівняння динаміки гідравлічного бустера має вигляд  

3 1 2( ) ( )нз

dQ
T f x Q K f x x

dt
  ,     (5.1) 

де 3T  - механічна постійна часу золотника при повному відкритті; 

1( )f x  - функція, що залежить від осьового зсуву золотника; 

Q  - теоретична витрата на золотнику та гідродвигуні; 

нзK  - коефіцієнт підсилення золотника по витраті при навантаженні; 

2 ( )f x  - функція, обумовлена величиною відкриття дросельного отвору. 

Для виконавчого механізму з поступальним рухом справедлива рівність 
dy

Q F
dt

 .       (5.2) 

Розв’язуючи спільно рівняння (5.1) та (5.2), одержуємо рівняння динаміки 

гідравлічного бустера у вигляді 
2

3 1 22
( ) ( )c

d y dy
T f x K xf x

dt dt
  ,     (5.3) 

де 

3 0
3 2

0
3

0

3

;
2

1
;

2

1 ;
2

H

H

c

H

K xm
T

F P

g
K P

x

K P
K

F Fp





 
  

 

 

m - приведена маса рухомих частин; 

3K , cK  – коефіцієнт підсилення системи по швидкості без навантаження 

та при навантаженні; 

P  - зовнішнє навантаження на виконавчому циліндрі; 

0x  - найбільший зсув золотника від нейтрального положення; 

x  - неузгодженість у системі; 

Hp  - тиск, що підводиться до бустера. 



 28 

Графік на рис. 5.1 ілюструє зміну функцій 1( )f x  та 2 ( )f x  при зміні 

сигналу входу. Отже, у загальному випадку рівняння динаміки бустера (5.3) 

нелінійне. 

 
рис. 5.1 

Для найбільш імовірної зони роботи золотника ( 0,4...0,6)x   та малих 

змін параметра 
0

x

x

x
   можна вважати приблизно, що  

1

2

( ) ( ) 0,5 ,

( ) 1 .

x x const

x const

 



  

 
     (5.4) 

Підставляючи вираз (5.4) у рівняння (5.3) і вводячи позначення 3
3

2

T
T   , 

одержуємо для бустера з умовно розімкненим зв'язком наступне лінійне 

рівняння:    

2

3 2 c

d y dy
T K x

dt dt
    .     (5.5) 

Рівняння неузгодженості для системи з одиничним твердим механічним 

зворотним від’ємним зв'язком буде 
x u y  .       (5.6) 

Розв’язуючи спільно рівняння (5.5) і (5.6), одержуємо диференційне 

рівняння системи у вигляді 
2

3 2 c c

d y dy
T K y K u

dt dt
     .     (5.7) 

Передатна функція бустерного пристрою виходить шляхом перетворення 

по Лапласу лінійного рівняння (5.7): 

2 2

( ) 1
( )

( ) ( 2 1)

y S
W S

u S T S TS
 

 
,   (5.8) 

де 
3

c

T
T

K


  та 

1

2 cTK
  . 

Амплітудно-частотна характеристика системи 

2 2 2 2

1
( )

(1 ) (2 )
A

T T


  


 
. 
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Вираз для фазо-частотної характеристики має вигляд 

2 2

2
( )

1

T
arctg

T

 
 


 


. 

У сучасних бустерних пристроях коефіцієнт демпфування вибирають із 

умови 1  . При цьому коливальна ланка може бути виражена у вигляді 

двох аперіодичних ланок: 

1 2

( ) 1
( )

( ) ( 1)( 1)

y S
W S

u S T S T S
 

 
, 

де    1,2 3

1
1 1 4

2
c

c

T T K
K

   , 

або    1,2 2

1
1 1T T



 
    

 
. 

Для випадку 1   амплітудно-частотна характеристика прийме вигляд 

2 2 2 2

1 2 1 2

1
( )

(1 ) ( )
A

TT T T


 


  
.    (5.9) 

Фазо-частотна характеристика записується так: 

1 2

2

1 2

( )
( )

1

T T
arctg

TT


 



 
   

 
.    (5.10) 

Постійні часу передатної функції визначаються по частотним 

характеристикам (рис. 5.2 та 5.3). Так, відомо, що при 
0( ) 90     має місце 

рівність 

1 2

1
в

TT
   ,     (5.11) 

де в  - частота при зсуві фази 090 . 

З рівняння (5.9) після підстановки в  одержуємо відношення амплітуд для 

випадку 0( ) 90    : 

1 2

1 2

( ) в

TT
A h

T T
  


. 

Після спільного рішення двох останніх рівнянь 

 2

1,2

1
1 1 4 .

2
в

в в

T h
h

    

Експериментальні частотні характеристики також дозволяють визначити 

коефіцієнти лінійного рівняння (5.7) гідравлічного бустера: 

3 ,в

в

h
T c


    ,c в вK h

1

c
. 

При проведенні уточненого більш глибокого динамічного аналізу 

гідравлічного бустера необхідно враховувати: нелінійну пружну 

характеристику порожнин і мастилопроводів, об'ємну пружність робочої 

рідини, взаємодію гідробустера з реальною насосною станцією, хвильові 

процеси в системі, характеристики тертя, істотні не лінійності в системі. 
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Принцип роботи гідравлічної системи 

Гідравлічна станція, від якої здійснюється живлення бустера та 

гідромотора генератора механічних коливань (рис. 5.4), складається з 

наступних елементів: 

- аксіально - поршневий гідронасос Н-403 (
3

max max200 30
,

смQ P МПа
с

  ); 

- електродвигун ( 10номN кВт ); 

- переливний клапан ГА-186 ( 21p МПа ); 

- фільтр (
3

200смQ
с

 ); 

- манометр 1 max( 25 )M p МПа . 

Гідравлічна станція, від якої здійснюється живлення імітатора 

навантаження, містить у собі: 

- пластинчастий насос (
3

max max133,4 6,5
,

смQ P МПа
с

  ); 

- електродвигун ( 1N кВт ); 

- переливний клапан (Г52-1); 

- фільтр (Г-41-1); 

- робоча рідина – масло И20 (В-3). 
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Рис. 5.2 

 
Рис. 5.3 
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Випробовуваний гідравлічний бустер монтується на твердій плиті 

станини лабораторної установки ( рис. 5.4). Його «вхід» - золотники 3 та 13 

через систему важелів і тяг 4, пружний елемент 6 з'єднують з генератором 

механічних коливань 7. «Вихід» бустера - його шток через пружний елемент 

5, важіль 11 з'єднують з імітатором навантаження. Переставні скоби 10 та 12 

призначені для регулювання жорсткості. Динамічному випробуванню на 

лабораторній установці можна піддати один з наявних у лабораторії ГПА 

типів бустерів. У літаках і ракетах бустери використовуються як слідкуючі 

виконавчі гідравлічні механізми для керування закрилками, рулями, 

щитками. Зсув тяги і важелів 4 викликає зсув золотників, тому що силовий 

шток у первісний момент нерухомий. Для збільшення ступеня надійності 

агрегату в одному корпусі бустера є дві ізольовані системи, що 

підсумовують зусилля на загальному штоці 1 і працюють одночасно. Крім 

того, у кожній системі ще продубльовані дросельні розподільники. 

Є основний і дублюючий золотники. Основні золотники пов'язані з лінією 

керування літального апарата. Зсув основних золотників 3 та 13 з 

нейтрального положення відкриває доступ робочої рідини у відповідні 

порожнини двокамерного виконавчого циліндра та викликає переміщення 

загального штока. Якщо, наприклад, внаслідок теплового розширення, 

заклинить основний золотник 13, то в роботу вступає дублюючий 14. 

Звичайно дублюючі золотники 2 і 14 утримуються в нейтральному 

положенні   за   допомогою   жорстких  пружин.   Тому   при  заклинюванні 

основного золотника на ручці керування виникає додаткова сила опору. 

Твердий від’ємний зворотний зв'язок «виходу» штока виконавчого 

двокамерного циліндра з «входом» - золотниками здійснюється через валик 

та важелі 4. Зворотний зв'язок прагне перемістити золотник у напрямку, 

протилежному вхідному сигналу. 

При випробуванні на вхід бустера подаються гармонійні синусоїдальні 

коливання:  

sinвх вхX А t . 

Генератор механічних коливань 7 являє собою регульований 

гідромотор і подвійний ексцентриковий пристрій, за допомогою якого 

відбувається зміна амплітуди та розмаху вхідних коливань. Регулювання 

амплітуди коливань здійснюється через отвір у корпусі за допомогою гвинта 

та лімба на торці. Регулювання частоти вхідних коливань здійснюється при 

зміні числа обертів гідромотора за допомогою дроселя Г77-3 на виході. 

Вихідне навантаження на бустері імітується за допомогою 

гідроциліндра 9. Шток бустера через пружний елемент 5 і силовий важіль 11 

зв'язаний зі штоком гідроциліндра 9. Регулювання навантаження 

здійснюється дроселем Г77-3, що створює опір перетіканню рідини з однієї 

порожнини циліндра в іншу при переміщенні поршня. 
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Рис. 5.4 
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Вимірювальна апаратура 

 

Електрична схема вимірів містить у собі:  

1) Два лінійні потенціометри (Д1, Д2). 

2) 16 бітний модуль аналого цифрового перетворювача ADS1115. 

3) Arduino Uno R3. 

У лабораторній установці використовується метод перетворення 

механічних переміщень в цифрові електричні сигнали.  

До кінців несилового 8 і силового 11 важелів підєднані потенціометри Д1 

та Д2 сигнал з яких передається на АЦП. Arduino оброблюэ сигнал з АЦП та 

передає на ноутбук у програму PLX-DAQ. 

 

Методика проведення лабораторних випробувань 

 

Перед початком проведення лабораторної роботи перевіряється наявність 

робочої рідини по показнику на передній стінці бака. Бак повинен бути 

заповнений не менш ніж на 2/3 обсягу.  

Викладач задає 1 амплітуду та 10 швидкостей коливань генератора 

механічних коливань. 

Регулюючий дросель Г77-3 на магістралі генератора механічних коливань 

повинен бути закритий. 

Вмикається основна насосна станція. За допомогою переливного клапана 

ГА-186 настроюється робочий тиск у лінії гідравлічного бустера по 

манометру М1. Настроювання генератора механічних коливань повинно 

забезпечити коливання заданої амплітуди та частоти. Амплітуда за 

допомогою подвійного ексцентрика може бути встановлена в межах 0,2...1,0 

мм. Гвинт ексцентрика сполучається з отвором у корпусі генератора та 

фіксується за допомогою ключа на 10. Контроль встановленої амплітуди 

здійснюється за допомогою лінійки від центру обертання до отвору у 

корпусі генератора. Частота на «вході» гідробустера регулюється зміною 

частоти обертання гідромотора генератора механічних коливань за 

допомогою дроселя Г77-3 по тахометру Т. При генеруванні механічних 

коливань шток бустера повинен переміщатися, що свідчить про справність 

гідравлічної системи бустера і генератора коливань лабораторної установки. 

Необхідно ретельно оглянути всі працюючі гідравлічні елементи стенда 

Якщо не виявлено підтікання масла або води, то стенд справний і готовий 

до роботи. Потім насосні станції вмикаються. 

На ноутбукові потрібно створити папу на дискові «С» з назвою групи та 

номером бригади. Подальші вимірювання зберігаються у цю папку. На 

робочому столі запустити файл «PLX-DAQ.xlsm». На рис 5.5 зображено 

робоче вікно програми PLX-DAQ. Дані що поступають з Arduino 

зберігаються у форматі EXCEL для подальшої обробки.  
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Рис. 5.5 

Виконавши всі попередні дії можливо приступати до проведення 

лабораторної роботи. 

1. Перекрити дросель Г77-3. 

2. Запустити насосну станцію. 

3. Дроселем Г77-3 налаштувати задану швидкостей коливань генератора 

механічних коливань. 

4. В програмі PLX-DAQ натиснути кнопку «Connect» та дочекатися 

обробки 300 точок. 

5. Вимкнути насосну станцію. 

6. Зберегти отримані дані у попередньо створену папку вашої бригади під 

номером досліду. 

7. Повторити пункт 1 для інших 9 швидкостей коливань генератора 

механічних коливань. 

8. Копіювати папку з вашими результатами на флешку для подальшого 

опрацювання результатів. 

По отриманим даним потрібно побудувати графіки (рис 5.8). Вісь часу 

«millis» розташовується горизонтально і є абсцисою графіка. Зміна 

досліджуваного процесу (Amp1 та Amp2) записується по ординаті. 

Всі знайдені величини заносяться в таблицю 5.1. 

Табл. 5.1 
№ Тиск у 

лінії 

нагні-

тання 

HP , 

МПа 

Темпе- 

ратура 

робо- 

чої 

рідини 
0,T C  

Частота 

обертання 

гідро- 

мотору 

,Г
обn

хв  

Амплітуда 

коливань 

входу 

 

вхА , мм 

Частота 

коливань 

входу 

 

,вх рад  

Ампулі- 

туда 

коливань 

 

вихA , мм 

Відно- 

шення 

амплітуд 

( ) вих

вх

A
A

A
   

Зсув 

фази 

 
0 ( )   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Рис. 5.8 

 

Зсув по фазі двох коливальних процесів визначається по формулі 
0360

( )
c

T
   , 

де Т - період коливання, c - затримка між вершинами коливань ( рис. 5.8). 

 

Частота коливального процесу визначається по формулі: 

2
2n f

T


   (

1c ) 

За даними таблиці будують амплітудно-частотні, фазо-частотні та 

амплітудно-фазо-частотні характеристики відповідно до графіків рис. 5.2 і 

5.3. 

 

Звіт про лабораторну роботу 

 

На закінчення оформляють звіт про лабораторну роботу з відповідним 

аналізом і висновками. 

Звіт повинен містити наступні матеріали: 

- короткий опис принципу роботи стенда та схеми виміру; 

- схема керування стендом та її опис; 

- графіки і таблиці; 

- частотні характеристики; 

- розрахункові дані; 

- аналіз отриманих результатів і висновки. 
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Лабораторна робота № 6 

 

Випробування позиційного електрогідропривода 

робототехнічної системи 
 

Мета роботи: 

Вивчити принцип дії та конструктивні особливості позиційного 

електрогідропривода маніпулятора та пристрою програмного керування; 

експериментально визначити наступні характеристики позиційного 

електрогідропривода: залежність сил тертя від швидкості переміщення 

робочого органа, параметри перехідних процесів розгону та гальмування. 

  

Порядок виконання роботи 

 

1. Вивчити конструктивну схему електрогідравлічного привода на базі 

двокаскадного гідропідсилювача. 

2. Ознайомитися з гідросхемою експериментальної установки. 

 

Експериментальний стенд і схема вимірів 

 

Експериментальний стенд (рис. 6.1) складається з електрогідравлічного 

слідкуючого привода із двокаскадним гідропідсилювачем типу «сопло-

заслінка» і механічним зворотним зв'язком по положенню робочого органа, 

насосної установки з газогідравлічним акумулятором, електронної системи 

числового програмного керування, схеми вимірів з датчиками, контрольно-

вимірювальною та реєструючою апаратурою. 

Досліджуваний електрогідропривід ( рис. 6.1) містить керуючий кроковий 

мікроелектродвигун, гвинтовий суматор і тросиковий зворотній зв'язок. 

Двокаскадний гідропідсилювач містить внутрішній гідравлічний зворотній 

зв'язок по положенню заслінки. Система програмного керування (рис. 6.2) 

містить генератор прямокутних імпульсів (ГИ),програмований лічильник 

імпульсів (СИ), електричний дозатор імпульсів (ЕДИ), комутатор (ЕК), блок 

форсуючих і демпфуючих опорів (БФН) і блок живлення (БП). 

Генератор імпульсів видає безперервну послідовність імпульсів, частота 

яких визначає швидкість переміщення робочого органу приводу. Коли 

лічильником імпульсів  буде  набрана  запрограмована  кількість імпульсів, 
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Рис. 6.1 
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що визначає шлях переміщення, він замикає дозатор і припиняє 

надходження імпульсів на комутатор крокового електродвигуна. 

Схема вимірів (див. рис. 6.1) містить датчики тиску (індуктивні типу ДИ), 

датчики переміщення робочого органа точного ДП1 і грубого ДП2 відліку, а 

також датчики переміщення золотника ДП3 і заслінки  ДП4. Датчики ДП1, 

ДП3 і ДП4 індуктивні. Датчик грубого відліку ДП2 потенціометричного 

типу. 

Датчики тиску вимірюють тиск у порожнинах гідроциліндра та у 

порожнинах під торцями золотника гідропідсилювача. 

Швидкість переміщення робочого органа виміряється датчиком 

швидкості ДС. Слабоміцні сигнали датчиків підсилюються 

тензопідсилювачем (8АН4-7М) і надходять на вхід світлопроменевого 

багатоканального осцилографа Н115. 

 

Г    И    Э    Д    И    Э    К    -    5    0    /    1    8    0    0    Б    Ф    Н    -    1    Ш    Д    

Б    П    С    И    

"    в    п    е    р    е    д    "    

"    н    а    з    а    д    "    

 
 

Рис. 7.2 

 

 

 

 

Звіт про лабораторну роботу 

 

Звіт повинен містити наступні матеріали: 

- схема досліджуваного електрогідропривода; 

- схема системи керування. 
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Лабораторна робота № 7 

 

Ознайомлення зі схемою та конструкцією промислового 

робота РБ 211   

 
Мета роботи: 

Вивчити принцип дії та конструктивні особливості промислового 

робота РБ 211 

  

Порядок проведення роботи 

 

1. Вивчити основні теоретичні положення. 

2. Ознайомитися з конструкцією промислового робота РБ 211. 

3. Запрограмувати РБ 211 для роботи в автоматичному режимі. 

 

Короткі методичні рекомендації 

 

Промисловий робот РБ 211 (рис.7.1) призначений для виконання 

наступних технологічних операцій - фарбування, емалювання, нанесення 

термоізоляційних, пилоподібних і інших видів покриттів, які можуть бути 

нанесені пістолетом та інших технологічних операцій. 

Робот може бути використаний для спорудження автоматичних 

фарбувальних камер, так як маніпулятор захищений від впливу різних 

видів фарб, а керуючий пристрій і гідроагрегат відділені в шафах, які 

можна винести поза камерою. 

 

 
  

Рис. 7.1. загальний вигляд промислового робота 
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Основні елементи маніпулятора 

 

До складу виробу входять (рис.7,2): маніпулятор I, гідравлічна 

станція II. Маніпулятор робота споруджений по антропоморфній 

кінематичній схемі з можливістю шести незалежних ротацій. Він 

складається з наступних складових вузлів: основа 1, ротація регіональна 2, 

плече 3, лікоть 4, кисть 5, робочий інструмент 6. 

У конструкції робота передбачена механічна система для  звільнення 

гідроциліндрів, що приводять у рух плече і лікоть при навчанні робота 

(рукоятки А, В) . 

 
Рис. 7.2. Склад промислового робота РБ-211: 1 – основа; 2 - ротація 

регіональна; 3 -  плече; 4 – лікоть; 5 -  кисть;  6 - робочий інструмент  

 

Опора являє собою зварену конструкцію з профільної сталі, усередині 

якої закріплений поворотний  вузол, який здійснює головну регіональну 

ротацію в горизонтальній площині. Всередині основи розташовані 

серворозподільники, що забезпечують регіональні  рухи, масляний фільтр, 

гідравлічний акумулятор, сполучна електрична коробка, мастилопроводи, 

фітінги для приєднання до гідравлічної системи. Для відстеження величин 

переміщень (поворотів) використовується потенціометр зворотного зв'язку. 

Регіональна ротація. Вузол регіональної ротації змонтований рухомо 

на основі. Обертання забезпечується лінійним гідроциліндром, який обертає 

консольно закріплене  на підшипниках плече, разом з потенціометром 

зворотного зв'язку. 
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Плече являє собою зварену конструкцію квадратного поперечного 

перерізу, закріплену на основі за допомогою голчастих підшипників. На осі 

змонтований потенціометр зворотного зв'язку. 

По середині плеча розташований механізм для деблокування 

гідроциліндрів при навчанні робота. 

Маніпулювання з механізмом для деблокування гідроциліндрів при 

навчанні робота здійснюється двома ручками А і В, показаними на 

рис.1. Рукоятка «В» служить для деблокування і блокування 

механізму. Рукоятка «А» призначена для застопорення кулачка механізму.  

Порядок дії з розблокування механізмом наступний: 

-Звільнення рукоятки «А»; 

-блокування механізму рукояткою «В»; 

-програмування; 

Блокування механізму рукояткою «В» забезпечує  фіксацію  кулачка 

механізму натягом рукоятки «А». 

Лікоть складається з верхньої закритої частині, в якій можна побачити 

балансувальні пружини і з нижньої відкритої частини, у якій можна 

побачити серворозподільники, мастилопроводи і електроустаткування. 

В одному кінці ліктя розташовані підшипникові гнізда для 

приєднання ліктя та плеча. В отворі осі, встановленої на підшипниках, 

розміщений потенціометр зворотного зв'язку. 

Кисть виконана у вигляді зварної металевої конструкції, до якої 

прикріплені поворотні гідроциліндри і потенціометри зворотного зв'язку. 

Кисть може здійснювати три незалежні ротації, тобто має три ступеня 

рухливості. 

Кисть являє собою самостійно з'єднаний вузол, який можна 

демонтувати з робота в разі потреби і використовувати тільки три 

регіональні ступеня рухливості. 

Робочий інструмент. До осі поворотного  гідроциліндра для 

останнього, локального руху, прикріплений утримувач робочого 

інструмента, на який закріплюється сам робочий інструмент, який 

представляє собою пістолет для нанесення лакофарбових і 

термоізоляційних покриттів, або пістолет для піскоструминної і кулько-

струминної обробки, або захватний пристрій. 
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Технічні характеристики 

 

максимальна вантажопідйомність 15 кг; 

максимальна швидкість 2м /с; 

розсіювання траєкторії при п'яти послідовних  

повторень рухів 5 мм; 

число ступенів рухливості 

- регіональна 3; 

- локальні 3; 

можливі рухи 

-ротація в горизонтальній площині  90º; 

- ротація плеча  90º; 

- ротація ліктя  90º; 

- горизонтальна ротація кисті 210º; 

- вертикальна ротація кисті  210º; 

- обертовий рух кисті 280º; 

робочий тиск 7 МПа; 

маса 650 кг. 

 

Опис гідравлічної системи промислового робота  РБ 211 

 

Представлений маніпулятор у якості приводу використовує гідропривід. Він 

містить у собі гідравлічну станцію, виконану за типовою схемою (рис.7.3.) 

та включає регульований гідронасос, 2 фільтри на лінії нагнітання та 

зливній гідролінії, запобіжні клапани, манометр, що має можливість 

включатися в гідравлічну магістраль за допомогою керованого вручну 

розподільника, апарат теплообмінний, пневмогідравлічний акумулятор та 

іншу гідроапаратуру.  

 У гідравлічній станції використовується регульований 

пластинчастий гідронасос, із системою регулювання. У насосі 

використовується система автоматичного регулювання по тиску (насос 

граничного тиску). Для нього тиск, що розвивається самим насосом, 

використовується для обмеження витрати рідини до мінімального значення. 
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Рис. 7.3. Гідравлічна станція 

 

У насосах з подібним регулюванням продуктивність (подача) при 

підвищенні  тиску на виході з насоса понад заданої (номінальної) величини 

номP  зменшується і при деякому максимальному (граничному) тиску 
maxP

 
знижується до нуля. При зниженні подачі до нуля насос підтримує заданий 

граничний тиск 
maxP , розрахункова ж продуктивність (продуктивність, яка 

визначається робочим об'ємом) дорівнює витокам рідини в гідросистемі і в 

самому насосі. 

У промисловому роботі РБ-211 використовуються дроселюючі 

серворозподільники з пілотним керуванням та аналоговим інтерфейсом [9]. 

Такі сервоклапани регулювання потоку (рис 7.4.) є дросельними 4-х  

лінійними розподільниками. Використовується високоефективна  

двоступенева конструкція, що  охоплює діапазон номінальних витрат від 4 

до 57 л / хв при перепаді тиску 210 бар. 
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Рис. 7.4. загальний вигляд серворозподільника 

 

У основній ступені використовується золотниковий розподільник. 

Пілотна ступінь - це гідро підсилювач сопло-заслінка, виконаний за 

симетричною схемою з двома соплами, який керується за допомогою двох 

соленоїдів.  У системі передбачений механічний  зворотний зв'язок заслінки 

та золотника, що реалізується за допомогою консольної пружини. 

Конструкція клапана проста та надійна та забезпечує його тривалу 

експлуатацію. 

Ці клапани підходять для електрогідравлічних систем, механізмів 

управління швидкістю, тиском або для систем, що вимагають забезпечення 

високої динаміки та швидкодії.   

Раціональна конструкція сервоклапану забезпечує наступні переваги 

Двохступенева конструкція потребує  мінімальної потужності керуючого 

сигналу при регулюванні  витрати. Забезпечується   сумісність з багатьма 

різними рідинами та низькі сили тертя. Симетрична схема підсилювача 

сопло-заслінка пілотної ступені керування забезпечує максимальну 

стійкість при різних умовах. Механічний зворотній зв'язок основної та 

пілотної ступені забезпечує стабільність витрати, що в свою чергу підвищує 

точність гідравлічної слідкуючої системи.  Розподільник має гарні 

динамічні властивості, що сприяє  підвищенню продуктивності 

технологічних процесів. Оптимальна конструкція, що має високу міцність 

та довговічність, забезпечує високий ресурс та зменшення часу 

обслуговування. Двоступенева конструкція надає високу роздільну 

здатність, низький рівень гістерезису, що приводить до поліпшення 
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точності при роботі з високими вимогами по точності. Конструкція 

серворозподільника забезпечує легкий монтаж та приєднання. Є серії 

клапанів, що забезпечують безпеку та вибухозахищеність, можуть 

застосовуватися в самих небезпечних середовищах.   Конструкція обладнана 

системою установки нульової витрати, що дозволяє забезпечити 

регулювання при зміні обладнанні.  Відсутність електричного сигналу 

призводить до встановлення у нульове  положення без перетікань, що 

забезпечує передбачувану та  безпечну експлуатацію. 

 

Принцип роботи розподільника 

 

Дроселючий серворозподільник (рис 7.5.)  складається з 

поляризованого моментного електродвигуна та двох ступенів підсилення 

гідравлічної потужності. Постійний магніт знаходиться між двома 

соленоїдами та відділений від них повітряним зазором, він підтримується в 

цьому положенні гнучкою трубкою. Ця трубка працює як ущільнення між 

електромагнітною та гідравлічною частинами клапана. 2 соленоїди 

оточують постійний магніт, по одному з кожної сторони гнучкої трубки. 

Заслінка гідравлічного підсилювача пілотної ступені жорстко приєднана до 

середини постійного магніту. Заслінка проходить через гнучку трубку та 

розміщується між 2 насадками, відповідно створюються два отвори 

змінного перетину між кінцями сопел та заслінкою. Рідина, тиск якої 

контролюється  за допомогою двох отворів змінного перетину між кінцями 

сопел та заслінкою, потрапляє на дві торцеві частини золотника  другого 

каскаду.  

 
 

Рис. 7.5. розріз електрогідравлічного серворозподільника 
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Друга ступінь - це звичайний чотирьохлінійний золотниковий 

розподільник, у якому  вихідний потік, при фіксованому перепаді  тиску  на 

розподільнику, є  пропорційним переміщенню золотника відносно 

нульового положення.  

Плоска пружина зворотнього зв’язку з одного боку приєднана до 

заслінки, а з іншого, до спеціального роз’ємну,що знаходиться у центрі 

золотника.   

Вхідні електричні сигнали призводять до виникнення магнітної сили 

між соленоїдами та постійним магнітом та викликають відхилення магніту 

та заслінки. Ця складальна одиниця переміщується відносно гнучкої трубки, 

що веде до збільшення розміру одного з отворів між соплом і заслінкою  та 

відповідно зменшення розміру  іншого. 

Ця дія створює перепад тиску  між двома торцевими площинами 

золотника, що веде до його переміщення,   також це веде до виникнення  

сили у пружині зворотного зв’язку, яка протидіє вхідному моменту  

створюваному електромагнітами. Переміщення золотника буде 

продовжуватись до тих пір,  доки сила від пружини зворотного зв'язку не 

стане рівною  силі, створюваній електромагнітами. 

 

Режими роботи , пристрої управління РБ 211 

 

У керуючому пристрої РБ 211 передбачено наступні режими 

роботи: 

 режим програмування (РП); 

 режим відтворення (РВ). 

Вибір режиму здійснюється за допомогою  клавіш керування на 

персональному комп'ютері. 

Режим «Програмування» активується клавішею l. У цьому режимі 

здійснюється запис програми. Рухи маніпулятора, перетворені 

потенціометричними  датчиками в аналогові величини, обробляються КП і 

в дискретному вигляді записуються в пам'ять. У цьому режимі за 

допомогою клавіш керування можна закодувати і записувати в пам'ять 

необхідну інформацію.  

Режим  «Старт програми» активується  кнопкою p, якщо попередньо не 

натиснута кнопка s. 

Після натискання кнопки p  починається виконання програми.  

Режим «Відтворення» - нормальний режим роботи КП. В цьому режимі 

гідроагрегат включається і при натисканні кнопки p («Старт програми») 

записана програма виконується одноразово. Якщо необхідно багаторазове 

виконання програми, необхідно активувати відповідну функцію.  Функція 

багаторазового виконання програми активується/деактивується клавішею r. 

Припинення виконання програми можна здійснити, використовуючи 

клавішу s. В усіх режимах при натисканні кнопки  s виконання програми або 

програмування припиняється.  

Система управління дозволяє записати у пам'ять до 9 програм. Для 

того щоб активувати ту чи іншу програму для подальшої роботи з нею 
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(запис/перезапис або відпрацювання програми) необхідно натиснути 

відповідну клавішу. Для активації програм використовуються клавіші 1…9, 

що відповідають файлам, записаним у пам’ять, причому по замовчуванню 

активована програма під номером 1.  

 

Команди керування маніпулятором РБ 211 

Функція Команда 

Включення режиму навчання l 

Включення режиму відтворення програми p 
Закінчення навчання / аварійна зупинка 
програми 

s 

Перемикач одноразове/багаторазове 
відпрацювання програми 

r 

Вибір номеру програми для подальшої 
роботи з нею  

1…9 

Вивід на дисплей показів 
потенціометричних датчиків 

x 

 

Звіт про лабораторну роботу 

 

Звіт повинен містити наступні матеріали: 

- назву, мету, порядок проведення роботи. 

- склад промислового робота РБ-211 (Рис 7.2); 

- розріз електрогідравлічного серворозподільника (Рис 7.5). 
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 Лабораторна робота № 8 

 

Застосування методу замкнених векторних контурів для 

дослідження геометрії та кінематики промислового робота 
 

Мета роботи: 

Отримати навики по визначенню геометричних параметрів 

просторового маніпулятора та по визначенню положення вихідної ланки у 

залежності від переміщення (повороту) виконавчих пристроїв (двигунів).  

  

Порядок проведення роботи 

 

1. Визначити кінематичну схему маніпулятора та геометричні 

параметри ланок 

2. Скористатися набором залежностей і пов’язати переміщення 

виконавчих пристроїв та вихідної ланки (згідно завдання) 

3. Перевірити отримані результати, шляхом програмування робота 

через його навчання  

4. Забезпечити відпрацювання програми та перевірити результати, 

отримані теоретично, використовуючи контрольні точкиВивчити основні 

теоретичні положення. 

 

Короткі методичні рекомендації 

Для визначення геометричних залежностей, що пов’язують положення 

захватного пристрою із кутовим положення виконавчих двигунів 

маніпулятора найбільш доцільно використовувати метод замкнутих 

векторних контурів [5,6]. 

У технічній літературі опубліковано велику кількість праць з 

аналітичного дослідження важільних механізмів. Проте, якщо розглянути 

загальні методи розв'язку цих задач, універсальні для будь-якого механізму, 

можна виділити дві їх різновиди 

• метод замкнених векторних контурів, який запропонував В. А. 

Зінов'єв; 

• метод перетворення координат, який запропонував Ю. Ф. Морошкін. 

Перший метод зручніший для кінематичного дослідження плоских 

механізмів, другий — для просторових механізмів. 

Розглянемо метод замкнених векторних контурів. При цьому методі 

аналітичні залежності для визначення основних кінематичних   параметрів   

можна одержати, якщо умовно уявити механізм замкненим векторним 

контуром, утвореним ланками цього механізму. Методику одержання розра-

хункових залежностей розглянемо на прикладі шарнірного 

чотириланкового механізму,   кінематичну схему якого зображено на рис. 

8.1. 
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Рис 8.1 

 

Цей механізм можна зобразити у вигляді замкненого векторного 

контуру ОАВС, для якого маємо таке векторне рівняння: 

balr 
 де  OCBCABOA la,lb,ll,lr 

 

Спроектуємо одержаний векторний контур на координатні осі x та у та 

запишемо рівняння проекцій на них: 

)cos(ba)cos(l)cos(r 321 
 

)sin(b)sin(l)sin(r 321 
 

 

2

22
2

вн DD
D


  

де 1 — узагальнена координата (кут повороту кривошипа). 

Всі кути i які визначають положення ланок, відраховують проти руху 

годинникової стрілки від лінії, що паралельна осі абсцис х і проведена через 

початок відповідного вектора; початок відрахунку позначають точкою, 

напрямок — стрілкою. Можна відраховувати кути від іншої лінії. Кути, які 

відраховують проти руху годинникової стрілки, будемо вважати додатними, 

за рухом годинникової стрілки — від'ємними. 

Значення кутів 2  і 3  можна одержати безпосередньо із рівнянь проте 

у цьому випадку необхідно розв'язати квадратне рівняння, в якому іноді 

важко вірно вибрати його корені. Тому зручніший такий порядок 

розрахунку. 

Проведемо допоміжну лінію АС, довжина якої ACl , і кут нахилу 

визначаються із трикутника  ОАС. 
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)cos(ra2ra 1

22 
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)sin(r

arcsin( 1






 

 

З трикутника  АВС знайдемо кути: 

)
bl2

bl
arccos(

222






 

)
l2

bl
arccos(

222






   
  

Тоді 

 

2     та   
3  

Оскільки кути i  у загальному випадку мають знак "+" або "-", то це 

враховується при розрахунках. Кут між напрямком абсолютної швидкості 

BV  точки В і напрямком відносної швидкості BAV  називають кутом 

передачі ( ABC ). Щоб механізм не заклинювало, кут передачі має 

задовольняти умову дтіп maxmin  Значення кутів min
 і max

 
залежать від якості виготовлення механізму, умов тертя. Якщо відсутні такі 

дані, можна рекомендувати min = 30°, max = 180° - min
. Досліджуючи 

механізми, треба зважати на величину кутів передачі. 

Для визначення аналогів швидкостей продиференціюємо рівняння за 

узагальненою координатою: 

1

3
3

1

2
2

1

1
1 )sin()sin()sin(
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d
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d
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Врахувавши, що 

1
1

1 




d

d
   

'

2

1
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d

d
   та 

'

3

1
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d

d
 

є аналогами кутових швидкостей ланок механізму, одержимо  

)sin()sin()sin( 3

'

32

'

21   blr  

)cos()cos()cos( 3

'

32

'

21   blr  

Для встановлення аналогів швидкостей '

2  і '

3  скористаємось першим 

рівнянням, у якому від усіх кутів віднімемо спочатку кут 3  а потім кут 
2 , 
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що відповідає повороту системи координат хОу спочатку на кут 3 , а потім 

на кут 
2 . При цьому отримаємо 

0)sin()sin( 32

'

231   lr  

0)cos()cos( 32

'

231   lr  

Тоді 

)sin(

)sin(

32

31'

2









l

r

    )sin(

)sin(

22

21'

3









l

r

 

Для визначення аналогів прискорень продиференціюємо за узагальненою 

координатою рівняння  і одержимо 

)cos()()sin()cos()()sin()cos( 3

2'

33

'

32

2'

22

''

21   bbllr  

)sin()()cos()sin()()cos()sin( 3

2'

33

''

32

2'

22

''

21   bbllr  

де    2
1

2
2

1

'
2

''
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d

d

d

d     та   2
1

3
2

1

'
3

''

3 






d

d

d

d   - аналоги кутових 

прискорень, які дорівнюють похідним за узагальненою координатою 1
 , 

від відповідних аналогів кутових швидкостей 
'

2
   і 

'

3
  . 

Величини 
''

2
   і 

''

3
   можна знайти, якщо повернути систему координат 

послідовно на кути 3
  і 2

     .  При цьому запишемо 

)sin(

)cos()()cos()(

32

32
2'

231
2'

3''
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)sin(

)cos()()()cos(
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221''
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Дійсні кутові швидкості 32, і прискорення 32,  ланок 2 і З згідно 

з формулами  мають вигляд 

1

'

22      1

'

33      
2

1

''

22       

2

1

''

33    

Цей метод можна використати і для складніших механізмів до яких 

входять кілька структурних груп II класу. При цьому потрібно розглянути 

таку саму кількість замкнутих векторних контурів. Для кожного контуру 

окремо складають векторні рівняння замкнутості, проектують їх на 

координатні осі і одержують рівняння проекцій, за яким знаходять 

положення ланок, потім шляхом диференціювання рівнянь проекцій 

визначають аналоги швидкостей і прискорень. Проте остаточні залежності 

для з'ясування кінематичних параметрів у таких механізмах залежать не 

тільки від кількості та виду груп, які складають механізм, але й від 

положення точок приєднання до ланок попередніх груп і варіантів зборки. 
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Це призводить до того, що для кожного механізму одержують свої 

алгоритми і досить громіздкі програми для ЕОМ, які вимагають значних 

затрат часу на їх складання і відладку. Скласти бібліотеку індивідуальних 

програм для всіх механізмів   недоцільно   і   неможливо.   Раціональніше   

створити уніфіковані блоки (підпрограми), використовуючи які можна скла-

сти програму кінематичного дослідження будь-якого важільного механізму. 

Як показано далі, такими підпрограмами може бути система залежностей 

для визначення кінематичних параметрів структурної групи, якщо задані 

кінематичні параметри (положення, швидкість, прискорення) елементів 

кінематичних пар, якими ці групи приєднуються. Такий метод зводить 

аналітичне дослідження механізмів до розгляду окремих структурних груп, 

методика кінематичного дослідження яких не залежить від механізму, у 

який вона входить. Це дає змогу усунути деякий різнобій, який має місце у 

теорії механізмів і машин: в одних випадках при дослідженнях механізм 

розбивають на структурні групи (побудова положень механізмів, плани 

швидкостей, силовий розрахунок), а в інших (аналітична кінематика) — на 

замкнуті векторні контури, що залежать не тільки від структурної групи. 

Застосуємо цей методу для опису кінематики та геометрії 

представленого робота. Кінематична схема маніпулятора представлена на 

рис 8.2. При дослідженні геометрії та кінематики необхідно врахувати, що 

перші три ланки використовуються для позиціонування об’єкту у просторі, 

а останні для забезпечення необхідного кутового положення.  

 

Рис. 8.2. кінематична схема промислового робота  

 

Відповідно використовуючи метод замкнених векторних контурів можна 

визначити залежності, що пов’язують положення захватного пристрою із 

кутовим положення виконавчих двигунів маніпулятора. 

По перше введемо систему координат OX0Y0Z0  відносно якої будемо 

визначати положення захватного пристрою маніпулятора. 
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 Для спрощення, умовно сумістимо шарніри O та A маніпулятора та 

помістимо початок координат у точку А. Це можна зробити, оскільки для 

реальної конструкції ланка ОА розміщується строго вертикально. У випадку 

вирішення простих задач маніпулювання об’єктами, останні 3 шарніри, що 

використовуються для орієнтації деталі, мають завжди забезпечувати 

вертикальне положення вихідної ланки при захваті та переміщенні деталі, 

отже ланку CD можна представити як одне ціле, і вважати, що вона завжди 

розміщується вертикально. 

 Отже задачу можна сформулювати наступним чином: необхідно 

пов’язати координати точки D із довжинами ланок механізму (AB, BC та  

CD) та їх кутовим положеннями  (q1 , q2  , q3 ). 

 На основі методу замкнених векторних контурів отримаємо наступні 

залежності, що визначають положення точки D  у системі координат 

OX0Y0Z0  

у залежності від довжин ланок механізму (AB, BC та  CD) та їх кутових 

положень  (q1 , q2  , q3 ): 

)sin())90sin()90sin(( 1322 qqqlqlx BCABD   

)cos())90sin()90sin(( 1322 qqqlqly BCABD   

CDBCABD lqqlqlz  )90cos()90cos( 322  

 

Опис експериментальної установки 

 Експериментальна установка (рис 8.3) включає в себе модернізований 

маніпулятор РБ 211 змонтований на нерухомій основі. Маніпулятор 

обладнаний присоскою, що забезпечує захват та переміщення плоских 

об’єктів. Маніпулювання деталями здійснюється на столі. У якості об’єктів 

маніпулювання використовуються циліндричні шайби. Для визначення 

положення деталей та захватного пристрою необхідно ввести систему 

координат. Введемо систему координат OXYZ, для спрощення розрахунків 

розмістимо початок координат на верхній частині основи маніпулятора, 

сумістивши точку О з вертикальною віссю обертання плеча маніпулятора. 

Залежності, що визначають положення точки D  у системі координат 

OXYZ  

у залежності від довжин ланок механізму та їх кутових положень  при 

цьому не зміняться. 
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Рис. 8.3. схема експериментальної установки 

 

У завданні надано початкове та кінцеве положення об’єкту маніпулювання, 

причому координати шайби задані відносно лівого кута стола для 

маніпулвання, що розміщений ближче до основи маніпулятора  (рис 9.4)  

Для того щоб отримати координати шайби у введеній раніше системі 

координат, скористаємося наступними залежностями: 

dXxx  101  

dYyy  101  

dZhz ш 01  

Де шh  - висота шайби. 
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 Отримані дані необхідно занести у таблицю 8.1: 

Таблиця 8.1 

Положення шайби у загальній системі координат 

початкове положення заготовки кінцеве положення заготовки 

X01,мм Y01,мм X02,мм Y02,мм 

    

 

 

 
Рис. 1.14. початкове та кінцеве положення заготовок на столі  

 

Робот зможе забезпечувати маніпулювання об’єктом (переміщення шайби) 

тільки у тому випадку, якщо сумістити точку D, визначену відповідними 

координати, спочатку із початковим, а потім і з кінцевим положенням 

об’єкту маніпулювання. Відповідно до вищенаведеного можна 

сформулювати наступні варіанти завдань (таблиця 8.2.). 

Таблиця 8.2 

Варіанти завдань: 

№ початкове положення заготовки кінцеве положення заготовки 

X1,мм Y1,мм X2,мм Y2,мм 

1 100 200 400 500 

2 200 400 100 500 
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3 100 500 300 200 

4 200 200 500 500 

5 400 200 100 100 

     

 

 

Порядок виконання лабораторної роботи 

 

1. Визначення геометричних параметрів маніпулятора 

Використовуючи лінійку необхідно визначити довжини ланок AB, BC 

та  CD. Використовуючи прилад для вимірювання кутів визначити 

діапазон кутових переміщень ланок, а також абсолютні значення 

максимального та мінімального значення кутів q1 , q2  , q3 , виміряні дані 

занести у таблицю 8.3. 

Таблиця 8.3 

Геометричні параметри маніпулятора 

Довжини ланок Мінімальне та максимальне значення кутів 

(діапазон кутових переміщень) 

AB BC CD q1 q2 q3 

      

 

Використовуючи можливість виведення на екран показів датчиків 

зворотного зв’язку (використовуючи клавішу  x), необхідно при 

відключеному гідроагрегаті перевести ланки механізму (AB, BC та  CD) у 

крайні кутові положення, що відповідають максимальним та мінімальним 

значенням кутів q1 , q2  , q3. У кожному з цих 6 положень натиснути клавішу  x.  

Виведені дані занести у таблицю 8.4. 

Таблиця 8.4 

Граничні кути повороту ланок, та відповідні їм покази датчиків 

 q1min q1max q2min q2max q3min q3max 

Реальне значення 

кута 

      

Покази 

потенціометру 
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2. Підрахувати кути між ланками (q1 , q2  , q3), що забезпечують вихід у 

необхідне положення (що задано згідно варіанту) по представленим 

залежностям. Визначені дані занести у таблицю 8.5. 

Таблиця 8.5 

Кути повороту ланок, що забезпечують вихід у потрібне 

положення 

початкове положення заготовки кінцеве положення заготовки 

q1 q2 q3 q1 q2 q3 

      

 

3. Провести навчання робота для забезпечення необхідних маніпуляцій 

об’єктом.  

Для включення режиму навчання використовується клавіша l. Після 

натискання клавіші, захватний пристрій маніпулятора плавно 

проводиться по необхідній траєкторії до суміщення із заготовкою у 

початковому її положенні. Після цього захватний пристрій 

віддаляється від стола та плавно переміщується до суміщення із 

заготовкою в кінцевому її положенні. Далі маніпулятор відводиться 

від стола на безпечну відстань. По закінченню навчання натискається 

клавіша s. 

4. Забезпечити відпрацювання програми 

Для відпрацювання програми необхідно натиснути  клавішу p. Після 

цього маніпулятор почне рух та відпрацює переміщення по траєкторії, 

заданій при його навчанні із зупинками у відповідних точках, якщо це 

було задано при програмуванні. У разі збою при роботі програми або 

обладнання, необхідно натиснути клавішу s для аварійної зупинки 

маніпулятора. 

5. Під час відпрацювання програми вивести дані по кутовим 

положенням ланок (покази потенціометричних датчиків). 

У програмному середовищі Arduino IDE є можливість вивести на 

екран покази датчиків зворотного зв’язку. Для цього потрібно 

натиснути клавішу  x. Цю дію необхідно виконати 2 рази, при 

суміщенні  захватного пристрою маніпулятора із заготовкою у 

початковому та кінцевому її положенні. Виведені дані занести у 

таблицю 9.6. 

6. Опрацювати отримані результати виконавши переведення показів 

датчиків у відповідні значення кутів. 

Оскільки покази потенціометричних датчиків лінійно залежать від 

кутів повороту ланок, то є можливість шляхом інтерполяції, по 

показам датчиків визначити кути, що їм відповідають, знаючи 

мінімальне та максимальне значення кута, а також мінімальні та 

максимальні покази датчиків.  
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Тому необхідно використовуючи значення датчиків зворотного 

зв’язку, отриманих при відпрацюванні програми перевести у 

відповідні значення кутів повороту ланок, використовуючи 

залежності: 
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Де 2П   - покази потенціометричного датчика 

max2П  - максимальні покази потенціометричного датчика 

min2П  - мінімальні покази потенціометричного датчика 

 Отримані дані занести у  таблицю 8.6. 

Таблиця 8.6 

Порівняння теоретичних та експериментальних результатів 

 початкове положення 

заготовки 

кінцеве положення 

заготовки 

q1 q2 q1 q2 q1 q2 

Результати 

розрахунків 

      

Експериментальні 

дані 

      

 

7. Порівняти результати теоретичних розрахунків та експериментальні 

дані, зробити висновки. 
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