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ВСТУП 

 

Якість підготовки майбутніх інженерів-зварників і підвищення їх 

рівня підготовки пов’язані з вивченням сучасних виробничих технологій, 

ознайомленням з умовами надійності зварних конструкцій, з основним тех- 

нологічним обладнанням, а також із самостійним вивченням окремих 

питань дисципліни в рамках лабораторних робіт. 

Технологічні процеси, що задіяні при виробництві зварних конст- 

рукцій в цей час, є всеосяжними факторами сучасної промисловості, тому 

що дедалі більше конструкцій машин, будівель споруд і т. ін. виготов- 

ляються за допомогою зварювання або різання різноманітних матеріалів. 

Вивчення сучасних методів і способів створення нових конструкцій і ре- 

монту старих виробів за допомогою зварювання необхідне майбутнім ін- 

женерам для здійснення цілеспрямованої та свідомої професійної діяльнос- 

ті. На підставі отриманих знань і вмінь виконується комплексна підготовка 

фахівців з автоматичного керування зварюванням. Процес досягнення необ- 

хідного рівня професійної підготовки має індивідуалізований характер, 

відповідний до розвитку компетентнісної складової, пов’язаної з форму- 

ванням професійних знань, умінь, володінь і особистісних характеристик. 

Мета цього лабораторного практикуму – допомогти студентам пра- 

вильно організувати свою самостійну роботу (підготовку, оформлення та 

захист лабораторної роботи) в рамках дисципліни «Автоматичне керуван- 

ня зварюванням», що базується на споріднених дисциплінах «Дугове зва- 

рювання» та «Теорія зварювальних процесів». 

Метою лабораторних робіт є практичне ознайомлення з процесами, 

технологією і обладнанням, використовуваними при застосуванні основ- 

них способів зварювання, вивчення характерних способів керування ефект- 

ричною дугою (при виготовленні зварних швів) і методів контролю якості 

зварних з’єднань металевих конструкцій, а також основного устаткування, 

що задіюють при цьому. На базі отриманих знань уміти виконувати ком- 

плексну роботу з налагодження та керування автоматичним процесом зва- 

рювання. 

Перед виконанням робіт у лабораторії студенти повинні ознайоми- 

тись з правилами техніки безпеки. До виконання лабораторної роботи до- 

пускаються тільки підготовлені студенти, що попередньо вивчили теоре- 

тичний матеріал за підручниками. 
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При виконанні лабораторних робіт студенти групами за 4…6 осіб під 

керівництвом викладача або навчального майстра, вивчають техніку і 

технологію способів зварювання; зварювальне обладнання та його техніко- 

економічні можливості; дефекти зварних швів і методи контролю якості 

зварних з’єднань; вони також проводять експериментальні дослідження і 

виконують роботи, пов’язані з налагодженням та керуванням автоматич- 

ним процесом зварювання. 

Після закінчення лабораторної роботи кожен студент індивідуально 

оформляє звіт про виконану роботу, який повинен містити вичерпні текс- 

тові відповіді на поставлені запитання. Робота вважається виконаною після 

захисту її у викладача. 

Метою лабораторних робіт з дисципліни «Автоматичне керування 

зварюванням» є систематизація і поглиблення отриманого теоретичного 

матеріалу, а також набуття практичних навичок у проведенні робіт, що 

пов’язані з виготовленням зварювальних конструкцій, забезпеченням їх 

високої якості та техніко-економічних показників технології виготовлення. 

За потреби виконується повний обсяг робіт щодо налагодження та керу- 

вання автоматичним процесом зварювання. 

Кожна лабораторна робота містить методичні вказівки до вивчення 

теоретичних положень, а також запитання для самоперевірки, необхідні 

для розуміння суті експерименту. Надаються необхідні матеріали та облад- 

нання, вказівки щодо порядку проведення експерименту, обробки його ре- 

зультатів і складання звіту. 

Перед виконанням лабораторної роботи студент самостійно вивчає 

теоретичний матеріал, готує таблиці для запису даних і результатів дос- 

ліджень. На одній лабораторній установці одночасно працює бригада з 

трьох-п’яти осіб. До початку лабораторної роботи викладач перевіряє 

знання студентів, проводить інструктаж з техніки безпеки, формує бригади 

студентів за тематикою виконуваних робіт. Після виконання завдання сту- 

дент обробляє й аналізує отримані дані, оформляє письмовий звіт. Звіт має 

бути підписаний студентом. 

Усі записи в звіті слід виконувати чорнилом акуратно і технічно гра- 

мотно. Ескізи та креслення  відповідно до вимог ЕСКД, використовуючи 

креслярські інструменти. 

Оформлений звіт має бути поданий на підпис викладачу і захище- 

ний після виконання лабораторної роботи. Він має бути оформлений на 

спеціальних бланках протоколу або в учнівському зошиті із зазначенням 

університету, кафедри, номера і найменування лабораторної роботи, пріз- 

вища і номера групи студента, дати виконання конкретної роботи. 
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ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

 

Техніку безпеки при проведенні лабораторних робіт у даному при- 

міщенні вивчають на першому занятті за спеціальною інструкцією, а потім 

кожен студент розписується в контрольному журналі. 

Перед початком кожної лабораторної роботи викладач і завідувач ла- 

бораторії інструктують студентів з техніки безпеки на робочому місці, 

звертають увагу на місця підвищеної небезпеки та травматизму. 

При виконанні лабораторних робіт необхідно додатково врахувати 

такі вимоги техніки безпеки: 

– перед увімкненням установок оглядати наявність і цілісність 

заземлення; 

– всі електричні схеми збирати при вимкненому мережному ру- 

бильнику; 

– рубильник повинен вмикати завідувач лабораторії після пе- 

ревірки викладачем зібраної схеми; 

– студентам забороняється відкривати розподільні шафи, розби- 

рати і ремонтувати електроустановки та прилади; 

– про всі несправності повідомляти викладачеві або завідувачу 

лабораторії; 

– при виконанні робіт зі зварювання та очищення зварних швів 

використовувати індивідуальні засоби захисту. 

Під час перерв у роботі і після її закінчення все обладнання має бути 

знеструмлене. Студент повинен розібрати схеми, покласти на місце при- 

лади, інструмент і навести порядок на робочому місці. 
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ІСТОРІЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗВАРЮВАННЯ 

 

Відкриття В. І. Дятловим у 1942 році явища саморегулювання дуги 

дозволило створити і широко використовувати прості та надійні зварю- 

вальні установки з сталою швидкістю подачі зварювального дроту. По- 

дальшою розробкою цього обладнання займалися Б. Є. Патон, В. К. 

Лебедєв, Г. М. Каспржак, І. Я. Рабинович. 

З 1950-х років творці зварювального обладнання стали широко зас- 

тосовувати методи теорії автоматичного керування та обчислювальну тех- 

ніку. Почався період більш повної автоматизації зварювальних процесів, а 

потім і складально-зварювального виробництва. Вченими, Б. Є. Патоном, 

К. К. Хреновим т.ч. іншими дослідниками, розпочато роботи з вивчення 

властивостей різних систем автоматичного регулювання дугового зварю- 

вання та зварювання під флюсом. 

У 1970–1980-ті роки на подальший розвиток і широке застосування 

методів теорії автоматичного регулювання при проектуванні автоматично- 

го зварювального обладнання вплинули роботи таких вчених: 

– у сфері контактного зварювання: Б. Є. Патона, Ф. А. Аксельрода, 

Б. Д. Орлова, А. С. Гельмана, В. К. Лебедєва, П. Л. Чулошнікова, Н. В. По- 

долі, Ю. А. Паченцева,Д. С. Балківки; 

– у сфері електродугового, шлакового зварювання і наплавлення: 

Б. Є. Патона, В. К. Лебедєва, А. І. Чвертка, Н. С. Львова, Е. А. Гладкова, 

Е. М. Есібяна, В. В. Смирнова та інших; 

– у сфері електронно-променевого зварювання:Ю.   Н.   Ланкіна, 

В. М. Язівського, В. Я. Біленького, В. В. Башенка, В. Н. Ластовіря 

О. К. Назаренка, В. А. Виноградова, В. А. Казакова, В. А. Лаптенка; 

– у сфері роботизації дугового і контактного зварювання: Б. Є. Пато- 

на, Г. А. Спина, В. А. Тимченка, Ф. А. Киселевського; 

– у сфері лазерного зварювання: Н. Н. Рикаліна, А. А. Углова, Н. В. Зує- 

ва, Р. Р. Абільсітова, В. С. Голубєва, А. Г. Григорьянца, Е. А. Гладкова, 

І. Н. Шіганова. 

З 1980-х років продовжено роботи з оснащення зварювального об- 

ладнання системами, що слідкують, з електромагнітними й оптичними дат- 

чиками для автоматичної орієнтації електрода за лінії стику. Внесок у 

впровадження цього обладнання зробили   роботи   Ю.   А.   Паченцева, 

Н. С. Львова, Е. А. Гладкова, Р. М. Широківського, Ш. А. Вайнера, Ф. А. Ки- 

селевського, В. В. Смирнова та інших вчених. 

Телевізійні системи для автоматичної корекції положення зварю- 

вальної ванни щодо зварюваного стику при електронно-променевому зва- 

рюванні були розроблені М. Л. Ліфшицем, Д. Д. Никифоровим і іншими в 

середині 1980-х років. 

Новий методологічний підхід до аналізу процесів у зварювальному 

контурі як єдиної електрогідродинамічної системи джерело – дуга – зва- 
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рювальна ванна, в якій ванна розглядається як безпосередній об’єкт ре- 

гулювання, запропонований в 1977 р. Е. А. Гладковим. Він дозволив надалі 

закласти основи проєктування автоматизованих систем керування 

зварювальними процесами із застосуванням ЕОМ. 

Значний внесок у розроблення і впровадження автоматизованого зва- 

рювального обладнання в 19801990-ті й наступні роки зробили Всесоюз- 

ний науково-дослідний інститут електрозварювального устаткування 

(ВНИМЭСО) в Санкт-Петербурзі (нині Інститут зварювання Росії), Інсти- 

тут електрозварювання ім. Е. О. Патона (ІЕЗ) в м. Києві, ЦНИИТМАШ у 

м. Москві, Ржевське науково-виробниче об'єднання «Електромеханіка». 

Науково-дослідний і конструкторський інститут монтажної технології 

(НИКИМТ) у м. Москві, МГТУ ім. Н. Е. Баумана, НВО «Технотрон» у 

м. Чебоксарах, Псковський завод важкого електрозварювального устатку- 

вання (ВАТ «ПЗ ТЕСО»), Сімферопольський електромашинобудівний за- 

вод (ПАТ «СЕЛМА»). 

В цей час серійний випуск автоматизованого зварювального облад- 

нання, інверторних джерел живлення з мікропроцесорами в схемі керу- 

вання налагоджено рядом зарубіжних фірм: Lincoln Electrik, Miller (США), 

Cloos, EWM (Німеччина), ESAB (Швеція), Кemppi (Фінляндія), Fronius 

(Австрія ) і багатьма іншими. 

Ці розробки можна віднести до зварювального обладнання нового 

покоління, що характеризується швидкодією, багатофункціональністю у 

вирішенні технологічних завдань, гнучкістю перебудови та вибором робо- 

чих програм, зручністю регулювання і візуалізацією параметрів режиму 

зварювання, малими габаритами та високою надійністю в роботі. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСТОТНИХ І ЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ТИПОВИХ ЛАНОК САР 

 

1.1. Підготовка до лабораторної роботи 

 

1.1.1. Мета роботи 

 

Дослідження частотних і часових характеристик типових ланок сис- 

тем автоматичного регулювання (САР). Набуття навичок експерименталь- 

ного визначення основних параметрів різних ланок за частотними і ча- 

совими характеристиками. 

 

1.1.2. Завдання на підготовку до лабораторної роботи 

 

При підготовці до лабораторної роботи н е о б х і д н о 

в и к о н а т и т а к і д і ї : 

– вивчити основні теоретичні положення стосовно системи само- 

регулювання зварювальної електричної дуги; 

– вивчити основні теоретичні положення стосовно системи само- 

регулювання зварювальної електричної дуги; 

– вивчити способи визначення вхідних даних для автоматичного ке- 

рування зварювальною електричною дугою; 

– вивчити існуючі моделі зварювального обладнання, що працюють 

із постійним, змінним або імпульсним струмом; 

– вивчити методичні вказівки та рекомендовану літературу з цього 

питання; 

– ознайомитися з дослідженнями частотних та часових характерис- 

тик типових ланок САР; 

– відповісти на запитання для самоперевірки. 
 

Виконуючи лабораторну роботу, студент повинен з н а т  и : 
– методику дослідження частотних та тимчасових характеристик ти- 

пових ланок САР; 

– основу системи саморегулювання типових ланок САР; 

– правила використання лабораторної установки; 
– правила техніки безпеки при виконанні зварювальних робіт та інст- 

рукції до неї. 

 

Крім того, студент повинен в м і т и : 

– аналізувати і систематизувати літературні та експериментальні дані 

при проведенні досліджень частотних та часових характеристик типових 
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ланок САР; 

– розраховувати технологічні параметри при різноманітних видах 

зварювання для дослідження частотних та часових характеристик типових 

ланок САР; 

– підключити необхідні прилади. 

 

1.1.3. Рекомендована література 

 

1. Автоматизация сварочных процессов / под ред. В. А. Лебедева, И. 

П. Черныша. – Киев : Вища школа, 1986.  296 с. 

2. Львов И. С. Автоматика и автоматизация сварочных процессов / 

И. С. Львов, Э. А. Гладков. – Москва : Машиностроение, 1982.  304 с. 

3. Машиностроение : энциклопедия Т. IV-6. Оборудование для свар- 

ки / под ред. Б. Е. Патона. – Москва : Машиностроение, 1999.  496 с. 

4. Гладков Э. А. Управление процессами и оборудованием при свар- 

ке / Э. А. Гладков. – Москва : ИЦ Академия, 2006.  432 с. 

5. Гладков Э. А. Автоматизация сварочных процессов / Э. А. Глад- 

ков, В. Н. Бродягин, Р. А. Перовский. – Москва : изд-во МГТУ им. Баума- 

на, 2014.  420 с. 

6. Мельников С. Ф. Управление процессами и оборудованием при 

сварке : методические рекомендации к самостоятельной работе для студен- 

тов специальности «Оборудование и технология сварочного производст- 

ва» заочной формы обучения / С. Ф. Мельников. – Могилев : ГУ ВПО 

«Белорусско-Российский университет», 2017.  17 с. 

7. Ильенко Н. А. Автоматика и автоматизация сварочного произ- 

водства. Методические указания к лабораторным работам 13 для студен- 

тов специальности 0504 «Оборудование и технология сварочного произ- 

водства» / сост. Н. А. Ильенко, Н. П. Воличенко. – Харьков : УЗПИ, 1987. – 

35 с. 

 

1.1.4. Методичні вказівки 

 

Фактично будь-яке виробництво прагне використовувати автома- 

тизацію процесів і роботизоване обладнання. У зварювальному виробницт- 

ві багато ручних операцій замінено напівавтоматичними або повністю 

автоматичними процесами. Основні цілі застосування автоматизації зварю- 

вального виробництва: 

 підвищення продуктивності; 

 поліпшення якості; 

 зменшення вартості виробництва. 

Для зварювання в автоматичному режимі не потрібно використову- 

вати робочу силу зварника. 
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Необхідність автоматизації зварювальних процесів визначається, 

перш за все, такими їх характерними особливостями, як високі енергетич- 

ні параметри, швидкоплинність окремих етапів енергетичних перетворень і 

процесу формування зварного з'єднання, важкодоступність зони зва- 

рювання для безпосереднього вимірювання і контролю, підвищений рівень 

шкідливих впливів на здоров'я людини та необхідність оперативної опти- 

мізації зварювальних процесів відповідно до обраного критерію. 

У загальному обсязі операцій з виробництва зварних конструкцій на 

процес зварювання зазвичай припадає 15...20 %, однак він визначає власти- 

вості і експлуатаційну надійність конструкцій. Велика кількість парамет- 

рів, які впливають на хід зварювальних процесів, і високі швидкості їх 

зміни вимагають для управління ними опрацювання значного обсягу ін- 

формації в одиницю часу, тому автоматизація виявляється обов'язковою 

умовою успішного і якісного виконання зварювальних процесів. Немож- 

ливість підтримки безперервної вольтової дуги при зварюванні електро- 

дом,   що   плавиться,   зумовила   створення   автоматичного   регулятора 

Н. Г. Славяновим, що і забезпечило реальну можливість промислового 

застосування дугового зварювання електродом, що плавиться. 

Мета автоматизації зварювальних процесів – отримання зварних 

з'єднань з необхідними властивостями при найкращих техніко-економіч- 

них показниках без безпосередньої участі людини. Автоматизація зварю- 

вальних процесів, при якій підвищується точність керування і контролю, а 

також виключається вплив на технологічний процес суб'єктивних чинників 

(майстерність робітника, його стомлюваність і т. п.). Спрямована перш за 

все на підвищення якості зварних з'єднань і його стабілізацію в межах пар- 

тії однотипних виробів. Виняток або зведення до мінімуму кількості не- 

припустимих дефектів зварних швів знижує втрати робочого часу, енерге- 

тичних і матеріальних ресурсів, пов'язані з виправленням браку. 

Автоматизація зварювальних процесів супроводжується реальним 

підвищенням продуктивності праці і економією трудових ресурсів. 

Соціальний аспект автоматизації передбачає звільнення людини від 

безпосереднього виконання зварювальних операцій і керування зварюваль- 

ним устаткуванням насамперед в умовах шкідливих або небезпечних для 

здоров’я, а також при виконанні рутинних операцій нетворчого характеру. 

Автоматизація супроводжується створенням нових засобів виробництва, 

які в свою чергу є основою розробки і застосування прогресивних техно- 

логій зварювання. 

Безпосереднє рішення загальних завдань автоматизації зварювально- 

го виробництва утруднено багатомірністю об'єктів. Вибір оптимального 

варіанта стратегії керування зварювальними процесами визначається 

типом технологічного процесу і основними цілями. Апаратура і системи 

керування класифікуються за алгоритмом управління, який визначає вибір 

аль-тернативної мети управління. При цьому можна виділити наступні 
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класи систем керування: 

1. За ступенем автоматизації: 

1.1. Ручна (РД, РАД і ін.). 

1.2. Механізована (МП, МАДП і ін.). 
1.3. Автоматизована і автоматична (АФ, ААДП, ААД і ін.). 

2. За рівнем керування процесом: 

2.1. Розірвані системи. 
2.2. Замкнені на об’єкт системи. 

3. За принципом побудови систем регулювання і керування: 

3.1. Системи стабілізації. 

3.2. Стежать. 

3.3. Програмні системи. 
3.4. Адаптивні автоматизовані і роботизовані комплекси та ін. 

 

1.1.4.1. Загальні відомості 

 
Динамічні властивості ланки можуть бути досліджені за допомогою 

частотних чи часових характеристик. Для визначення частотних ха- 

рактеристик на вхід ланки подають синусоїдальний сигнал 𝑥(𝑡) = 
= 𝐴𝑦 sin 𝜔𝑡 постійної амплітуди з кутовою частотою 𝜔 = 2𝜋𝑓 рад/с. Призміні 

частоти цього сигналу змінюються амплітуда вихідного сигналу у(𝑡) = 
𝐴𝑦𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡 + 𝜑) і зрушення фаз 𝜑 між ними. Величини і характер цих змін 

залежать від типу ланки. 

Частотні властивості ланки характеризуються або амплитудночас- 

тотною характеристикою (АЧХ) і фазочастотною характеристикою (ФЧХ), 

або амплитудно-фазочастотною характеристикою (АФЧХ), між якими 

існує однозначна залежність. 

Варто знати, що являє собою залежність відношення амплітуди 𝐴𝑦 

вихідного синусоїдального сигналу до амплітуди 𝐴𝑦вхідного синусоїдаль- 

ного сигналу від кутової частоти 𝜔 синусоїдального сигналу, тобто 

𝐴 = 
𝐴𝑦 

= 
𝑈𝑦 

= 𝐴(𝜔). 
𝐴𝑥 𝑈𝑥 

Фазочастотна характеристика (ФЧХ) – залежність кута зрушен- 

ня фаз між вихідним і вхідним синусоїдальним сигналами від частоти 𝜔, 

тобто 

𝜑 = 𝜑(𝜔). 
Графіки АЧХ і ФЧХ варто будувати в площині дійсних параметрів 𝐴 

чи 𝜑, що відкладаються за осі ординат, і 𝜔, що відкладається за осі абс- 

цис. 

АЧХ і ФЧХ можна об'єднати в одну частотну характеристику АФЧХ, 

графік якої будують на комплексній площині в прямокутній системі коор- 

динат (по осі ординат відкладають цільну частину, а за осі абсцис – дійсну 
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частину  комплексного числа) чи в полярній системі координат, коли мо- 

дуль комплексного числа дорівнює відношенню амплітуд А𝑦𝑖/𝐴𝑥𝑖 = А𝑖, 

відкладають при величині фазового кута 𝜑, рівної значенню кута зрушен- 

ня фаз 𝜑𝑖 для даної частоти 𝜔. Позитивний напрямок відліку фазового кута 
𝜑 – проти годинникової стрілки. Відлік роблять від позитивної дійсної пів- 
осі комплексної площини. У кожній розрахованої крапці графіка АФЧХ 

позначають величину 𝜔𝑖. Кількість квадрантів комплексної площини, зай- 

маних АФЧХ, дорівнює порядку диференціального рівняння, що описує дану 
ланку. 

У цій роботі досліджують ланки: інерційні, реальні, ті, що дифе- 

ренцюють, коливальні. Схеми ланок, що досліджують, наведені на панелі 

макета. 

Інерційна ланка. Динамічні властивості цієї ланки описуються ди- 

ференціальним рівнянням 
 

𝑑𝑥 
𝑇 𝑦 − 𝑘𝑥, 
𝑑𝑡 

(1.1) 

де 𝑇 – стала часу ланки; 

𝑘 – коефіцієнт передачі (посилення ланки). 

Передатна функція має вигляд 
 

  𝐾  
W(s) = . 

1 + Ts 
(1.2) 

Частотні характеристики цієї ланки виражаються такими залежностя- 
ми 

𝐾 
АЧХ– А(𝜔) = ; 

√1 + (𝜔𝑇)2
 

(1.3) 

ФЧХ– 𝜑(𝜔) = arctg𝜔𝑇; (1.4) 

𝐾 𝐾– 𝑗𝐾𝜔𝑇 
АЧХ– 𝑊(𝑗𝜔) =  =  . 

1 + 𝑗𝜔𝑇  1 + 𝜔2𝑇2 
(1.5) 

Диференціююча реальна ланка. Диференціальне рівняння цієї лан- 

ки має вигляд 
𝑑𝑦 𝑑𝑥 

𝑇 = + 𝑦 = 𝑘 . 
𝑑𝑡 𝑑𝑡 

(1.6) 

Передатна функція 
   𝐾𝑠  

𝑊(𝑠) =  . 
1 + 𝑇𝑠 

(1.7) 

Частотні характеристики диференціальної реальної ланки, визна- 

чаються такими рівняннями 
𝐾𝜔 

АЧХ– А(𝜔) =   ; 
√1 + (𝜔𝑇)2 

(1.8) 
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1 
ФЧХ– 𝜑(𝜔) = arctg ; 

𝜔𝑇 
(1.9) 

𝐾𝑗𝜔 𝐾𝜔2𝑇 + 𝑗𝐾𝜔 
АЧХ– 𝑊(𝑗𝜔) = = . 

1 + 𝑗𝜔𝑇 1 + 𝜔2𝑇2 
(1.10) 

Коливальна ланка описується диференціальним рівнянням 
 

𝑑2𝑦 𝑑𝑦 
𝑇2 + 𝑇2 + 𝑦 = 𝐾𝑥, 

1  𝑑𝑡2 𝑑𝑡 
(1.11) 

або 
 

𝑑2𝑦 𝑑𝑦 
𝑇2 + 2𝑧𝑇 + 𝑦 = 𝐾𝑥, 

1  𝑑𝑡2 𝑑𝑡 
(1.12) 

де 𝑧 – коефіцієнт демпфірування. 

Передатна функція коливальної ланки 
𝐾 

𝑊(𝑠) = . 
𝑇2𝑠2 + 2𝑧𝑇𝑠 + 1 

(1.13) 

Частотні характеристики будуються за рівняннями 
𝐾 

АЧХ– 𝐴(𝜔) =    ; 
√(1 − 𝜔2𝑇2)2 + 4𝑧2𝜔2𝑇2 

(1.14) 

2𝑧𝜔𝑇 
ФЧХ– 𝜑(𝜔) = −𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔  ; 

1 − 𝜔2𝑇2 
(1.15) 

𝐾(1 − 𝜔2𝑇2) − 𝑗𝐾2𝑧𝜔𝑇 
АФЧХ– 𝑊(𝑗𝜔) = . 

(1 − 𝜔2𝑇2)2 + 4𝑧2𝜔2𝑇2 
(1.16) 

Аналіз рівняння (1.3) АЧХ інерційної ланки показує, що при 𝜔𝑇 = 

= 1А(𝜔 = 1/Т) = 𝐾/√2. Тому, відклавши на графіку АЧХ інерційної лан- 

ки величину 𝐴(𝜔1) = 𝐾/√2, можна визначити значення 𝜔1 для цієї точки 

графіка А(𝜔) і за ним визначити експериментальне значення Т = х/𝜔1, як 

показано на рис. 1.1. 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Виз- 

начення ста-лої 

часу інер-ційної 

ланки за АЧХ 
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1.1.4.2.  Визначення ступеневої функції і перехідної інерційної 

ланки 

 

Як часова характеристика використовується перехідна функція. У 

лабораторній роботі для отримання перехідної функції ланки, на вхід лан- 

ки варто подавати одиничну ступеневу функцію, що позначається 𝑙(𝑡). 

Реакція ланки на 𝑙(𝑡) у вигляді відповідного вихідного сигналу (перехідна 

функція) позначається ℎ(𝑡). 

Функція 𝑙(𝑡) являє собою стрибок вхідного сигналу від 0 до 1, де під 

одиницею мається на увазі, як визначена фізична величина. Наприклад, у 

лабораторній роботі одиничний стрибок становить кілька вольтів. Якщо 

розмірність вхідного і вихідного сигналів однакова (що для досліджуваних 

у роботі ланок виконується), то ℎ(𝑡) виміряється у відносних одиницях і є 

безрозмірною величиною. Якщо розмірність вхідного і вихідного сигналів 

ланки різна, то необхідно на графіках указувати як розмірність 𝑙(𝑡), так і 

розмірність ℎ(𝑡). У загальному випадку ℎ(𝑡) = 𝑘𝑙(𝑡). Для досліджуваних ла- 

нок 𝑘 ≤ 𝑙. На рис. 1.2 наведені функції 𝑙(𝑡) і ℎ(𝑡) для інерційної ланки. 

За осцилограмою інерційної ланки ℎ(𝑡) можна визначити 𝑘 і 𝑇. Вели- 

чина коефіцієнта підсилення визначається максимальним значенням ℎ(𝑡) у 

частках 𝑙(𝑡), а величина сталої часу – за значенням 𝑡 = 𝑇, що відповідає 

точці осцилограми на рівні ℎ(𝑡) = 0,63 К. Останній вираз виходить при 

розв’язанні рівняння (1.1), коли 𝑥 = 1 і, отже, 𝑦(𝑡) = ℎ(𝑡). 

ℎ(𝑡) = 𝑘 (1– 𝑒−
𝑡 

). 
𝑇 (1.17) 

при значенні поточного часу 𝑡 = 𝑇. 

 
 

 

 

 

Рис. 1.2. Одинична 

ступенева функція і 

перехідна функція 

інерційної ланки 

 

 

 

1.1.5. Обладнання, прилади та матеріали 

Оснащення ділянки лабораторної роботи: 

 генератор синусоїдальних звукових коливань (PV); 
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 джерело живлення; 

 фазометр (Ф); 

 генератора прямокутних імпульсів (ГІ); 

 амперметр (0-500 А); 

 вольтметр (0...100 В); 

 регулюючій амперметр; 

 осцилограф (О); 

 досліджуванні ланки, що зібрані на панелі; 

 матеріали – аркуші формату А4 або зошит; 

 плакати – схеми досліджуваних ланок, техніки виконання різ- 

номанітних видів складання та зварювання; 

 довідкова література – довідники, державні стандарти. 

1.1.6. Техніка безпеки 

При виконанні лабораторної робити необхідно дотримуватися правил з 

техніки безпеки. Найбільшу небезпеку становить ураження електричним 

струмом, опіки бризками розплавленого металу, травми від рухомих частин 

приводів машини. Вторинна напруга джерел живлення, що застосовуються 

для автоматичного зварювання, має бути не більше 90 В. Але незважаючи на 

відносно невисоку напругу холостого ходу, необхідно застосовувати від- 

повідні заходи захисту. Для цього передбачають пристрій, що вимикає дже- 

рело від мережі після припинення зварювання, або обмежування напруги 

холостого ходу до 12 В. 

Студент може зазнати впливу високої напруги лише в разі пробою або 

замикання первинної обмотки зварювального трансформатора на вторинний 

ланцюг. Щоб уникнути цього, перед початком роботи необхідно перевірити 

наявність заземлення джерела живлення. Переставляти планки, переходити 

на інший рівень регулювання зварювального трансформатора, виправляти 

частини автомата можна тільки після вимкнення установки від мережі. Для 

захисту від опіків кожному студенту видають щиток, рукавиці, брезентову 

куртку або фартух. 

Зварювання металів супроводжується виділенням шкідливих газів, 

тому перед початком роботи необхідно увімкнути припливно-витяжну вен- 

тиляцію. 

 

1.1.7. Запитання для самоперевірки 

 

1. Як експериментально будують АЧХ? 

2. Як експериментально будують ФЧХ? 

3. Як експериментально будують АФЧХ? 

4. Чому при збільшенні 𝜔 величина 𝐴(𝜔) для інерційної ланки змен- 

шується? Як пояснити фізичний зміст цього явища? 
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5. Як визначити 𝐾 інерційної ланки за АЧХ або АФЧХ? 

6. Як визначити 𝑇 інерційної ланки за АЧХ? 

7. Що називається одиничною ступеневою функцією? 

8. Що називається перехідною функцією? 

9. Як визначити 𝐾 інерційної ланки за ℎ(𝑡) і 𝑙(𝑡)? 

10. Як визначити 𝑇 інерційної ланки за ℎ(𝑡)? 

 

1.2. Проведення лабораторної роботи 

 

1.2.1. Порядок проведення лабораторної роботи 

 

Робота складається з двох частин. У першій частині досліджують 

частотні характеристики ланок, у другій – перехідну функцію ланок. 

 

1.2.1.1. Зняття частотних характеристик 

 

1. Підключити прилади відповідно до схеми, наведеної на рис. 1.3. 
2. Увімкнути перемикачем на панелі досліджувану ланку. Встано- 

вити напругу на виході генератора звукової частоти 15 В та підтримувати 

її постійною при знятті частотних характеристик усіх досліджуваних 

ланок. 

 
 

 

Рис. 1.3. Функціональна 

схема підключення 

приладів для зняття 

частотних 

характеристик: 

ЗГ – звуковий 
генератор; 

O – осцилограф; 

PV – генератор синусої- 

дальних звукових 

коливань 

 

Напругу на вході ланки вимірюють вольтметром, убудованим у гене- 

ратор, а на виході – ламповим вольтметром, зрушення фаз між вхідною і 

вихідною синусоїдальними напругами – електронним фазометром Ф2-1. 

Подаючи напругу з виходу генератора на вхід досліджуваної ланки і 

змінюючи частоту коливань 𝑓 від 50 до 9000 Гц, визначити значення нап- 

руг на вході 𝑈𝑥, виході 𝑈𝑦 ланки і зрушення фаз для кожної частоти. Ре- 

зультати вимірів записати в табл. 1.1. 

3. За даними табл. 1.1 побудувати АЧХ, ФЧХ, АФЧХ досліджуваних 

ланок. Визначити коефіцієнт передачі (посилення) 𝐾 і сталу часу 𝑇 інер- 

ційної ланки за АЧХ. 
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1.2.1.2. Зняття перехідних функцій 

 

4. Підключити прилади відповідно до функціональної схеми, зобра- 

женої на рис. 1.4. 

 
 

 

 

Рис. 1.4. Функціональна 

схема для дослідження 

перехідної функції 

 

1.2.2. Обробка результатів експериментів 

 

1.2.2.1. Дослідження статичних властивостей системи 

 

Увімкнути перемикачем на панелі ланку, що досліджується. 

 

Таблиця 1.1 – Показники, що отримані при проведенні лабораторної 

роботи 

Ч
ас

то
та

 

�
, Г

ц
 

К
у
то

в
а 

ч
ас

то
та

 �
, 

р
ад

/с
 

Інерційна ланка Диференціююча ланка Коливальна ланка 

 

𝑈𝑥 

 

𝑈𝑦 

 

𝜑 

 

𝑈𝑦/𝑈𝑥 

 

𝑈𝑥 

 

𝑈𝑦 

 

𝜑 

 

𝑈𝑦/𝑈𝑥 

 

𝑈𝑥 

 

𝑈𝑦 

 

𝜑 

 

𝑈𝑦/𝑈𝑥 

50 314             

100 628             

200 1256             

300 1884             

400 2512             

500 3140             

1000 6280             

2000 12560             

3000 18840             

4000 25120             

5000 31400             

6000 37680             

7000 43960             

8000 50240             

9000 56520             

 

5. Відрегулювати за допомогою ручок настроювання генератора й 

осцилографа необхідний розмір імпульсів і перехідної функції на екрані 

осцилографа. 

6. Перезняти осцилограму перехідної функції для кожної дослід- 
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жуваної ланки, з екрана осцилограми нанести масштаб часу – за положе- 

нню ручки масштабу часу осцилографа (мс/мм) чи ціни мітки (мс/мітку). 

Визначити за осцилограмі 𝐾 і 𝑇 інерційної ланки. Порівняти резуль- 

тати вимірів 𝐾 і 𝑇 за АЧХ і перехідної функції. 

 

1.3. Висновки 

 

Оцінити ефективність запропонованого методу визначення частот- 

них і часових характеристик типових ланок САР. Показати можливості 

дослідницького визначення параметрів ланок САР за частотними і часо- 

вими характеристиками. 

 

1.4. Оформлення звіту 

 

У звіті відобразити: 

– тему лабораторної роботи та її мету; 

– порядок виконання роботи; 

– табл. 1.1 з дослідними даними; 
– послідовність виконання розрахунків показників та коефіцієнтів 

системи; 

– побудовані графіки залежностей АЧХ, ФЧХ, АФЧХ; 

– результати визначення � і � інерційної ланки; 

– висновки з роботи. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

РЕЛЕЙНОЇ САР 

 

2.1. Підготовка до лабораторної роботи 

 

2.1.1. Мета роботи 

 

Дослідження динамічних характеристик релейних ланок систем ав- 

томатичного регулювання (САР). Придбання навичок експериментального 

визначення динамічних характеристик релейних ланок за динамічним ха- 

рактеристиками. 

 

2.1.2. Завдання на підготовку до лабораторної роботи 

 

При підготовці до лабораторної роботи н е о б х і д н о в и - 

к о н а т и т а к і д і ї : 

– вивчити основні теоретичні положення стосовно системи саморе- 

гулювання зварювальної електричної дуги; 

– вивчити способи визначення вхідних та вихідних даних для авто- 

матичного керування зварювальною електричною дугою; 

– вивчити існуючі моделі зварювального обладнання, що працюють з 

постійним, змінним або імпульсним струмом; 

– вивчити призначення, будову і принцип роботи термопари; 
– вивчити методичні вказівки та рекомендовану літературу з цього 

питання; 

– ознайомитися з дослідженнями динамічних характеристик релей- 

них ланок САР; 

– відповісти на запитання для самоперевірки. 
 

 

 
САР; 

Виконуючи лабораторну роботу, студент повинен з н а т и : 
– методику дослідження динамічних характеристик релейних ланок 

 

– основу системи саморегулювання релейних ланок САР; 

– методику використання термопар для дослідження САР; 

– правила використання лабораторної установки; 
– правила техніки безпеки при виконанні зварювальних робіт і інст- 

рукції до неї. 

 

Крім того, студент повинен в м і т и : 

– аналізувати і систематизувати літературні та експериментальні дані 

при проведенні досліджень динамічних характеристик релейних ланок САР; 
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– виконувати оцінку показників якості процесу автоматичного ре- 

гулювання; 

– розраховувати технологічні параметри при різноманітних видах 

зварювання для дослідження динамічних характеристик релейних ланок 

САР; 

– підключити необхідні прилади. 

 

2.1.3. Рекомендована література 

 

1. Автоматизация сварочных процессов / под ред. В. А. Лебедева, 

И. П. Черныша. – Киев : Вища школа, 1986.  296 с. 

2. Львов И. С. Автоматика и автоматизация сварочных процессов / 

И. С. Львов, Э. А. Гладков. – Москва : Машиностроение, 1982.  304 с. 

3. Машиностроение : энциклопедия т. IV-6. Оборудование для свар- 

ки / под ред.Б. Е. Патона – Москва : Машиностроение, 1999.  496 с. 

4. Гладков Э. А. Управление процессами и оборудованием при свар- 

ке / Э. А. Гладков. – Москва : ИЦ Академия, 2006.  432 с. 

5. Гладков Э. А. Автоматизация сварочных процессов / Э. А. Глад- 

ков, В. Н. Бродягин, Р. А. Перовский. – Москва : Изд-во МГТУ им. Баума- 

на, 2014.  420 с. 

6. Мельников С. Ф.Управление процессами и оборудованием при 

сварке : методические рекомендации к самостоятельной работе для студен- 

тов специальности «Оборудование и технология сварочного производст- 

ва» заочной формы обучения / С. Ф. Мельников. – Могилев : ГУ ВПО «Бе- 

лорусско-Российский университет», 2017.  17 с. 

7. Ильенко Н. А. Автоматика и автоматизация сварочного произ- 

водства. Методические указания к лабораторнім работам 1-3 для студентов 

специальности 0504 «Оборудование и технология сварочного производст- 

ва» / сост. Н. А. Ильенко, Н. П. Воличенко. – Харьков : УЗПИ, 1987. – 35 с. 

 

2.1.4. Методичні вказівки 

 

Термопара – чутливий елемент термоелектричного перетворювача 

у вигляді двох ізольованих дротів (рис. 2.1) виконаних із різнорідних ма- 

теріалів (табл. 2.1), з'єднаних 

на одному кінці, принцип дії 

якого ґрунтується на викорис- 

танні термоелектричного 

ефекту для вимірювання тем- 

ператури. 
Принцип дії термопари 

базується на термоелектрич- 

них явищах. Термопара скла- 

Рис. 2.1. Будова і принцип роботи термопари: 

червоним кольором виділено зону гарячого спаю, 

синім – холодного 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0
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дається з двох провідників, сполучених кінцями так, що вони утворюють два 

контакти. Контакти поміщають в середовища з різною температурою. 

Технічні вимоги до термопар визначаються ДСТУ 2857-94 та ДСТУ IEC 

60584, міжнародний стандарт на термопари МЕК 60584. 

 

Таблиця 2.1 – Основні типи термопар та їх характеристики 
Тип 

термо- 

пари за 
МЕК* 

 
Тип термопари за ДСТУ (ГОСТ) 

Температурний 

діапазон вимі- 

рювання °C 
(довготривалий) 

Температурний діа- 

пазон вимірюван- 

ня °C (коротко- 
тривалий) 

K ТХА (хромель-алюмелеві) 0 до +1100 −180 до +1300 

J ТЖК (залізо константанові) 0 до +700 −180 дo +800 

N ТНН (ніхросил-нісилові) 0 до +1100 −270 дo +1300 

R ТПП 13 (платинородій-платинові) 0 до +1600 −50 дo +1700 

S ТПП 10 (платинородій-платинові) 0 до 1600 −50 до +1750 

B 
ТПР (платинородій- 

платинородієві) 
+200 до +1700 0 до +1820 

T ТМКн (мідь-константанові) −185 до +300 −250 до +400 

E ТХКн (хромель-константанові) 0 до +800 −40 до +900 

* Міжнародна електротехнічна комісія 

 

Принцип дії термопари заснований на ефекті Зеєбека, інакше термо- 

ЕРС. Коли кінці провідника піддати різним температурам, між ними вин- 

икає різниця потенціалів, пропорційна різниці температур, коефіцієнт про- 

порційності називають коефіцієнт термо-ЕРС (електрорушійна сила). У 

різних металів коефіцієнт термо-ЕРС різний, і відповідно різниця потен- 

ціалів, що виникає між кінцями різних провідників, буде різна. Помістив- 

ши спай із металів з відмінними коефіцієнтами термо-ЕРС в середовище з 

температурою 𝑇1, ми отримаємо напругу між протилежними контактами, 

що зазнали іншої температури 𝑇2, яка буде пропорційна різниці темпера- 

тур 𝑇1 і 𝑇2. 

Подані нижче основні рекомендації дозволяють підвищити точність 
вимірювальної системи, що включає термопарний датчик: 

– мініатюрну термопару з дуже тонкого дроту слід підключати тіль- 

ки із застосуванням подовжувальних проводів більшого діаметра; 

– не допускати за можливості механічних натягів і вібрацій термо- 

парного дроту; 

– при використанні довгих подовжувальних проводів, для уникнення 

наводок, слід з'єднати екран дротів з екраном вольтметра і ретельно перек- 

ручувати проводи; 

– за можливості уникати різких температурних градієнтів за довжи- 

ною термопари; 

– матеріал захисного чохла не повинен забруднювати електроди тер- 

мопари у всьому робочому діапазоні температур і має забезпечити на- 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%85%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%81%D0%B8%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%97%D0%B5%D1%94%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8


28  

дійний захист термопарного дроту при роботі в шкідливих умовах; 

– використовувати подовжувальні дроти в їх робочому діапазоні і 

при мінімальних градієнтах температур; 

– для додаткового контролю і діагностики вимірювань температури 

застосовують спеціальні термопари з чотирма термоелектродами, які доз- 

воляють проводити додаткові вимірювання опору ланцюга для контролю 

цілісності і надійності термопар. 

У промисловості існує безліч різноманітних технологічних етапів, 

але найбільш поширеними можна назвати термічну обробку, а також випа- 

лювання при підвищених температурах при високому тиску. Для цього 

застосовують промислові термічні пе- 

чі (рис. 2.2) різного призначення: 
– промислові печі; 

– промислові печі для термооб- 

робки; 

– промислові муфельні печі; 

– промислові нагрівальні печі; 

– промислові вакуумні печі; 
– печі високотемпературніпро- 

мислові; 

– промислові печі для плавлення 
Рис. 2.2. Промислова лабораторна 

муфельна термічна піч 

та ін. 

Існує кілька категорій печей, найчастіше виділяють лабораторні і для 

виробництва. Перші більше спрямовані на досягнення необхідних резуль- 

татів обробки, а другі, в свою чергу, розраховані на інтенсивність процесу і 

містять камери для навантаження матеріалів. Крім того, різні печі перед- 

бачені і для різних типів використовуваної сировини. 

Залежно від характеру проходження перехідного процесу розріз- 

няють такі типові ланки САР: безінерційні; аперіодичні; диференціюючі; 

інтегруючі; коливальні. 

Безінерційною називають ланку, в якій вихідний сигнал у пропор- 

ційний вхідному. Ця ланка називається також ідеальною, підсилювальною, 

пропорційною чи без’ємнісною. 
 

2.1.4.1. Основні вказівки щодо релейних САР 
 

У лабораторній роботі досліджують динамічні властивості релейної 

САР за контролюванням параметрів температури. Об'єктом регулювання є 

муфельна електропіч із нагрівачем (рис. 2.3), в якої процеси, що проті- 

кають, приблизно описуються диференціальним рівнянням інерційної лан- 

ки першого порядку, тобто передатну функціюя об'єкта беруть у вигляді 
𝐾0 

𝑊0(𝑠) = 
1 + 𝑇 𝑠

. 
0 

(2.1) 
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Будь-який автоматичний пристрій можна подати у вигляді сукуп- 

ності найпростіших складових частин – ланок, кожна з яких має динамічні 

властивості. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.3. Будова 

лабораторної 

муфельної 

термічної печі 

 

Елементарну динамічну ланку розуміють як штучно виділену час- 

тину автоматичної системи, що відповідає якому-небудь елементарному 

математичному чи графічному опису динамічного процесу. 

Однією елементарною ланкою можуть бути зображені кілька елемен- 

тів системи, або навпаки, один елемент може бути зображений у ряді де- 

кількох ланок. 

Схеми ланок і принцип їхньої дії можуть бути різними, однак їх 

можна звести до декількох, так званих типових ланок, якщо в основу 

класифікації покласти залежність вхідних і вихідних сигналів ланки від 

часу. При цьому як типовий вхідний сигнал береться стрибкоподібна 

функція. 

У лабораторній установці для досліджень використовують термопа- 

ру «хромель-копель» типу ТХК-400У, принцип дії якого заснований на ви- 

никненні термо-ЕРС у ланцюзі, що складається з різнорідних металевих 

провідників. 

За своїми динамічними властивостями термопара належить до інер- 

ційної ланки першого порядку, передатна функція якої має вигляд 
𝐾тп 

𝑊𝑚𝑖𝑛(𝑠) =  , 
1 + 𝑇𝑚𝑠 

(2.2) 

де 𝑇𝑚 – стала часу термопари, с; 
𝐾тп – коефіцієнт передачі термопари, який для поданої в роботі термо- 

пари дорівнює 𝐾тп = 0,073 мв/град. 

З огляду на, те що стала часу термопари на порядок менша від сталої 
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часу об'єкта, приблизно 𝑇𝑚 можна зневажити, тоді загальна передатна 
функція об'єкта і термопари 

𝐾0𝐾тп   𝐾  
𝑊(𝑠) =  =  , 

1 + 𝑇0𝑠  1 + 𝑇𝑚𝑠 
(2.3) 

де 𝑇0 – період автоколивань. 

Для автоматичного запису температури об'єкта використовують ав- 

топотенціометр типу ПСР-02 (потенціометр). 

Автоматичний потенціометр являє собою балансовий пристрій (рис. 

2.4), що служить для автоматичного виміру і запису ЕРС чи напруги. Це 

астатична система компенсаційного типу. 
Напруга термопари 𝑈𝑥 врівноважується (компенсується) за допомо- 

гою напруги 𝑈𝑘, що знімається з реохорди. Струм (𝐼), що протікає через 

реохорд від джерела 𝐸, підтримується строго постійним за допомогою ста- 
білізатора. Порівнювальний пристрій визначає величину і знак різниці нап- 
руг 𝑈𝑥 і 𝑈𝑘. 

Напругу 𝑈н = 𝑈𝑥– 𝑈𝑘 небалансу подають через підсилювач потуж- 
ності на електродвигун М, що через редуктор переміщає повзунок рео- 
хорда до настання рівноваги 𝑈𝑘 = 𝑈𝑥. Тому положення повзунка на рео- 

хорді пропорційно значенню вимірюваної напруги 𝑈𝑥. 
 

 

 

 
Рис. 2.4. Функціональ- 

на схема автопотен- 

ціометра: 

1 – порівнювальний 

прилад; 2 – підсилю- 

вач; 3 – реле; 

4 – потенціометр; 

5 – елемент нагріву; 

6 – світлодіодний 

індикатор 

 

Повзунок реохорда механічно зв'язаний зі стрілкою, що вказує на 

шкалі значення вимірюваної величини. При сталості вимірюваної величи- 

ни струми в сполучних проводах (термопари з потенціометром) відсутні, 

оскільки напруги 𝑈𝑥 і 𝑈𝑘 урівноважені, отже, спадання напруги на опорі 
сполучних проводів дорівнює нулю, що зменшує похибку виміру. 

Варто знати, що інструментальна помилка виміру визначається зона- 

ми нечутливості порівняльного пристрою підсилювача й електродвигуна, а 

також похибкою термопари і реохорда. 

З повзунком реохорда механічно зв'язані кінцеві перемикачі, що ко- 

мутують вторинні кола керування і сигналізації при досягненні заданого 

значення температури об'єкта. 
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Положення кінцевих перемикачів фіксується двома нерухомими ін- 

дексами на шкалі потенціометра. 

У лабораторній роботі використовують кінцевий перемикач, що 

спрацьовує при досягненні температури об'єкта 130 °С. При двопозиційно- 

му (релейному) законі регулювання температури в інерційному об'єкті 

виникають автоколивання температури біля середнього значення, показані 

на рис. 2.5. 
 

Рис. 2.5. Характер перехідного процесу в релейної САР температури 

 

2.1.4.2. Опис лабораторної установки 

 

Лабораторна установка являє собою релейну ланку САР для вимірю- 

вання показань температури, змонтовану на лабораторному столі. 

Структурну схему релейної ланки САР для муфельної печі з нагріва- 

чем наведено на рис. 2.6, а її функціональну схему на рис. 2.7. 
 
 

Рис. 2.6. Структурна схема релейної ланки САР для муфельної печі 

 

Об'єктом регулювання є лабораторна піч із нагрівальним елементом, 

що заживлена від знижувального трансформатора Т через контакти 𝐾1 реле 

𝐾. Температуру об'єкта вимірюють термопарою. Автоматичний запис тем- 
ператури на діаграмну паперову стрічку виробляється автопотенціометром 
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ПСР-02. За допомогою автопотенциометра здійснюється двопозиційне (ре- 

лейне) регулювання температури. При досягненні температури 130 °С 

рухливий індекс автопотенціометра розмикає контакт 𝑆1 кінцевого пере- 

микача. Реле 𝐾 знеструмлюється, контакт 𝐾1 розмикається і знімає жив- 

лення з нагрівача, а контакт 𝐾2 перемикає сигнальні лампи 𝐻1 і 𝐻2. 

В міру охолодження об'єкта контакт кінцевого перемикача замк- 
неться і процес повториться. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.7. Функ- 

ціональна схема 

релейної ланки 

САР для 

муфельної печі 

 

 

2.1.5. Обладнання, прилади та матеріали 

 

Оснащення ділянки лабораторної роботи: 

 піч лабораторна муфельна; 

 джерело живлення; 

 амперметр (0-500 А); 

 вольтметр (0...100 В); 

 регулюючій амперметр; 

 осцилограф (О); 

 досліджувальні ланки, що зібрані на панелі; 

 матеріали – аркуші формату А4 або зошит; 

 плакати – схеми досліджуваних ланок, техніки виконання різнома- 

нітних видів складання та зварювання; 

 довідкова література – довідники, державні стандарти. 
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2.1.6. Техніка безпеки 

 

При виконанні лабораторної роботи необхідно дотримуватися пра- 

вил з техніки безпеки. Найбільшу небезпеку становить ураження елект- 

ричним струмом, опіки бризками розплавленого металу, травми від рухо- 

мих частин приводів машини. Вторинна напруга джерел живлення, що 

застосовуються для автоматичного зварювання, має бути не більше 90 В. 

Але незважаючи на відносно невисоку напругу холостого ходу, необхідно 

застосовувати відповідні заходи захисту. Для цього передбачають прист- 

рій, що вимикає джерело від мережі після припинення зварювання, або об- 

межування напруги холостого ходу до 12 В. 

Студент може зазнати впливу високої напруги лише в разі пробою або 

замикання первинної обмотки зварювального трансформатора на вторинне 

коло. Щоб уникнути цього, перед початком роботи необхідно перевірити 

наявність заземлення джерела живлення. Переставляти планки, переходити 

на інший рівень регулювання зварювального трансформатора, виправляти 

частини автомата можна тільки після вимкнення установки від мережі. Для 

захисту від опіків кожному студенту видають щиток, рукавиці, брезентову 

куртку або фартух. 

Зварювання металів супроводжується виділенням шкідливих газів, 

тому перед початком роботи необхідно увімкнути припливно-витяжну вен- 

тиляцію. 

 

2.1.7. Запитання для самоперевірки 
 

 

 
су? 

1. Що називається сталою часу ланки? 

2. Яка залежність між сталою часу ланки і часом перехідного проце- 

 

3. Поясніть спосіб визначення постійної часу ланки. 

4. На чому заснований принцип роботи термопари? 

5. У чому полягають особливості компенсаційного методу виміру? 

6. Як улаштований і працює автоматичний потенціометр? 

7. Як визначити смугу пропущення частот об'єкта? 
8. У якій залежності знаходяться смуга пропущення частот об'єкта і 

його стала часу? 
9. Чому при двопозиційному (релейному) принципі регулювання 

виникають коливання вихідної величини? 

10. Як за кривою перехідного процесу в релейній САР визначити йо- 

го параметри? 

11. Чим врівноважується або компенсується напруга термопари? 
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2.2. Проведення лабораторної роботи 
 

2.2.1. Порядок проведення лабораторної роботи 
 

2.2.1.1. Зняття кривої перехідного процесу 

– Тумблер увімкнення об'єкта 𝑆2 поставити в положення «вимкнено», 

а тумблер увімкнення автопотенціометра 𝑆3 – у положення «увімкнено». 

Подати живлення ~ 220 В на лабораторну установку. При цьому автопо- 

тенціометр повинний реєструвати температуру навколишнього середови- 

ща. 

– Увімкнути тумблер об'єкта 2 і зняти криву перехідного процесу в 

релейній САР на діаграмний папір автопотенціометра. 

Швидкість руху паперової стрічки 𝑉 = 360 мм/год = 6 мм/хв. 

Ширина діаграмного паперу 𝐼 = 160 мм, 1 мм ≈ 10. 

Перехідний процес закінчується після встановлення режиму авто- 

коливання (два-три коливання) і зміни температури біля середнього зна- 

чення, рівного 130 °С. 

– Вимкнути лабораторну установку від мережі, тумблери 𝑆2 і 𝑆3 пос- 

тавити в положення «вимкнено». 

– Зняти з приймального барабана потенціометра паперову стрічку з 

кривої перехідного процесу і підготувати стрічкопротягувальний механізм 

до наступної роботи. 
 

2.2.1.2. Визначення сталої часу об'єкта 
 

Сталу часу об'єкта (печі з нагрівачем) 𝑇0 визначають за кривій пере- 
хідного процесу при таких припущеннях: 

– об'єкт описується диференціальним рівнянням першого порядку 

(рівнянням інерційної ланки); 

– інерційністю інших ланок САР у порівнянні з інерційністю об'єкта 

можливо зневажити. 

Для визначення 𝑇0 необхідно за осі ординат відкласти 0,63 середнього 

сталого значення температури і визначити відповідну точку на кривій пере- 

хідного процесу при даному значенні температури 𝑡 = 𝑇0 для даної точки 

кривої перехідного процесу, характер перехідного процесу дивись на рис. 2.5. 
 

2.2.2. Обробка результатів експериментів 
 

2.2.2.1. Визначення показників перехідного процесу 

Амплітуду автоколивань визначають за формулою 
θ 

0    
x– θ0  n 

𝐴 = 
ma mi   . 0 2 (2.4) 
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порівн 

Наведену методичну похибку САР визначають за формулою 
𝐴0 

δпр.мет. = 
θ0 ∙ 100 %, 
порівн 

(2.5) 

де θ
0
      = 130 °С. 

– Визначення частоти автоколивань виконується за кривою перехід- 

ного процесу (див. рис. 2.5) з урахуванням швидкості руху діаграмної 

стрічки за формулою 

𝜔0 = 2𝜋𝑓, (2.6) 

де 𝑓 – лінійна частота, Гц; 

𝜔0 – кутова частота автоколивань, рад/с. 

Визначення часу регулювання. У цій САР час регулювання дорів-нює 

часу першого узгодження 𝑡1 (див. рис. 2.5), коли регульована величина 

вперше досягає заданого значення (у цій роботі 130 °С). Значення 𝑡1 зні- 

мають безпосередньо з кривої перехідного процесу. 

Побудова АЧХ об'єкта і смуги пропущення частот. Виходячи з рів- 

няння АЧХ об'єкта 
𝐾0 

𝐴(𝜔) = , 
√1 + 𝜔2𝑇2 

(2.7) 

де 𝐴 – відношення амплітуди на виході до амплітуди на вході об'єкта; 

𝜔 – кутова частота. Використовуючи значення 𝐾0 = 25,2 С/кВт (для цієї 

лабораторної установки) і знайдене раніше значення 𝑇0, побудувати графік 

𝐴(𝜔) у діапазоні зміни 𝐴 від 𝐾0 до 0,1𝐾0. 
Визначити за графіком АЧХ смугу пропущення частот ∆𝜔, відпо- 

відну значенню 𝐴 ≥ 0,707𝐾0, як показано на рис. 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.8. АЧХ 

об'єкта регулюван- 

ня. Смуга пропу- 

щення частот 

 

2.3. Висновки 

 

Оцінити ефективність запропонованого методу визначення динаміч- 
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них характеристик типових ланок релейної САР. Показати можливості 

дослідного визначення параметрів ланок САР за динамічними характерис- 

тиками. 

 

2.4. Оформлення звіту 

 

У звіті відобразити: 
– тему лабораторної роботи та її мету; 

– порядок виконання роботи; 

– функціональну схему релейної САР; 

– побудовані графіки залежностей АЧХ і значення 𝑇0, 𝐴0, 𝜔0, ∆𝜔; 
– висновки з роботи. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ УНІВЕРСАЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ЛОГІКА» СЕРІЇ Т 

 

3.1. Підготовка до лабораторної роботи 

 

3.1.1. Мета роботи 

 

Вивчити конструкцію, будову і принцип дії уніфікованої системи ло- 

гічних елементів «Логіка» серії Т. Освоїти методику дослідження і поря- 

док зняття основних характеристик елементів. Дослідити роботу логічних 

елементів після увімкнення живлення і після переключення схеми в нові 

стани. Зробити аналіз отриманих результатів. 

 

3.1.2. Завдання на підготовку до лабораторної роботи 

 

При підготовці до лабораторної роботи н е о б х і д н о в и - 

к о н а т и т а к і д і ї : 

– вивчити основні теоретичні положення стосовно уніфікованої сис- 

теми логічних елементів «Логіка» серії Т; 

– вивчити способи визначення вхідних та вихідних даних для уніфі- 

кованої системи логічних елементів «Логіка» серії Т; 

– вивчити існуючі моделі зварювального обладнання, що працюють з 

постійним, змінним або імпульсним струмом; 

– вивчити призначення, будову і принцип роботи уніфікованої систе- 

ми логічних елементів «Логіка» серії Т; 

– вивчити методичні вказівки та рекомендовану літературу з даного 

питання; 

– відповісти на запитання для самоперевірки. 

 

Виконуючи лабораторну роботу, студент повинен з н а т и : 

– методику дослідження уніфікованої системи логічних елементів 
«Логіка» серії Т; 

– основу уніфікованої системи логічних елементів «Логіка» серії Т; 

– методику використання уніфікованої системи логічних елементів 

«Логіка» серії Т; 

– правила використання лабораторної установки; 

– правила техніки безпеки при виконанні зварювальних робіт і інст- 

рукції до неї. 

 

Крім того, студент повинен в м і т и : 

– аналізувати і систематизувати літературні та експериментальні дані 
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при проведенні досліджень на уніфікованій системі логічних елементів 

«Логіка» серії Т; 

– виконувати оцінку показників якості з використанням уніфікованої 

системи логічних елементів «Логіка» серії Т; 

– розраховувати технологічні параметри при різноманітних видах 

зварювання для дослідження уніфікованої системи логічних елементів 

«Логіка» серії Т; 

– підключити необхідні прилади. 

 

3.1.3. Рекомендована література 

 

1. Автоматизация сварочных процессов / под ред. В. А. Лебедева, 

И. П. Черныша. – Киев : Вища школа, 1986.  296 с. 

2. Львов И. С. Автоматика и автоматизация сварочных процессов / 

И. С. Львов, Э. А. Гладков. – Москва : Машиностроение, 1982. - 304 с. 

3. Машиностроение : энциклопедия в 6 т. Т. 6. Оборудование для 

сварки / под ред. Б. Е. Патона. – Москва : Машиностроение, 1999.  496 с. 

4. Гладков Э. А. Управление процессами и оборудованием при свар- 

ке / Э. А. Гладков. – Москва : ИЦ Академия, 2006.  432 с. 

5. Гладков Э. А. Автоматизация сварочных процессов / Э. А. Глад- 

ков, В. Н. Бродягин, Р. А. Перовский. – Москва : изд-во МГТУ им. Баума- 

на, 2014.  420 с. 

6. Мельников С. Ф.Управление процессами и оборудованием при 

сварке : методические рекомендации к самостоятельной работе для студен- 

тов специальности «Оборудование и технология сварочного производства» 

заочной формы обучения / С. Ф. Мельников. – Могилев : ГУ ВПО «Бело- 

русско-Российский университет», 2017.  17 с. 

7. Андрющенко В. А. Автоматика и автоматизация производствен- 

ных процессов / В. А. Андрющенко. – Ленинград : СЗПИ, 1975.  285 с. 

8. Бесекерский В. А. Теория систем автоматического регулирования / 

В. А. Бесекерский, Е. П. Попов. – Москва : Наука, 1975.  768 с. 

9. Сварка в машиностроении : справочник в 4 т. Т. 4. / под ред. 

Ю. Н. Зорина. – Москва : Машиностроение, 1979. – 512 с. 

10. Орлов Б. Д. Технология и оборудование контактной сварки : 

учебник для машиностроительных вузов / Б. Д. Орлов, А. А. Чакалев, 

Ю. В. Дмитриев и др.; под общ. ред. Б. Д. Орлова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Машиностроение, 1986.  352 c. 

11. Регулятор цикла сварки РЦС – 403У4 (паспорт). – Симферополь, 

1976.  22 с. 

12. Поляков С. И. Автоматика и автоматизация производственных 

процессов : учебное пособие / С. И. Поляков. – Воронеж : Воронежская го- 

сударственная лесотехническая академия, 2007.  372 с. 
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  14. Рейзин В. Л. Элементы управления серии "Логика-И" / В. Л. Рей- 
зин, В. Е. Мандравин, А. И. Подаруев и др. – Москва :Энергоатомиздат, 

 
 

3.1.4. Методичні вказівки 

 

В апаратурі керування контактними машинами застосовують серійні 

напівпровідникові елементи системи «Логіка» типу Т (транзисторні). 

Безконтактні транзисторні елементи серії Т системи «Логіка» приз- 

начені для застосування в промисловій автоматиці, телемеханіці, системах 

централізованого контролю і сигналізації, системах вимірів і захисту ста- 

ціонарних і пересувних електротехнічних установок. У цей час випускають 

19 елементів типу Т, розділених на чотири групи: 

– сім логічних елементів («І», «АБО», «НІ») – Логіка Т-101...106; 
– три функціональних елементи – Логіка Т-201...203; 

– чотири елементи часу – Логіка Т-301...304; 

– п'ять вихідних підсилювачів – Логіка Т-401...405. 
Елементи серії Логіка-Т можуть застосовуватися в системах автома- 

тичного керування замість електромеханічних реле або магнітних безкон- 

тактних елементів. Вони допускають роботу з безконтактними і контакт- 

ними датчиками, а також з іншими органами керування, що подають на їх 

вхід сигнали не менше 4,5 В постійної напруги. 

Конструктивно елементи оформлені у вигляді модулів. Напівпровід- 

никові прилади та інші комплектуючі деталі змонтовані на гетинаксовій платі 

з друкованим монтажем. Плати зі змонтованими на них елементами залиті 

компаундом на епоксидній основі і поміщені в карболітовий корпусі з 

кришкою. Таке рішення вигідне тим, що дозволяє кріпити елементи на 

загальній панелі й одночасно забезпечує їх захист від зовнішніх кліматичних 

і механічних впливів. Конструкція модулів нерозбірна і не ремонтопридатна. 

Основним активним логічним елементом серії є елемент, який реа- 

лізує функцію «АБО-НІ». У серії передбачений також пасивний елемент, 

який реалізує функції «АБО-І». Крім того, є пасивні елементи, що реалі- 

зують функції «АБО-І» для імпульсних схем і елементи пам'яті. Логічні 

елементи допускають роботу при частоті 500 Гц...5 кГц. 

1984.  176 с. 

15. Ильенко Н. А. Автоматика и автоматизация сварочного произ- 

водства. Методические указания к лабораторным работам 13 для студен- 

тов специальности 0504 «Оборудование и технология сварочного произ- 

водства» / сост. Н. А. Ильенко, Н. П. Воличенко. – Харьков : УЗПИ, 1987. – 

35 с. 

13. Капустин Н. М.Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении : учеб. для втузов / Н. М. Капустин, П. М. Кузнецов, 

А. Г. Схиртладзе и др.; под ред. Н.М. Капустина. – Москва : Высш. шк., 

2004.  415 с. 
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Функціональні елементи призначені для гальванічного поділу лан- 

цюгів (узгоджувальний елемент), формування дискретного сигналу (релей- 

ний елемент) і порівняння величин двох напруг (нуль-орган). 

Елементи часу призначені для реалізації тимчасових функцій в ім- 

пульсних і потенційних схемах. 

Вихідні підсилювачі призначені для передачі команд виконавчим 

механізмам із потужностями керуванням до 100 Вт. 

Напруга живлення елементів –12 або –25 В, напруга зсуву +6 В. 

Вони призначені для роботи від дискретних сигналів («ТАК», «НІ») 

із двома рівнями напруг – малим рівнем, позначенням умовно «0», і ве- 

ликим, що позначається «1». Сигнал «0» має бути не більш 1 В, а сигнал 

«1» – не менше 4 В постійного струму. Полярність сигналів нега-тивна. 

Напруга живлення елементів системи «Логіка» –12 В, –24 В, +6 В. 

Виконано елементи на германієвих транзисторах, що працюють у 

діапазоні температур від –40 до +50 °С. Елементи «Логіка» допускають 

роботу з безконтактними і контактними датчиками, а також з іншими еле- 

ментами, на виході яких має бути сигнал не менше 4,5 В. Гарантована без- 

відмовна робота елементів становить 40 тис. год. Конструктивно елементи 

оформлені у вигляді нерозбірних модулів. 

Розглянемо роботу окремих елементів системи «Логіка», застосо- 

ваних в апаратурі керування зварювальними машинами. 

Відповідно до ГОСТ 5.2177-74 встановлено таку структуру умовного 

позначення транзисторних елементів серії «Логіка-Т» (рис. 3.1). 
 

Рис. 3.1. Структура умовного позначення транзисторних елементів серії «Логіка-Т» 

 

Приклад умовного позначення транзисторного елемента логічної 

групи для реалізації функції «АБО-НІ», кліматичного виконання У, кате- 

горії розміщення 2: 

Елемент транзисторний типу Т-101 У2 ГОСТ 5.2177-74. 
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Транзисторні елементи випускаються таких типів: Т-100, Т-200, Т-

300, Т-400. За способом з'єднання із зовнішнім монтажем елементи ви- 

готовляються двох виконань: 

1 – з виводами під вивідний монтаж способом паяння; 

2 – з виводами для установки елементів у друкованих схемах. 

 

3.1.4.1. Логічні елементи 

 

Елемент Т-101 включає до свого складу дві незалежні схеми, кожна 

з яких реалізує функцію – «АБО» чи «НІ». Елемент призначений для реалі- 

зації логічної операції Пірса (логічне множення з інверсією). 

Логічне рівняння для елемента Т-101 описується формулами 

𝑦1 = 𝑥3𝑉𝑥5𝑉𝑥7; 𝑦2 = 𝑥2𝑉𝑥4𝑉𝑥6. 
Принципова електрична схема елемента, часові діаграми його робо- 

ти і позначення елемента наведені на рис. 3.2. Технічні дані елемента Т-

101 наведено у табл. 3.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Принципова електрична схема 

елемента Т-101 (а), графіки сигналу, що 

виходить з нього, та його загальний 

вигляд (б) 

 

 

 
Таблиця 3.1 – Технічні дані елемента Т-101 

№ з/п Показники Значення 

1 Робоча частота, кГц 5 

2 Напруги живлення і зсуву, В –12; + 6 

3 Напруга вихідного сигналу «0», В 0,5 

4 Максимальна частота перемикання, кГц 5 

5 Струм споживання за колу живлення та зміщення 217; 21,5 



42  

До складу елемента Т-101 входять дві схеми «АБО», зібрані на діо- 

дах V3, V4, V5 і опорі R1 та діодах V6, V7, V8 і опорі R5 для першої і другої 

схем відповідно. Логічна функція «НІ» виконується за допомогою інверто- 

рів у вигляді двох однокаскадних підсилювачів за схемою із загальним 

емітером, зібраних на транзисторах V1 і V2 відповідно. Входами першої 

схеми є виводи 1, 3, 5, 7, виходом – вивід 9; входами другої – виводи 2, 4, 

6, виходом –  вивід 8. Працюють обидві схеми однаково. Виходи схем 

«АБО» безпосередньо зв'язані з входами інверторів. У вихідному стані (або 

при подачі логічного нуля на входи елемента Т-101) інвертори замкнені 

нап-ругою +6 В, що подані на бази транзисторів V1 і V2 через опори R2 і 

R6 відповідно. Тому на виводах схем 9 і 8 будуть логічні сигнали «1». При 

надходженні логічного сигналу «1» хоча б на один із входів елемента Т-

101 транзистор відповідного інвертора відкриється, й оскільки опір пере- 

ходу емітер-колектор у відкритому стані транзистора практично дорівнює 

0, то на колекторі транзистора (вихід схеми) установиться потенціал емі- 

тера, т. е. 0 (логічний сигнал «0»). 

 

Елемент Т-102 (малопотужний тригер) являє собою перемикаючий 

пристрій, зображений на рис. 3.3, що має два стійких стани. Реалізує ло- 

гічну функцію «НІ». Логічне рівняння елемента Т-102 описується форму- 

лою: 𝑦 = 𝑥 . Тригер може застосовуватися як подільник частоти, двійковий 

осередок в лічильниках імпульсів, як «пам'ять» і т.п. Технічні дані елемен- 

та Т-102 наведено у табл. 3.2. 

 

Таблиця 3.2 – Технічні дані елемента Т-102 
№ з/п Показники Значення 

1 Напруга живлення, В +6; –12 

2 Мінімальна тривалість запускаю чого імпульсу, мс 0,1 

3 Робоча частота, кГц 5 

4 Струм запуску, мА 10 

5 Струм споживання по колу живлення та зміщення 24; 3 

Елемент Т-102 складається з двох ключових схем на транзисторах V1 

і V2, охоплених позитивним зворотним зв'язком (з колектора V1 через ре- 

зистор R4 на базу V2 і з колектора V2 через резистор R3 на базу V1) та двох 

потенційно-імпульсних осередків по типу схем елемента Т-104. У схемі 

елемента Т-102 завжди V2 замкнений, якщо V1 насичений, і навпаки, V1 

замкнений, якщо V2 насичений. Елемент Т-102 може запускатися як по 

роздільних, так і по рахунковому входах. 

Для організації роздільних входів необхідно об'єднати виводи 5 з 7 і 

6 з 8, а сигнал подавати на виводи 1 і 2. Робота запускаючих кіл, що скла- 

даються з діодів V3 і V4, конденсаторів C1 і C2, резисторів R5 і R8, ана- 

логічна роботі елемента Т-104. Нехай транзистор V1 у вихідному стані на- 

сичений і вхідні сигнали відсутні. Тоді при подачі негативного потенціалу 
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Рис. 3.3. Принципова електрична 

схема елемента Т-102 (а), графіки 

сигналу, що виходить з нього та його 

загальний вигляд (б) 

на вивід 1 конденсатор C1 заряджається полярністю «мінус» на вивід 1, 

«плюс» на вивід 3 і при знятті негативного потенціалу розряджається через 

діод V3 на базу транзистора V1, замикаючи його. Транзистор V2 автома- 

тично переходить у стан насичення. Для переведення тригера в інший 

стійкий стан необхідно подати сигнал на вивід 2. Таким чином, подаючи 

сигнали на 1 і 2 виводи по черзі, можна переводити тригер у різні стійкі 

стани. Однак у ряді випадків таке чергування є незручним, тоді органі- 

зують так званий рахунковий вхід. Для цього два роздільних входи (виводи 

1 і 2) поєднують між собою. У режимі рахункового входу тригер працює в 

такий спосіб. При подачі негативного потенціалу на виводи 1 або 2 заряд- 

жається той із конденсаторів С1 або С2, що підключений до насиченого 

колектора (відкритого) транзистора. При зміні вхідної напруги до значен- 

ня, близького до нуля, заряджений конденсатор буде розряджатися на базу 

насиченого транзистора, переводячи його в стан відсічення. Тригер пере- 

ходить в інший стійкий стан. При цьому при подачі наступного негатив- 

ного вхідного сигналу заряджається другий конденсатор, підготовляючи 

рахунковий вхід до перекидання тригера в інший стан. 
 

 

При необхідності збільшення кількості потенційно-імпульсних вхо- 

дів (у тому числі і рахункових) варто застосувати елемент Т-104. Для пере- 

микання тригера у вихідний стан необхідно подати короткочасно нульовий 

потенціал на вивід 11. При цьому на одиничному виході тригера (вивід 7) 
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з'явиться низький потенціал, а на нульовому виході (вивід 8) – високий 

потенціал. 

Елемент Т-104, зображений на рис. 3.4, призначений для перетво- 

рення потенційних сигналів у імпульсні, а також для реалізації імпульсних 

логічних схем. Технічні дані елемента Т-104 наведено у табл. 3.3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.4. Принципова 

електрична схема елемента 

Т-104 (а) та його загальний 

вигляд (б) 

 

 

 
Таблиця 3.3 – Технічні дані елемента Т-104 

№ з/п Показники Значення 

1 Напруги живлення, В –12,0 

2 Амплітуда вихідних імпульсів, В –1,0 

3 Робоча частота, кГц 5,0 

4 Рівень пульсації напруги живлення і зміщення, % 7,5 

 

Кожний з елементів Т-104 складається з двох однакових ланцюжків, 

що при відповідному увімкненні можуть використовуватися як схема, в 

якої сигнали, або диференціюють, або інтегрують. На рис. 3.5 показано 

схему увімкнення елемента Т-104, в якої сигнали в ланцюжку диферент- 

ціюють. Вхідний сигнал подають на виводи 1 і 5, тоді як вихідний сигнал 

знімають з виводів 3 і 5. Резистор R2 підключають до мінуса джерела 

живлення, що дозволяє зміщати діод V1 у зворотному напрямку (замика- 

ти), подаючи частину напруги, знятої з подільника R2 і R1, на анод V1. 

Зсув діода в зворотному напрямку використовують для обмеження переш- 

код, що надходять на вхід схеми. 

Розглянемо роботу диференціюючого ланцюжка. У момент дії нега- 

тивного перепаду напруг, що надходить на вхід схеми, конденсатор C1 не 
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встигає зарядитися і через це напруга на виході дорівнює напрузі на вході. 

Далі конденсатор починає заряджатися через резистор R1 з сталої часу 𝜏 = 
𝑅1 × 𝐶1. Як тільки конденсатор зарядиться до амплітуди поданого пе- 

репаду, напруга на виході зникає. У момент дії позитивного перепаду (за- 

кінчення імпульсу) конденсатор не може миттєво розрядитися і напруга на 

виході дорівнює амплітуді позитивного перепаду; далі конденсатор роз- 

ряджається через джерело імпульсів і резистор R1 з сталою часу 𝜏 = 
= 𝑅1 × 𝐶1. Тоді діод V1 «зріза» негативні імпульси, що з'являються в мо- 
мент дії негативного перепаду напруг. 

 
 

Рис. 3.5. Принципова електрична схема елемента Т-104 у якості диференціюючого 

кола, і графіки сигнали, що виходить з нього 

 

Елемент Т-107, зображений на рис. 3.6, призначений для реалізації 

функції «І». Логічне рівняння елемента описується формулами 

𝑦11 = 𝑥5 𝖠 𝑥7; 𝑦10 = 𝑥2 𝖠 𝑥4 𝖠 𝑥6 𝖠 𝑥8. 

Без зовнішньої комутації елемент Т-107 реалізує дві схеми «І»: 

 одна на чотири входи (виводи 2, 4, 6, 8) з виходом 10; 

 інша – на два входи (виводи 9, 7) з виходом 11. 

За допомогою зовнішньої комутації діодів V5 і V6 можна реалізувати 

дві схеми «І» при чотирьох входах або одну схему «І» на шістьох входах і 

одну схему «І» на два входи. За допомогою зовнішнього резистора, що 

вмикається між виводами 9 і 13, можна реалізовувати дві схеми «І» на два 

входи й одну схему «І» на чотири входи. Технічні дані елемента Т-107 

наведено в табл. 3.4. 

Розглянемо роботу двоходової схеми. Припустимо, що напруги на 

обох входах дорівнюють нульовому потенціалу. Тоді обидва діоди відкриті 

і вихідний сигнал фіксований на рівні нульового потенціалу. Якщо тепер 
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одночасно подати на обидва входи негативні імпульси з амплітудою 𝑈𝑛, 

рівною мінус (4…12) В, то діоди зміщаються в зворотному напрямку і на 

вході з'явиться імпульс з амплітудою. Якщо сигнал не буде поданий на 

один із входів, то відповідний діод буде продовжувати проводити струм, 

вихідна напруга залишиться фіксованою на рівні нульового потенціалу й 

імпульс на виході не виникне. При неоднаковій тривалості вхідних імпуль- 

сів вихідний імпульс існує в під час перекриття вхідних імпульсів. Якщо 

транзистори, до яких підключені виходи схеми «І», замкнені, що рів- 

нозначно розімкнутим станам ключів, то весь струм через резистор R 

проходить через вхід схеми. Якщо ж хоча б один із транзисторів відкритий 

(насичений), що відповідає замкнутому стану ключа, то весь струм проті- 

кає через діод і колекторно-емітерний перехід транзистора на нульову ши- 

ну, але надходячи на вхід схеми. 
 

 

Рис. 3.6. Принципова електрична 

схема елемента Т-104 (а) 

диференціюючого кола, графіки 

сигналу, що виходить з нього, та 

його загальний вигляд (б) 

 

 

Таблиця 3.4 – Технічні дані елемента Т-107 
№ з/п Показники Значення 

1 Робоча частота, кГц 5 

2 Рівень пульсації напруги живлення і зміщення, % 7,5 

3 Номінальний струм через діоди, мА 15,0 

4 Пряме спадання напруги на діодах, В 0,8 

 

3.1.4.2. Елементи часу 

Елемент Т-303, показаний на рис. 3.7, забезпечує появу вихідного 
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сигналу з затримкою на час 𝜏 після надходження вхідного сигналу на один 

із входів (виводи 1, 5, 7). Сигнал на виході зникає одночасно з закінченням 

вхідного сигналу. Технічні дані елемента Т-303 наведені у табл. 3.5. 
 
 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Принципова електрична 

схема елемента Т-303 (а), графіки 

сигналу, що виходить з нього, та 

його загальний вигляд (б) 
 

 

 

 

Таблиця 3.5 – Технічні дані елемента Т-303 
№ з/п Показники Значення 

1 Час перемикання, мкс +6,0, –12,0 

2 Вхідний опір, кОм –1,0 

3 Діапазон регулювання витримки часу, с 5,0 

4 Струм споживання по колу живлення та зміщення, мА 25; 5 

5 Напруга живлення, В –12 

 

Розглянемо роботу схеми. Крайовий каскад виконує функцію еле- 

ментів «АБО» або «НІ» з двома входами: один вхід діодний V9, іншої – ре- 

зисторний R4. Коло резисторного входу: колектор транзистора V1, резис- 

тор R4, база транзистора V4. Ланцюг діодного входу: колектор транзистора 

V3, діод V9, база транзистора V4. Сигнал на виході прикінцевого каскаду 

з'являється за відсутності сигналів на обох виходах, тобто при одночас- 

ному насиченні транзисторів V1 і V3. Для підвищення стабільності часу 

спрацьовування елемента використовують перезаряд попередньо зарядже- 

ного конденсатора C1 через резистори R6 і R5. 

Для одержання достатнього посилення тріоди V2 і V3 вмикають за 
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схемою складеного транзистора. У такій схемі, якщо V2 насичений, нена- 

сичений і V3; при закритому V2 закритий і транзистор V3. При відсутності 

вхідного сигналу тріод V1 закритий і, крім того, 

𝑅4 >> 𝑅𝑛, 

де 

𝑅𝑛 = (𝑅12 ∙ 𝑅3)/(𝑅12 + 𝑅3). 
Тому напруга на колекторі V1 близька до напруги джерела живлення 

(–12 В), а складений насичений транзистор V2, V3, через те, що на базу V3 

подається потенціал, близький до нуля, через діод V8. 

При цьому потенціал на базі V2 також приблизно дорівнює нулю 

через мале спадання напруги на переходах емітер – база транзисторів V2, 

V3, а конденсатор C1 заряджений напругою, приблизно дорівнює 12 В, по 

колу виводи 15 – переходи емітер – база V2, V3 – конденсатор С1 – опір 

R12 – вивід 13. Транзистор V4 відкритий напругою по резисторному входу 

(R4). 

При подачі сигналу на один із входів схеми транзистор V1 перехо- 

дить у режим насичення. При цьому потенціал виводів 2 набуває нульово- 

го значення, потенціал виводу 6 – позитивного значення, обумовленого 

спаданням напруги на опорах R5, R6, створюваної розрядним струмом С1. 

Транзистори V2 і V3 закриваються. Потенціал колектора транзистора V3 

набуває негативного значення, і через діод V9 транзистор V4 підтримується 

в насиченому стані. Режим відсічення транзисторів V2 і V3 забезпечується 

доти, доки конденсатор С1 не розрядиться до нуля через резистори R5 і R6 

на джерело живлення. Потім конденсатор С1 починає заряджатися нап- 

ругою зворотної полярності. При напрузі на конденсаторі до 0,1 В 

відбувається насичення транзисторів V2 і V3. З насиченням транзистора V3 

знімається негативний сигнал з бази V4, і він замикається, тому що на обох 

його входах присутні позитивні потенціали. На виході з'являється сигнал, 

затриманий на час 

𝑟 = 0,7(𝑅6 + 𝑅5)𝐶1. 

При знятті вхідного сигналу транзистор V1 замикається, негативний 

потенціал з колектора V1 надходить через резистор R4 на базу транзистора 

V4 і відкриває його; сигнал на виході зникає. Через те, що транзистор V1 

замкнений, то потенціал виводу 2 набуває негативне значення, а потенціал 

виводу 6 – нульового значення. Конденсатор С1 заряджається через резис- 

тор R12 за час, менший 0,5 с. Час заряду конденсатора 

∆𝑡 = 0,7 ∙ 𝑅12 ∙ 𝐶1. 

Після заряду конденсатора С1 елемент готовий до повторної дії. Для 

правильної роботи елемента повторний сигнал на вхід може бути поданий 

не раніше ніж через годину 

∆𝑡′ = 3𝑅12 ∙ 𝐶1 = 0,5 с. 
У противному випадку витримка часу виявиться менше заданої. Як- 

що вхідний сигнал зникне до того, як минула витримка часу, то сигнал на 
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вході не з'явиться. 

Витримка часу може регулюватися в межах від 1 до 10 c шляхом змі- 

ни сталої часу розряду ланцюжка Rp і C1 за допомогою резистора R6, де 

𝑅𝑝 = 𝑅6 + 𝑅5. 

 

3.1.4.3. Підсилювачі 

 

Підсилювачі забезпечують передачу команд від елементів до вико- 

навчих механізмів. Розташовуючи їх у ряд, можна забезпечити постійний 

коефіцієнт наростання потужності підсилювачів Т-401; Т-402; Т-403; Т-

404; Т-405 відповідно на струми 0,05 А; 0,125 А; 0,42 А; 1,2 А; 4,2 А. 

Для зручності конструювання безконтактних систем керування вхідні па- 

раметри підсилювачів Т-403, Т-404, Т-405 відповідають вхідним парамет- 

рам логічних елементів. При роботі на індуктивне навантаження в схемі 

підсилювачів необхідно вводити шунтувальне коло 𝑅ш𝐶ш, що вмикається 

паралельно навантаженню. 
 

Елемент Т-403 (вихідний підсилювач) призначений для керування 

магнітним підсилювачем, проміжним реле, контакторами й іншими меха- 

нізмами потужністю до 10 Вт. Вихідний підсилювач являє собою трикас- 

кадну схему, подану на рис. 3.8, в якій усі транзистори увімкнені за схе- 

мою з загальним емітером. Навантаження підключають до виводів 9 і 14. 

Технічні дані елемента Т-403 наведено у табл. 3.6. 
 
 

 

 

Рис. 3.8. Принципова 

електрична схема елемента 

Т-403 (а), графіки сигналу, що 

виходить з нього, та його 

загальний вигляд (б) 
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Таблиця 3.6 – Технічні дані елемента Т-403 
№ 

з/п 
Показники Значення 

1 Напруга живлення, В +6; –24 

2 Максимальна потужність навантаження, Вт 10 

3 Номінальний струм навантаження, А 0,42 

4 Вхідний опір, кОм 1,3 ± 10 % 

5 
Максимальна частота перемикань при індуктивному наванта- 
женні, Гц 

1 

6 
Максимальна частота перемикань при активному навантаженні, 
кГц 

2,5 

7 Номінальна напруга навантаження, В 24 

Елемент Т-404 (вихідний підсилювач) призначений для керування 

контакторами, соленоїдами й електромагнітними муфтами з потужністю 

спрацьовування до 30 Вт. 

Вихідний підсилювач являє собою чотирикаскадну схему, зобра- 

жену на рис. 3.9, до складу якої входять перші два транзистори V1 і V2, що 

увімкнені за схемою з загальним емітером, а другі два вихідних транзис- 

тори: V3 і V4 – за схемою складеного транзистора. Навантаження слід 

підключати до виводів 9 і 14. Діод V5 призначений для захисту вихідного 

транзистора V4 від перенапруги при вимкненні струму індуктивного на- 

вантаження. У зв'язку з тим, що довгостроково припустимий струм діода 

V5 менший від струму навантаження, при частих вимиканнях можливе 

перевантаження діода по струму. У цьому випадку необхідно зовнішнім 

монтажем підключити паралельно індуктивному навантаженню додатковий 

шунтувальний  діод  𝑉ш.  На  рис.  3.9  пунктиром  показане  увімкнення  шун- 

тувального діода. Технічні дані елемента Т-404 наведено у табл. 3.7. 
 

Таблиця 3.7 – Технічні дані елемента Т-404 
№ з/п Показники Значення 

1 Напруга живлення, В +6; –24 

2 Максимальна потужність навантаження, Вт 30 

3 Номінальний струм навантаження, А 1,2 

4 Вхідний опір, кOм 1,3 ± 10 % 

5 
Максимальна частота перемикань при індуктивному наванта- 
женні, Гц 

1 

6 
Максимальна частота перемикань при активному навантажен- 
ні, кГц 

0,5 

7 Номінальна напруга навантаження, В 24 
 

 

 

 
 

гіка»; 

3.1.5. Обладнання, прилади та матеріали 
 

Оснащення ділянки лабораторної роботи: 

 діючий лабораторний стенд із досліджуваними елементами «Ло- 
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Рис. 3.9. Принципова електрична 

схема елемента Т-404 (а), графіки 

сигналу, що виходить з нього, та 

його загальний вигляд (б) 
 

 

 

 джерело живлення УИП-1;

 ампервольтметр (тестери) ТЛ-4М (0…500 А);

 вольтметр (0...100 В);

 двоканальний генератор імпульсів Г5-30;

 двопроменевий осцилограф С1-18;

 досліджувальні ланки, що зібрані на панелі;

 матеріали – аркуші формату А4 або зошит;

 плакати – схеми досліджуваних ланок, техніки виконання різнома- 

нітних видів складання та зварювання;

 довідкова література – довідники, державні стандарти.

 

3.1.6. Техніка безпеки 

 

При виконанні лабораторної роботи необхідно дотримуватися пра- 

вил з техніки безпеки. Найбільшу небезпеку становить ураження електрик- 

ним струмом, опіки бризками розплавленого металу, травми від рухомих 

частин приводів машини. Вторинна напруга джерел живлення, що застосо- 

вуються для автоматичного зварювання, має бути не більше 90 В. Але нез- 

важаючи на відносно невисоку напругу холостого ходу, необхідно застосо- 

вувати відповідні заходи захисту. Для цього передбачають пристрій, що 

вимикає джерело від мережі після припинення зварювання, або обмежу- 

вання напруги холостого ходу до 12 В. 
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Студент може зазнати впливу високої напруги лише в разі пробою або 

замикання первинної обмотки зварювального трансформатора на вторинне 

коло. Щоб уникнути цього, перед початком роботи необхідно перевірити 

наявність заземлення джерела живлення. Переставляти планки, переходити 

на інший рівень регулювання зварювального трансформатора, виправляти 

частини автомата можна тільки після вимкнення установки від мережі. Для 

захисту від опіків кожному студенту видають щиток, рукавиці, брезентову 

куртку або фартух. 

 

3.1.7. Запитання для самоперевірки 

 

1. Пристрій та призначення елементів системи «Логіка». 
2. Позначення та групи дії елементів системи «Логіка». 

3. Принцип дії елементів системи «Логіка Т-101…106». 

4. Принцип дії елементів системи «Логіка Т-201…203». 

5. Принцип дії елементів системи «Логіка Т-301…304». 

6. Принцип дії елементів системи «Логіка Т-401…105». 

7. Логічні стани елементів схеми. 
8. Порядок проведення досліджень елементів системи «Логіка». 

9. Особливості роботи підсилювачів при активному характеру наван- 

таження. 

10. Особливості роботи підсилювачів при індуктивному характері на- 

вантаження. 

 

3.2. Проведення лабораторної роботи 

 

3.2.1. Порядок проведення лабораторної роботи 

 

Вивчити конструкцію й електричні схеми таких елементів: 

а) логічних елементів: Т-101; Т-102; Т-104; Т-107; 

б) елементів часу: Т-303; 

в) підсилювачів: Т-403; Т-404. 

 

3.2.1.1. Дослідження роботи елемента Т-101 за різними режимами 

 

Порядок дослідження. До кожного з двох входів (наприклад 3 чи 5) 

однієї зі схем «АБО – НІ» підключити двоканальний генератор імпульсів 

Г5-30. Спочатку подати сигнал мінус (4…8) В на вхід елемента Т-101. 

Двопроменевий осцилограф підключити до входу 3 і виходу 9 елемента. 

Визначити логічний стан входу і виходу схеми. Потім подати логічну «Т» 

на вхід 5 і визначити логічний стан виходу. Одночасно подати логічні «1» 

на входи 3 і 5 елементи. На осцилографі визначити стан виходів схеми 

«АБО – НІ» (вивід 9). Результати досліджень записати в табл. 3.8. 
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3.2.1.2. Конструкція й електричні схеми логічних елементів 

 
Зібрати схему дослідження елементів «Логіка», наведену на рис. 3.10. 

Зробити контроль та записати результат з напруги живлення і напруги змі- 
щення, що подавались на схему. За допомогою тестера вимірити напруги 

живлення 𝐸𝑛 на виводах 13 і 15 і напругу зміщення на виводах 12 і 15. 

Отримані дані занести в табл. 3.8. 

За даними табл. 3.8 записати логічне рівняння роботи елемента Т-101 

та повторити послідовність перерахованих вище випробувань для елемен- 

тів Т-102; Т-104; Т-107. Отримані результати досліджень для елементів Т-

102; Т-104; Т-107 записати до табл. 3.8. 

 

 

 
 

Рис. 3.10. Принципова 

схема по дослідженню 

елементів «Логіка-Т» 

 

3.2.1.3. Конструкція й електричні схеми елементів часу 

 

Дослідження роботи елементів часу Т-303 проводиться в порядку, 

зазначеному в попередньому підпункті. 

Досліджування залежності часу витримки елемента від параметрів 

часозадавального кола (опору R і ємності С) проводити у такій послідов- 

ності. Установити сталу величину ємності конденсатора С. Змінюючи 

величину опору R, за допомогою осцилографа виміряти витримку часу 

елемента (t) – затримку вихідного сигналу. Дослідження повторити для 

різних значень величин конденсаторів С, заданих викладачем. Виконати 

часові діаграми напруги на конденсаторі С й опору з екрана осцилографа 

під час проведення досліджень. Отримані в результаті дослідів дані запи- 

сати в табл. 3.9. 

 

3.2.1.4. Конструкція й електричні схеми підсилювачів 

 

Дослідження роботи підсилювачів Т-403 і Т-404 при активному на- 

вантаженні проводити в порядку, зазначеному у попередніх пунктах. 

Досліджувати роботу підсилювачів при індуктивному навантаженні. 

Як індуктивне навантаження використовується обмотка реле. Увімкнути 

індуктивне навантаження, як показано на рис. 3.10 пунктиром. Одночасно 

паралельно навантаженню увімкнути діод V5 (виводи 9 і 11), що забез- 

печує захист транзисторів вихідного каскаду підсилювача від перенапруг 

при відхиленні струму навантаження. Потім виконати вказівки попередніх 
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пунктів. 

Зняти осцилограми напруг на виході підсилювачів при активному й 

індуктивному навантаженні в моменти увімкнення і вимкнення струму на- 

вантаження. 

 

3.2.2. Обробка результатів експериментів 

 

Отримані результати експериментів заносимо в табл. 3.8 і 3.9. За ре- 

зультатами, що отримані на осцилографі С1-18, побудувати графіки вихід- 

них сигналів. 

 

Таблиця 3.8. – Результати досліджень логічних елементів 
Тип 

елемента 

Номер 

виводу 

𝐸𝑛, 

В 

𝐸см, 

В 

Логічний стан елемента 

після увімкнення живлення 

Логічний стан елемента 

після перемикання 
 1     

 2     

 3     

 4     

 5     

 6     

 7     

 8     

 9     

 10     

 11     

 12     

 13     

 14     

 15     

 

Таблиця 3.9 – Результати досліджень елементів часу 
Номер 

дослід- 
ження 

Значення 

ємності, С 

Значення опору, 

R, Ом 

Результат виміру 

при дослідженні, t, с 

Результат теоре- 

тичного 
обчислення. t, с 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     
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Продовження табл. 3.9 

1 2 3 4 5 

12     

13     

 

3.3. Висновки 

 

Ознайомились із конструкцією, будовою і принципом дії уніфікова- 

ної системи логічних елементів «Логіка» серії Т. Освоїли методику дос- 

лідження і порядок зняття основних характеристик елементів «Логіка» 

серії Т. Дослідили роботу логічних елементів після увімкнення живлення, а 

також у різних режимах. Зробили аналіз отриманих результатів. 

 

3.4. Оформлення звіту 

 

У звіті відобразити: 

– тему лабораторної роботи та її мету; 

– порядок виконання роботи; 
– функціональні схеми елементів «Логіка» серії Т; 

– побудовані графіки роботи елементів «Логіка» серії Т; 
– висновки з роботи. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ВУЗЛІВ МАШИНИ ДЛЯ 

КОНТАКТНОГО ТОЧКОВОГО КОНДЕНСАТОРНОГО 

ЗВАРЮВАННЯМОД. СЄЛМА МТ-501 

 

4.1. Підготовка до лабораторної роботи 

 

4.1.1. Мета роботи 

 

Дослідження конструкції, принципів роботи та взаємодії основних 

вузлів і блоків машини для конденсаторного контактного точкового зварю- 

вання мод. Сєлма МТ-501. Дослідити вплив основних параметрів режиму 

точкового контактного зварювання на якість отриманого з’єднання. 

 

4.1.2. Завдання на підготовку до лабораторної роботи 

 

При підготовці до лабораторної роботи н е о б х і д н о в и к о - 

н а т и т а к і д і ї : 

– вивчити основні теоретичні положення стосовно контактного зва- 

рювання; 

– вивчити способи визначення вхідних та вихідних даних для основ- 

них вузлів і блоків машини; 

– вивчити існуючі моделі контактного зварювального обладнання; 

– вивчити призначення, будова і принцип роботи машини контактно- 

го конденсаторного точкового зварювання мод. Сєлма МТ-501; 

– вивчити методичні вказівки та рекомендовану літературу з даного 

питання; 

– відповісти на запитання для самоперевірки. 
 

Виконуючи лабораторну роботу, студент повинен з н а т и : 
– методику дослідження конструкції, принципів роботи та взаємодії 

основних вузлів і блоків машини контактного конденсаторного точкового 

зварювання мод. Сєлма МТ-501; 

– методику дослідження основних параметрів режиму точкового кон- 

тактного зварювання на якість отриманого з’єднання; 

– методику використання основних параметрів режиму точкового кон- 

тактного зварювання на якість отриманого з’єднання; 

– правила використання лабораторної установки; 

– правила техніки безпеки при виконанні зварювальних робіт і інст- 

рукції до неї. 

 

Крім того, студент повинен в м і т и : 
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– аналізувати і систематизувати літературні та експериментальні дані 

при проведенні досліджень, призначення, будова і принципу роботи маши- 

ни контактного точкового зварювання мод. Сєлма МТ-501; 

– виконувати оцінку показників якості зварного з’єднання при вико- 

нанні контактного конденсаторного зварювання; 

– розраховувати технологічні параметри при різноманітних видах кон- 

тактного точкового зварювання для дослідження принципів роботи та взає- 

модії основних вузлів і блоків машини контактного точкового зварювання 

мод. Сєлма МТ-501; 

– підключити необхідні прилади. 

 

4.1.3. Рекомендована література 

 

1. Гуляев А. И. Технология и оборудование контактной сварки : 

учебник для машиностроительных техникумов / А. И. Гуляев. – Москва : 

Машиностроение, 1985.  287 с. 

2. Орлов Б. Д. Технология и оборудование контактной сварки / 

Б. Д. Орлов,А. А. Чакалев, Ю. В. Дмитриев и др.; под общ. ред. Б. Д. Ор- 

лова. – Москва : Машиностроение, 1986.  348 с. 

3. Гельман А. С. Основы сварки давлением / А. С. Гельман. – Москва : 

Машиностроение, 1970.  275 с. 

4. Кочергин К. А. Контактная сварка / К. А. Кочергин. – Ленинград : 

Машиностроение, 1987.  240 с. 

5. Сварка в машиностроении : справочник в 4-х томах. Т.1 / под ред. 

Н. А. Ольшанского. – Москва : Машиностроение, 1978.  504 с. 

6. Сварка в машиностроении : Справочник в 4-х томах. Т.4 / под ред. 

Ю. Н. Зорина. – Москва : Машиностроение, 1979.  512 с. 

7. Прох Л. Ц. Справочник по сварке и оборудованию / Л. Ц. Прох, 

Б. М. Шпаков, Н. М. Яворская. – Київ : Техніка, 1982.  207 с. 

8. Квасницький В. В. Спеціальні способи зварювання : навчальний 

посібник / В. В. Квасницький. – Миколаїв : УДМТУ, 2003.  437 с. 

9. Чвертко Є. П. Машини та установки зварювання тиском : мето- 

дичні вказівки до виконання розрахункових робіт для студентів за напря- 

мом 6.050504 "Зварювання", спеціальності – 05050402 "Зварювальні уста- 

новки" / уклад. : Є. П. Чвертко, В. В. Сироватка, В. В. Кочубей. – Київ, 

НТУ «КПІ», 2011. – 98 с. 
 

4.1.4. Методичні вказівки 

 

Контактне зварювання – зварювання з тисненням, тобто спосіб 

з'єднування поверхонь заготовок із попереднім нагріванням електричним 

струмом місця стискання. Під час проходження електричного струму через 

заготівки виділяється теплота, яка в місцях контактування служить для ут- 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96
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ворення зони розплавлення, а надали  для утворення зварної точки або 

шва. 

Контактне зварювання об'єднує велику групу способів зварювання, 

загальними ознаками яких є нагрівання заготовок від пропускання елект- 

ричного струму та під впливом зовнішнього зусилля, що забезпечує їх 

взаємне притискання. Отже, вводяться два види енергетичного впливу: 

тепловий від проходження струму, та механічний. 

Тиск при контактному зварюванні забезпечує формування стійкого 

контакту з певними характеристиками або деформування зони зварюваль- 

ного з'єднання з метою покращення структури зони шва та зменшення нап- 

ружень і деформацій. Частка енергії, що витрачається на створення тиску в 

зоні зварювання, становить лише декілька відсотків від її загальної кіль- 

кості, яка вводиться в з'єднання. 

Принципові можливості ведення процесу при контактному зварю- 

ванні такі: 

 з нагріванням металу до високопластичного стану без плавлення;
 з плавленням металу в зоні зварювання й утворенням литої струк- 

тури (литого ядра).

У промисловості використовують обидва способи, але зварювання з 

плавленням енергетично вигідніше, тому що опір перехідного контакту 

більший, і це визначає меншу потребу зварювального струму. Крім того, 

існує більша гарантія утворення якісного з'єднання, тому що лите ядро 

зручніше контролювати. Використовують контактне зварювання лише для 

зварювання металів та в окремих випадках  його різновид при зварюванні 

м’яких тканин людини. Основним джерелом енергії є теплота, що виді- 

ляється в зоні контакту при проходженні електроструму, за рахунок того, 

що опір в цій зоні вищий ніж опір основного металу. 

Загальна кількість теплоти 𝑄, яка виділяється в електричному кон- 

такті, відповідно до закону Джоуля-Ленца визначається за формулою 

, 

де – струм, який проходить через контакт, А; 

– контактний опір, Ом; 

– тривалість контакту, с. 
Електричний опір металу малий і становить, приблизно, десятки мік- 

роомів, тривалість контакту – частками секунди (для запобігання газовому 

насиченню металу). Тому для виділення достатньої кількості енергії при 

контактному зварюванні потрібно використовувати значний струм та спе- 

цифічне обладнання. 

До контактного зварювання належать: стикове, точкове, рельєфне, 

шовне. 

Стикове зварювання, або стикове контактне зварювання, (рис. 
4.1) – контактне зварювання, під час якого з'єднування відбувається по 

стичних поверхнях з'єднуваних заготовок. Поділяють на зварювання оп- 
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лавленням і зварювання опором. 

Точкове зварювання, або точкове контактне зварювання, (рис. 

4.2) – контактне зварювання напускних з'єднань заготовок точковими шва- 

ми, під час якого нагрівання та плавлення з'єднуваних поверхонь відбу- 

ваються у межах точкового контакту між (під) електродами, що підводять 

електроенергію та здійснюють тиск. 

 

 
Рис. 4.1. Схема машини для стикового 

контактного зварювання: 

1 – станина машини; 2 – напрямні; 
3 – нерухома плита; 4, 7 – зварювальні 

заготовки; 5, 8 – електроди-затискачі; 
6 – рухома плита;9 – зварювальний 

трансформатор; Р – зусилля стиснення 

 

 

 
Рис. 4.2. Схема машини для точкового 

контактного зварювання: 

1, 2 – зварювальні заготовки; 

3 – точка зварного шва; 4, 5 – елект- 
роди-затискачі;6 – джерело живлення 

 

Рельєфне зварювання (рис. 4.3) – різновид контактного точкового 

зварювання, під час якого напускне з'єднання утворюється на тих ділянках 

поверхонь заготовок, які мають контактні виступи, що сприймають одно- 

часний тиск та електричний струм. 

Зазвичай рельєфи виготовляють у вигляді трапеції, півсфери або зрі- 

заного конуса на деталях з більшою товщиною чи виготовлених із більш 

міцного металу. Рельєфи на поверхні деталей відштамповують за допомо- 

гою пресів, інколи – кернерів. Підготовка поверхонь деталей перед рельєф- 

ним зварюванням та їх складання проводиться так, як і перед точковим 

зварюванням. 

Шовне зварювання, або шовне контактне зварювання, (рис. 4.4) – 

різновид контактного зварювання, під час якого утворюється безперервне 

напускне з'єднання між внутрішніми поверхнями заготовок внаслідок від- 

носного переміщення уздовж шва стискних обертових роликових елект- 

родів. 

При шовному зварюванні електроди виконують у вигляді дискових 

обертових роликів, за допомогою яких відбувається передача зусилля 

деталям, підведення струму і переміщення деталей. Зварювальний струм, 

як і при точковому зварюванні, нагріває й розплавляє метал у місці з’єд- 
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нання. Процес шовного зварювання здійснюється на спеціальних зварю- 

вальних верстатах. Товщина зварювальних листів наявна в межах 0,2…3 мм. 

Шовне зварювання здебільшого проводиться з зовнішнім водяним охолод- 

женням, що також знижує перегрів зовнішніх шарів металу. 

 
 

 

 
Рис. 4.3. Схема утворення рельєфного 

контактного зварювання на прикладі 

однієї точки: 

вказані позначення – геометричні 

розміри рельєфного з’єднання 

 

Рис. 4.4. Схема утворення шовного 

контактного зварювання на прикладі 

однієї точки: 

1, 2 – зварювальні заготовки; 

3 – зварний шов; 4, 5 – роликові 

електроди-затискачі;6 – джерело 
живлення 

4.1.4.1. Конденсаторне зварювання та його різновиди 

Конденсаторне зварювання є основним у промисловості способом 

зварювання з акумульованою енергією. Виникнення зварювання з аку- 

мульованою анергією пов'язано з розвитком контактного зварювання, різ- 

новидом якого воно є. 

Як і будь-який спосіб контактного зварювання з акумульованою 

енергією, конденсаторне зварювання є технологічним процесом, при якому 

нерознімне з'єднання металевих деталей утворюється завдяки виділенню в 

них тепла під час проходження зварювального струму, що виникає при 

використовуванні наперед накопиченої кількості електричної енергії (в 

цьому способі – зарядженої батареї конденсаторів). У конденсаторних зва- 

рювальних машинах енергія в батареї конденсаторів накопичується при їх 

заряджанні від джерела постійного струму (генератора або випрямляча), а 

потім використовується для зварювання. 

При заряді конденсаторів із робочою ємністю 𝐶р до напруги 𝑈𝑐 на- 

копичена в них енергія 𝐴к визначається за формулою 
𝐶р ∙ 𝑈𝑐 ∙ 102 

𝐴к = 
2−6 

, 
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де значення 𝐴к виходить в джоулях, якщо 𝐶р виражене в микрофарадах, а 

𝑈𝑐 у вольтах. 

Ця формула показує, що величина 𝐴к в конденсаторних машинах 

може регулюватися: зміною ємності або напруги, а також одночасно – єм- 
ності і напруги. З неї також впливає, що необхідне забезпечення стабіль- 
ності якості конденсаторного зварювання, яке, за інших рівноцінних умов, 

може бути отримано при сталості значень енергії 𝐴к для кожної зварю- 

вальної операції, перш за все досягається завдяки таким умовам: 

𝐶р = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 і 𝑈𝑐 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
При розряді конденсатора ємністю 𝐶р на активний опір 𝑅 та індук- 

тивність 𝐿 зміна в часі 𝑡 розрядного струму [𝑖 = 𝑓(𝑡)] може мати (рис. 4.5) 
як аперіодичний, так і періодичний або коливальний характер. 

 
 

 

 

 

 
 

Рис. 4.5. Форми 

розрядів: 

а – аперіодичний; 
б – коливальний 

 

Розрізняють два основні види конденсаторного зварювання: 
1) трансформаторне – коли конденсатори розряджаються на пер- 

винну обмотку зварювального трансформатора, у вторинному колі якого 

знаходяться заздалегідь стиснуті зварювані деталі; 

2) безтрансформаторне – коли розряд конденсаторів здійснюється 

безпосередньо на зварювані деталі. 

Трансформаторне конденсаторне зварювання зазвичай здійснюється 

як контактне зварювання опором, а безтрансформаторне – ще і як контакт- 

не зварювання оплавленням. 

Основним способом конденсаторного зварювання в цій час є точкове 

трансформаторне конденсаторне зварювання опором (точкове конден- 

саторне зварювання), що виконується на спеціальних машинах (рис. 4.6). 

Цим способом виконується близько 80…85 % всіх зварних з'єднань. 

Машина мод. МТ-501 призначена для контактного точкового зварю- 

вання виробів з маловуглецевих і низьколегованих сталей на змінному 

струмі. Машина складається з вертикально розташованого корпусу, в яко- 

му встановлений силовий блок, блок керування і система ножного педаль- 

ного приводу зварювальних електродів. 



62  

Система приводу оснащена регулятором зусил- 

ля стиснення електродів, датчиком автоматичної син- 

хронізації моменту оптимального стиснення та увік- 

нення зварювального струму. Принцип роботи маши- 

ни заснований на протіканні зварювального струму 

через стиснені з необхідним зусиллям деталі протягом 

заданого часу. Стиснення деталей між електродами 

здійснюється за допомогою педалі з ножним приво- 

дом. Машина може використовуватися як у серійно- 

му виробництві при зварюванні тонколистових конст- 

рукцій (корпусу, оболонки, обшивки) в машинобу- 

дуванні, так і при будівельному монтажі (зварювання 

арматури), а також при ремонтно-відновлювальних 

роботах. 

Вплив опорів у зоні точкового зварювання 
напроцес утворення зварних з'єднань. На рис. 4.7 
показано схему точкового зварювання і складові її 

сумарного опору 𝑹зс. Усі складові опору 𝑹зс у процесі 

 

 

Рис. 4.6. Спеціальна 

машина для точко- 

вого контактного 

зварювання мод. 

Сєлма МТ-501 

точкового конденсаторного (як і при всіх інших способах точкової кон- 
тактного зварювання опором) змінюються так: 

– перехідні контактні опори 𝑅кє1д1 
і 𝑅кє2д2 

дещо зменшуються (по- 

рівняно з їхніми величинами в початковому «холодному» стані), з огляду 
на те, що поліпшується контакт між торцевими поверхнями кінців елект- 
родів і зовнішніми поверхнями зварюваних деталей; 

 

Рис. 4.7. Розподіл опорів у зоні 

зварювання при контактному 
точковому мікрозварюванні: 

𝑅зс – складові опору; 𝑃𝑒 – зусилля 

стиснення; 𝑅кє1д1 
, 𝑅кє2д2 

– пере- 

хідні контактні опори 

𝑅д1 
, 𝑅д2 

– власні (металеві) опори 

зварювальних деталей; 

𝑅к – опор контакту між 

зварюваними деталями 

 

 

 
– перехідний контактний опір деталь-деталь Rкдд, у результаті дуже 

швидкого нагріву (мале 𝑡и) й утворення між зварюваними деталями тон- 

кого прошарку рідкого металу, практично повністю зникає, тобто 𝑅кдд → 0; 

– власні (металеві) опори зварюваних деталей 𝑅д1 
і 𝑅д2 

, починаючи 

від моменту увімкнення струмів підігріву і зварювання, збільшуються у 
зв'язку із зростанням температури (за рахунок збільшення з нагрівом 
питомого опору зварюваного металу). 
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Слід зазначити, що оскільки при точковому конденсаторному зва- 
рюванні дуже тонких металів застосовуються досить невеликі зусилля 

стиснення 𝑃𝑒 (зазвичай від 10 до декількох десятків ньютонів), то при 

цьому сумарне значення перехідних контактних опорів 𝑅кдд1 
, 𝑅кє1д1     

і 

𝑅кє2д2 
різко збільшується і може становить багато сотень і навіть 1…2 ти- 

сячі микроомів, що значною мірою впливає на процес формування зварю- 
вальних точок і, зокрема, на інтенсифікацію утворення виплесків. Тому 

тут істотну роль відіграють заходи, що забезпечують зменшення величини 

всіх указаних вище перехідних опорів, їх стабілізацію (від точки доточки). 

Форми точок, що утворюються при конденсаторному зварюван- 
ні. При зварюванні двох тонких однорідних за своїм складом металевих 
пластинок однакової товщини 𝜹 утворюється нормальна зварна точка (рис. 

4.8, а), у якої діаметр 𝒅я практично дорівнює діаметру 𝒅е, контактної по- 

верхні електрода, а висота 𝒉я залежить від параметрів режиму зварювання 

й умов тепловідведення з електродів. Зазначимо, що при однакових товщи- 
нах і марці зварюваного металу деталей, а також рівних умовах тепловідве- 

дення в електроди і однакових формах різних їх кінців та діаметрах 𝒅е, 

кожна із зварюваних деталей проплавляється на глибину, рівну 𝒉є/𝟐. При 

точковому конденсаторному зварюванні застосовуються дуже малі значен- 

ня часу зварювання 𝒕зв і нагрівання𝒕н. 
Одночасно має місце найбільша густина зварювального струму на 

периферійних ділянках контактів електрод-деталь. Зварювальні точки на- 

бувають тороїдальної форми (рис. 4.8, б), що не завжди виявляється прак- 

тично прийнятним. Щоб уникнути їх появи, передусім необхідно збіль- 

шити 𝑡зв, 𝑡н і 𝑃е. 
 

 

 

Рис. 4.8. Форми 

зварної точки при 

конденсаторному 

мікрозварюванні: 

а – суцільної; 

б – тороїдальної 

 

Основні параметри точкового конденсаторного мікрозварювання. 

При будь-якому різновиді контактного зварювання опором тепловий ба- 

ланс у зоні утворення з'єднання визначається значеннями сили зварюваль- 

ного струму, часу нагрівання та сумарним опором елементів у зоні зва- 

рювання. 

Аналітично сумарне тепло може бути точно визначено тільки за умо- 

ви, коли відомі зміни миттєвих значень струму й опору в кожен конкрет- 

ний момент. Оскільки на практиці це зробити майже неможливо, то заз- 

вичай вдаються до підбору оптимальних параметрів режимів будь-якого 

способу точкового контактного зварювання опором на основі експеримен- 
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тальних даних. Зокрема, при точковому конденсаторному мікрозварюванні 

на машині мод. Сєлма МТ-501(див. рис. 4.5) основними параметрами ре- 

жиму є такі: 

– ємність конденсаторів, 𝐶р (мкФ); 

– напруга зарядки конденсаторів, 𝑈𝑐(В); 

– коефіцієнт трансформації зварювального трансформатора, 𝐾тр; 

– кількість витків дроселя, 𝑊др; 

– час зварювання, 𝑡зв; 
– зусилля стиснення електродів, 𝑃𝑒 (Н); 

– форма і діаметр контактної поверхні робочої частини електрода, 𝑑е 

(або радіус її сфери 𝑅сф). 

Основні рекомендації для вибору кожного з указаних вище парамет- 

рів режиму точкового конденсаторного мікрозварювання описані в літе- 

ратурі й інструкціях, але якщо для певних випадків вони виявляться недос- 

татніми, то слід вдатися до дослідів зі зварювання конкретних деталей. 

Вплив коливань напруги живлення мережі 220 В 50 Гц у машині 

мод. МТ-501 на величину напруги зарядки конденсаторів і стабільність 

якості зварних точок. Допустимі відхилення напруги живильної мережі 

для машини мод. Сєлма МТ-501 становлять від + 5 до –15 % від номіналь- 

ного значення 220 В. 

У практичних умовах заводів відхилення від вказаних вище значень 

не допускаються, отже можна практично вважати, що параметр 𝑈с = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
Вимоги до підготовки деталей під зварювання на машині мод. 

Сєлма МТ-501. Заборонено проводити точкове конденсаторне зварювання 

деталей, які мають деформовані ділянки і вм'ятини в місцях, де повинні 

бути отримані зварні точки. 

Істотний вплив на величину контактних опорів 𝑅кдд, 𝑅кє1д1 
і 𝑅кє2д2 

(а 

відповідно і 𝑅зс) має стан поверхонь зварюваних деталей, тому це забез- 

печує не тільки якість точок, але в деяких випадках і можливість їх от- 
римання. 

Зокрема, велика величина 𝑅кдд приводить до збільшення в контакті 

деталь-деталь ефективної теплової потужності і до зростання ядра зварної 
точки, обумовлює зростання імовірності утворення виплесків із зони зва- 

рювання частинок рідкого металу, а також шпар, раковин, тріщин та інших 
дефектів. 

Збільшення 𝑅кє1д1 
і 𝑅кє2д2 

спричиняє: додатковий нагрів у контактах 

електроди-деталі; підлипання електродів до поверхонь зварюваних дета- 
лей, а відповідно, й утворення слідів електродного матеріалу на деталях, 
що є серйозним дефектом зварювання; значні деформації зварних з'єднань, 
зовнішні тріщини на останніх та ін. 

У зв'язку з такими фактами для отримання якісних зварювальних то- 

чок, за інших рівних умов, необхідно забезпечити стабільну якість повер- 
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хонь зварюваних деталей, а в разі потреби вжити заходів щодо зменшення 

опорів 𝑅кдд, 𝑅кє1д1 
і 𝑅кє2д2 

. А оскільки, як правило, в радіоелектроніці, 

приладобудуванні і точному машинобудуванні звичайним є застосування 
металів і сплавів з класом чистоти не нижче за 7-й клас (високої чистоти), 

то величина вказаних вище контактних опорів визначається передусім не 

величиною мікрошорсткості на зварюваних деталях, а опором поверхневих 

плівок на них (окисних і жирових). 

Способи очищення таких поверхонь перед зварюванням на машині 

МТ-501 наведені в її «Технічному описі і інструкції з експлуатації». 

Вибір електродів для точкового зварювання на машині Сєлма 

мод. МТ-501, матеріалів для їх виготовлення і методів зачищення кон- 

тактних поверхонь. Звичайним для точкового конденсаторного зварю- 

вання тонких і дуже тонких деталей з металевих листів є застосування нор- 

мальних електродів із циліндричним робочим кінцем. Дещо рідше застосо- 

вують електроди з робочим кінцем у вигляді вставки з іншого матеріалу. 

При цьому способі зварювання надзвичайно важливо забезпечити 

дуже щільне прилягання один до одного (по всій контактній поверхні) 

обох електродів. Це досягається 

ретельною підготовкою контактних 

поверхонь обох електродів (вклю- 

чаючи і їх полірування). 

Перевіряють паралель робо- 

чих частин електродів так. На ви- 

готовлену для цієї мети сталеву 

пластинку завтовшки 2…3 мм (з 

плоско-паралельними двома шлі- 

фованими поверхнями) з обох бо- 

ків (рис. 4.9) необхідно накласти 

чистий білий і копіювальний па- 

пір, а потім весь «пакет» помістити 

між заздалегідь правильно вста- 

новленими електродами з уже від- 

полірованими контактними по- 

верхнями. Якщо після цього стис- 

нути обидва електроди, то на лис- 

тах білого паперу «пакета» зали- 

Рис. 4.9. Розміри для підготовки електродів 

машини для контактного точкового 

мікрозварювання: 

1, 2 – електроди;, 3, 4 – копіювальний 
папір; 5, 6 – білий папір; 7 – сталева 

пластина 

шаться відбитки контактних по-верхонь обох електродів, причому точному 

(строго паралельному) положенню контактних поверхонь обох електродів 

відповідатимуть обидва відбитки із формою (див. рис. 4.9, а). Якщо хоча б 

один з них набуває вигляду (див. рис. 4.9, б), то слід провести необхідне 

доведення контактної поверхні відповідного електрода. 

Якщо висока точність установки контактних поверхонь не потрібна, 

то їх паралель можна перевірити безпосередньо (див. рис. 4.9, б) за їх 
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відбитком на тонкому картоні завтовшки 0,5…1,0 мм, тобто без викорис- 

тання пристосування (див. рис. 4.9, а). Що ж до вибору матеріалу для ви- 

готовлення електродів (включаючи, насамперед, їх робочих кінців), то він 

повинен проводитись залежно від зварюваного металу, стану його поверх- 

ні і продуктивності при зварюванні. Всі ці питання, здебільшого, описані в 

літературі та інструкціях. 

 

4.1.4.2. Призначення і технічні дані машини 

 

Машина мод. Сєлма МТ-501є серійною і призначена для точкового 

конденсаторного мікрозварювання деталей і вузлів у приладобудуванні, 

радіоелектроніці і точному машинобудуванні. Технічні дані точкової кон- 

денсаторної машини мод. Сєлма МТ-501 наведено в табл.4.1. 

 

Таблиця 4.1  Технічні характеристики машини мод. Сєлма МТ-501 
№ 
з/п 

Найменування параметра 
Значення 
параметра 

1 Напруга живильної мережі, В 2 х380 

2 Частота мережі, Гц 50 

3 Номінальний тривалий струм, кА 1,2 

4 Максимальний зварювальний струм, кА 8,5 

5 Глибина регулювання зварювального струму, % 40 

6 Напруга холостого ходу, В, не більше 7,35 

7 Межі регулювання тривалості проходження зварювального струму, с 0,1…3,0 

8 Максимальна споживана потужність, кВа, не більше 62 

9 Номінальний виліт електродів, мм 275 або 500 

10 Найбільше зусилля стиснення, кгс 350 

11 Номінальний розчин електродів, мм 25 

12 Діапазон зварювальних товщин деталей, мм: 

– листи; 
– стрижні круглого перерізу. 

від 0,5 до 2,0 

5+5 

13 Продуктивність машини, сварок / хв 5…15 
14 Маса, кг 118 

15 Габаритні розміри, мм 745х240х1290 

 

4.1.4.3. Робота машини 

 

При подачі напруги (рис. 4.10) на вхід зарядного пристрою ЗП і блок 

керування БК батарея конденсаторів БКон заряджає до напруги, заданої за 

режимом зварювання. 

Якщо в механізмі стиснення МС розмістити і стиснути зварювані 

деталі ЗД, то за умови досягнення заданого зусилля стиснення подається 

сигнал до блоку БУ, а від нього – на розрядний пристрій РУ. Відбудеться 

розряд конденсаторів БКон на зварювальний трансформатор ЗТ і дросель 

Др, при цьому деталі ЗД будуть зварені імпульсом зварювального струму, 
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індукованого у вторинній обмотці трансформатора СТ. 

Машина мод. Сєлма МТ-501 (рис. 4.11) виконана у вигляді металевої 

шафи із знімним робочим столиком. Всередині шафи на полицях змонтова- 

ні основні і допоміжні вузли цієї машини. Зокрема, тут знаходиться кін- 

цевий вимикач, який при знятті задньої кришки шафи (наприклад, при 

ремонтних та інших роботах всередині машини) забезпечує вимкнення її 

від мережі і повний розряд протягом 1 с робочих конденсаторів на роз- 

рядник (активний опір). На верхній частині металевої шафи укріплені: 

механізм стиснення та електроди, панель керування зі штекерним пере- 

микачем і лампа місцевого освітлення. У нижній частині шафи знаходить- 

ся ножна педаль механізму стиснення. 

 

 

 

Рис. 4.10. Структурна схема ма- 

шини Сєлма мод. МТ-501 для 

точкового конденсаторного 

зварювання: 

МС – механізм стиснення; 

БК – блок керування; ЗП – за- 

рядний пристрій; БКон – блок 

конденсаторів; РП – розрядний 

пристрій; ЗТ – зварювальний 

трансформатор; Др – дросель; 

ЗД – зварювальні деталі 

 
 

Рис. 4.11. Загальний вигляд 

машини для контактного 

точкового зварювання Сєлма мод. 

МТ-501: 

1 – вузол регулювання розведення 

електродів; 2 – вузол регулювання 

зусилля стискання; 3 – мереже- 

вий дріт; 4 – пристрій 

заземлення; 5 – пакетний 

вимикач; 6 – ножна педаль 

приводу верхнього електрода; 

7 – пульт керування;8 – кабель 
керування 

 

 

 
Склад і робота механізму стиснення машини. Показано у рис. 4.12 

кінематичну схему механізму стиснення машини Сєлма мод. МТ-501, що 

працює таким чином. Заздалегідь завдяки гайці 15, пружині 16, гвинту- 

упору 14 і динамометру для вимірювання зусилля стиснення електродів 

(що входить у комплект поставки машини) встановлюють потрібні відпо- 

відні до режиму зварювання значення цього зусилля. 
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Рис. 4.12. Механізм стискання 

електродів машини мод. Сєлма МТ-501: 

1 – педаль; 2, 11, 16, 17 – пружини; 

3 – консоль з електродотримачем; 

4 – електроди; 5 – регулятор робочого 

ходу електрода; 6 – шток; 7 – стакан; 

8 – напрямні; 9 – фіксуючі гвинти; 

10 – консоль; 12 – змінні пластинчаті 

пружини; 13 – важіль; 14 – гвинт-упор; 

15 – гайка; 18 – стакан; 19 – малий 

важіль; 20 – кнопка; 21 – тяга 

 

При натисненні на педаль 1 шток 6, верхній електротримач 5 з елект- 

родом 4 переміщаються в кулькових напрямних 8 вниз до зіткнення елект- 

рода 4 із зварюваними деталями, встановленими на нижньому електроді. 

Подальше натиснення на педаль 1 і ще більше переміщення вгору 

тяги 21 приводять до заданого ступеня стиснення пружини 16 і передачі 

від неї зусилля на шток 6. При цьому телескопічне з'єднання стакан 18 – тяга 

21 прослизає, приблизно, на 1,5…2 мм і малий важіль 19 звільняє кнопку 

20, що обумовлює подачу сигналу в блок керування. Останній спрацьовує і 

при натисненні на педаль 1 шток 6, верхній електротримач 5 з електродом 

4 переміщаються в кулькових напрямних 8 вниз до зіткнення електроду 4 

із зварюваними деталями, встановленими на нижньому електроді. 

Електроди, їх призначення й установка. Нормальні електроди для 

точкового конденсаторного зварювання металів завтовшки від 0,5 до 2,0 мм 

показані на рис. 4.13. Застосування в них циліндричного робочого про- 

філю забезпечує при точковому конденсаторному зварюванні стабільність 

діаметра зварювальних точок, оскільки при запилюванні електродів діа- 

метр контактної поверхні їх робочих кінців залишається практично не- 

змінним. 

При зварюванні на машині Сєлма мод. МТ-501 металів малої товщи- 

ни необхідно правильно встановлювати кінці електродів, відповідно один 

до одного, щодо їх робочих і контактних поверхонь; правильне встанов- 

лення робочих кінців електродів та їх контактних поверхонь показано на рис. 

4.14, а. Інші випадки (рис. 4.14, б, в, г) є неправильними, а тому повинні 

виключатися. Прийоми, що забезпечують співвісну установку робочих 

кінців електродів на машині мод. Сєлма МТ-501, наведені в її «Технічному 

описі і інструкції з експлуатації». 
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Рис. 4.13. Електроди машини 

контактного точкового мікро- 

зварювання: 

а – суцільний; б – збірний 

 

 

Рис. 4.14. Варіанти взаємного встановлення 

електродів 
 

4.1.4.4. Джерело живлення 

 

Джерело живлення машини забезпечує отримання суміщених у часі 

імпульсів струмів підігріву і зварювання (рис. 4.15) і складається з таких 

вузлів: зварювального трансформатора, дроселя, зарядного пристрою, ро- 

бочих конденсаторів, розрядного пристрою, блока керування зарядним 

пристроєм, блока керування розрядним пристроєм, вимірювального прист- 

рою і блока аварійного вимкнення. 

Електричні параметри режиму точкового конденсаторного зварюван- 

ня регулюються в джерелі живлення машини Сєлма мод. МТ-501 такими 

змінами: 

– напруги заряду конденсаторів, 𝑈𝑐; 

– величини ємності робочих конденсаторів, 𝐶р; 

– коефіцієнта трансформації зварювального трансформатора, 𝐾тр; 

– кількості витків дроселя, 𝑊др. 

На рис. 4.16 показані криві зміни у часі 𝑡зв підігріваючого і зварю- 

вального струму, залежно від регулювання 𝑈𝑐, 𝐶р, 𝐾тр і 𝑊др. 

Зміна кожного з цих параметрів впливає на значення 𝐼под, 𝐼зв, 𝑡под і 

𝑡max таким чином: 

1) зі збільшенням 𝑈𝑐 зростає 𝐼под і 𝐼зв, але зменшується 𝑡под і 𝑡max; 

2) зростання 𝐶р обумовлює збільшення 𝐼зв і 𝑡max, але Iпод і 𝑡под 

практично не змінюються; 

3) збільшення 𝐾тр призводить до зменшення 𝐼под і 𝐼зв, але 𝑡под і 𝑡max 

зростають; 

4) із зростанням 𝑊др збільшуються 𝐼под, 𝑡под і 𝑡под, але зменшується 

𝐼зв. 
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Рис. 4.15. Форма імпульсу 

зварювального струму 

машини Сєлма 

мод. МТ-501 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.16. Форми імпульсів зварювального струму залежно від зміни параметрів 

регулювання 
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Аналізуючи ці дані, слід враховувати, що при постійних параметрах 

зварювального контуру машини Сєлма мод. МТ-501 слушні такі формули 

(𝑙зв , 𝑙під ) = 𝐾тр ∙ 𝑈с ∙ √𝐶 ; 𝑡𝑛 

 
 

= 
√𝐶𝑝

, 
𝐾тр 

де 𝑡𝑛 – сумарний час зварювання; 

𝑈с – напруга заряду конденсаторів; 

𝐶𝑝 – величина ємності робочих конденсаторів; 

𝐾тр – коефіцієнт трансформації. 

 

4.1.4.5. Панель керування 

 
На панелі керування (рис. 4.17) розташовані: кнопки вмикання і ви- 

микання машини, індикатор режиму «Амплітуда струму зварювання 𝐼зв» 1; 

індикатор режиму «Час зварювання 𝑡зв» 2; індикатор установлених пара- 

метрів 3; індикатор режиму «Зварювання»4; перемикач режиму «Налагод- 
ження»5; кнопка «Вибір режиму» 6; кнопка «Збільшення параметрів»7; 
кнопку «Зменшення параметрів» 8; рознім керування 9. Перемикач режиму 

«Налагодження» має блокування, що забезпечує при увімкненні цієї кноп- 

ки вимкнення машини від мережі і повний розряд робочих конденсаторів 

на розрядний опір. 

 

 

Рис. 4.17. Панель керування машиною мод. 

Сєлма МТ-501: 

1 – індикатор режиму «Амплітуда струму 

зварювання 𝐼зв»; 2 – індикатор режиму «Час 

зварювання 𝑡зв»; 3 – індикатор установлених 
параметрів; 4 – індикатор режиму 

«Зварювання»; 5 – перемикач «Налагод- 

ження»; 6 – кнопка «Вибір режиму»; 

7 – кнопка «Збільшення параметрів»; 

8 – кнопка «Зменшення параметрів»; 

9 – рознім керування 

 

4.1.5. Обладнання, прилади та матеріали 

 

Оснащення ділянки лабораторної роботи: 

 машина для точкового контактного зварювання мод. Сєлма МТ-501; 

 ампервольтметр (тестери) ТЛ-4М (0…500 А); 

 вольтметр (0…100 В); 

 матеріали – аркуші формату А4 або зошит; 

 плакати – схеми досліджуваних ланок, техніки виконання різно- 

манітних видів складання та зварювання; 

 довідкова література – довідники, державні стандарти. 
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4.1.6. Техніка безпеки 

 

При виконанні лабораторної роботи необхідно дотримуватися правил з 

техніки безпеки. Найбільшу небезпеку становить ураження електричним 

струмом, опіки бризками розплавленого металу, травми від рухомих частин 

приводів машини. Вторинна напруга джерел живлення, що застосовуються 

для автоматичного зварювання, має бути не більше 90 В. Але незважаючи на 

відносно невисоку напругу холостого ходу, необхідно застосовувати відпо- 

відні заходи захисту. Для цього передбачають пристрій, що вимикає джерело 

від мережі після припинення зварювання, або обмежування напруги холос- 

того ходу до 12 В. 

Студент може зазнати впливу високої напруги лише в разі пробою або 

замикання первинної обмотки зварювального трансформатора на вторинний 

ланцюг. Щоб уникнути цього, перед початком роботи необхідно перевірити 

наявність заземлення джерела живлення. Переставляти планки, переходити 

на інший рівень регулювання зварювального трансформатора, виправляти 

частини автомата можна тільки після відключення установки від мережі. Для 

захисту від опіків кожному студенту видають щиток, рукавиці, брезентову 

куртку або фартух. 

 

4.1.7. Запитання для самоперевірки 

 

1. Необхідна й достатня умова утворення з'єднання при контактному 

точковому та шовному зварюванні. 

2. Етапи формування з'єднання при контактному точковому зварю- 

ванні. 

3. Основні та супутні процеси, що відповідають за утворення з'єднан- 

ня при контактному точковому зварюванні. 

4. Основні причини виникнення непроварів при точковому зварю- 

ванні пластин різної товщини. 

5. Способи запобігання зсуву ядра усередину товстої деталі та забез- 

печення стійкого проплавлення тонкої деталі при точковому зварюванні 

пластин різної товщини. 

6. Назвіть основні вузли машини для контактного точкового зварю- 

вання та їх нєпризначення. 

7. Поясніть особливості конструкції та роботу приводу стискання 

електродів машини Сєлма мод. МТ-501. 

8. Поясність склад та особливості роботи джерела живлення машини 

Сєлма мод. МТ-501. 

9. Назвіть основні параметри режиму контактного точкового зварю- 

вання та способи їх регулювання на машині Сєлма мод. МТ-501. 

10. Поясніть особливості конструкції електродів машини контакт- 

ного точкового мікрозварювання, опишіть способи їх підготовки та вста- 
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новлення. 

11. Опишіть техніку зварювання. 

12. Поясніть вплив основних параметрів режиму зварювання на 

якість зварних з’єднань. 

 

4.2. Проведення лабораторної роботи 

 

4.2.1. Порядок проведення лабораторної роботи 

 

Перевірка налагодження механізму стиснення машини. Необхід- 

но спочатку переконатися в плавному переміщенні штока, напрямних із 

кульками (перевірку зробити шляхом багатократних натиснень ногою на 

педаль машини). За наявності значних люфтів штока в напрямних вжити 

заходів до їх усунення. 

Також необхідно переконатися в плавному, без затримки, переміщен- 

ні в шарнірах великого важеля і ножної педалі, а також тяги в стакані. У 

разі наявності тут «заїдань» змазати поверхні машинним мастилом або со- 

лідолом. 

Слід перевірити повернення: 
– штока з верхнім електротримачем у крайнє верхнє положення під 

дією пружини штока; 

 ножної педалі в крайнє верхнє положення під дією пружини (при 

знятому ножному зусиллі на цю педаль). 

Перевірка джерела живлення машини. Перед такою перевіркою 

слід ознайомитися з призначенням ручок керування джерелом живлення. 

Для перевірки джерела живлення: 

– вставити шнур живлення машини у виводи блоку; 

– увімкнути вилку шнура живлення в мережу; 
– вставити штекери у виводи перемикача «Напруга живильної мере- 

жі» (окрім виводів «400»), причому це має робитися при розімкнених 

електродах у механізмі стиснення машини; 

– вставити штекери у виводи перемикача «𝐶𝑝»; 

– те саме – у виводи «100» перемикачів «𝐾тр» і «𝑊др»; 

– те саме – у виводи 1, 2 і 4 перемикача «𝐶зар»; 

– натиснути кнопку «Пуск»; 

– переконатися в тому, що світить сигнальна лампочка «Мережа»; 

– натиснути кнопку «Контроль 𝑈» і за вольтметром переконатися в 
наявності напруги на робочих конденсаторах; 

– зміною кількості вставлених штекерів у перемикач «Напруга заря- 
ду» переконатися за допомогою вольтметра, що напруга 𝑈𝑐 змінюється від 

150 до 1000В; 

– установити на механізмі стиснення (при обох електродах з 𝑑𝑒 = 
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= 2 мм) зусилля стиснення не менше 120...150 Н. Вставити між електро- 
дами чисту мідну пластинку завтовшки 2…3 мм і натискувати до упору 

ножну педаль машини. При цьому має відбутися розряд конденсаторів 𝐶𝑝 і 

зниження напруги 𝑈𝑐 до нуля. Це повинно супроводжуватися протіканням 

імпульсу зварювального струму, який викличе різке відштовхування від 

нижнього електротримача гнучкої струмопровідної шини, підключеної до 

верхнього електротримача; 

– перевірити надійність роботи електричного блокування машини 

(натиснути кнопку «Стоп» і за вольтметром переконатися у відсутності 

напруги на 𝐶𝑝). 
Перевірка стабільності роботи машини. Стабільність роботи ма- 

шини мод. Сєлма МТ-501 – це її здатність практично необмежено довго 

відтворювати на ній (за інших рівних умов) параметри режиму зварюван- 

ня. Коливання значень параметрів режиму зварювання на цій машині в 

будь-яких випадках повинні знаходитися в таких межах: 

– амплітуда зварювального струму, Iзв ± 5 % 

– амплітуда струму підігріву, Iпід ± 5 % 

– часз варювання, tсв + 5 % 

– час підігріву, tпід ± 5 % 

– час досягнення струмом максимального значення, tmax ± 5 % 
– зусилля стиснення ± 5 % 

 

4.2.2. Порядок проведення тестування машини 

 

1. Установити такі значення електричних параметрів режиму зварю- 

вання: 

– напруга зарядки конденсаторів 𝑈с = 300 … 400 В; 

– ємність робочих конденсаторів 𝐶𝑝 = 200 … 300 мкФ; 

– коефіцієнт трансформації 𝐾тр = 100; 

– кількість витків дроселя насичення 𝑊др = 100; 

– ємність струмообмежувальних конденсаторів встановити відповід- 

но до даних табл. 4.2. 
 

Таблиця 4.2 – Вибір ємності струмообмежувальних конденсаторів 

𝐶зарзалежно від величин ємності робочих конденсаторів 𝐶𝑝та напруги 𝑈сна 

них 
Ср 

UC 
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

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

100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

300 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Продовження табл. 4.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

400 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

500 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 

600 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 

700 1 3 3 5 5 5 5 8 8 8 8 

800 1 3 3 5 5 5 8 8 9 9 9 

900 3 3 3 5 5 8 8 8 9 9 9 

 

2. Підготувати зразки до зварювання (знежирити,зачистити). 
3. Підготувати машину до зварювання. Необхідно підготувати по- 

верхню електродів таким чином, щоб зварювальний опір був як наймен- 

ший. Для цього потрібно зачистити контактну поверхню електродів плос- 

ким терпугом або наждачним папером. 

4. Експериментальним методом підібрати такий режим, при якому 

зварне з’єднання буде нерознімним (при розриві відривається зварна точ- 

ка). Параметри режиму та результати оцінки якості з’єднань заносити до 

табл.4.3. 

4.1. Натисненням на кнопку «Пуск» увімкнути машину. 
4.2. Виставити і затиснути зразки. Для цього необхідно ногою натис- 

нути на ножну педаль. 

4.3. В крайньому положенні педалі відбувається зварювання. 
4.4. Після цього слід відпустити ножну педаль і вийняти зварені 

деталі. 

4.5. Провести руйнівний контроль зразків, оцінити міцність зварних 

точок і характер формування з'єднань (наявність вм'ятин, виплесків, слідів 

від електродів на поверхні зварених зразків та ін.). 

4.6. У разі необхідності відкоригувати значення параметрів режиму 

та повторити зварювання. 

5. Дослідити вплив електричних параметрів режиму зварювання на 

якість зварного з’єднання. Для цього змінювати значення основних пара- 

метрів режиму, почергово збільшуючи та зменшуючи їх відносно значень 

для оптимального режиму зварювання. Результати досліджень занести до 

табл. 4.3. 

 

Таблиця 4.3  Дослідження впливу параметрів режиму зварювання 

на якість з’єднання 

Марка 

зварюваного 

металу 

Товщина 

зразків, 

мм 

Параметри режиму зварювання Ступінь 

зварюваності 

зразків (відмінно, 
добре, погано) 

𝑑𝑒, 
мм 

𝑈𝑐, 

В 
𝐾тр 𝑊др 𝑃е 𝐶р 
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4.3. Висновки 

 

Досліджено конструкцію, принцип роботи та взаємодію основних 

вузлів і блоків машини контактного точкового зварювання Сєлма мод. МТ-

501. Визначено вплив основних параметрів режиму точкового контакт- 

ного зварювання на якість отриманого з’єднання. 

 

4.4. Оформлення звіту 

 

У звіті відобразити: 

– тему лабораторної роботи та її мету; 

– порядок виконання роботи; 

– перелік основних вузлів машини та їх призначення; 

– результати досліджень якості зварного з'єднання та впливу на неї 

параметрів процесу зварювання; 

– висновки з роботи. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 5 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ САМОРЕГУЛЮВАННЯ 

ДУГИ (АРДЗ) 

 

5.1. Підготовка до лабораторної роботи 

 

5.1.1. Мета роботи 

 

Дослідити властивості системи саморегулювання зварювальної дути 

в статиці і динаміці. 

 

5.1.2. Завдання на підготовку до лабораторної роботи 

 

При підготовці до лабораторної роботи н е о б х і д н о в и - 

к о н а т и т а к і д і ї : 

– вивчити основні теоретичні положення стосовно системи саморегу- 

лювання зварювальної електричної дуги; 

– вивчити способи визначення вхідних даних для автоматичного ке- 

рування зварювальною електричною дугою; 

– вивчити існуючі моделі зварювального обладнання, що працюють 

із постійним, змінним або імпульсним струмом; 

– опрацювати методичні вказівки та рекомендовану літературу з цьо- 

го питання; 

– ознайомитися з технікою і технологією автоматичного керування 

зварювальною електричною дугою; 

– відповісти на запитання для самоперевірки. 
 

Виконуючи лабораторну роботу, студент повинен з н а т и : 

– методику автоматичного керування зварювальною електричною 

дугою; 

– основу системи саморегулювання зварювальної електричної дуги 

(АРДЗ); 

– правила використання лабораторної установки; 

– правила техніки безпеки при виконанні зварювальних робіт і інст- 

рукції до неї. 

 

Крім того, студент повинен в м і т и : 

– аналізувати і систематизувати літературні та експериментальні дані 

при проведенні досліджень з автоматичного керування зварювальною 

електричною дугою; 

– розраховувати технологічні параметри при різноманітних видах 

зварювання для виконання автоматичного керування зварювальною елект- 
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ричною дугою; 

– підключити необхідні прилади. 

 

5.1.3. Рекомендована література 

 

1. Автоматизация сварочных процессов / под ред. В. А. Лебедева, 

И. П. Черныша. – Киев : Вища школа, 1986.  296 с. 

2. Львов И. С. Автоматика и автоматизация сварочных процессов / 

И. С. Львов, Э. А. Гладков. – Москва : Машиностроение, 1982.  304 с. 

3. Гладков Э. А. Управление процессами и оборудованием при свар- 

ке / Э. А. Гладков. – Москва : ИЦ Академия, 2006.  432 с. 

4. Гладков Э. А. Автоматизация сварочных процессов / Э. А. Глад- 

ков, В. Н. Бродягин, Р. А. Перовский. – Москва : Изд-во МГТУ им. Баума- 

на, 2014.  420 с. 

5. Мельников С. Ф. Управление процессами и оборудованием при 

сварке : методические рекомендации к самостоятельной работе для студен- 

тов специальности «Оборудование и технология сварочного производства» 

заочной формы обучения / С. Ф. Мельников. – Могилев : ГУ ВПО «Бело- 

русско-Российский университет», 2017.  17 с. 

6. Ильенко Н. А. Автоматика и автоматизация сварочного произ- 

водства. Методические указания к лабораторным работам 47 для студен-тов 

специальности 0504 «Оборудование и технология сварочного произ-водства» 

/ сост. Н. А. Ильенко, Н. П. Воличенко. – Харьков : УЗПИ, 1987. – 35 с. 
 

5.1.4. Методичні вказівки 
 

При виконанні роботи необхідно мати уявлення про систему АРДЗ, 

що являє собою автоматичний регулятор із внутрішнім зворотним зв'язком 

зі швидкості плавлення електродного дроту. 

При цьому слід знати, що процес саморегулювання дуги полягає в 

тому, що при відхиленнях довжини дуги одного знака виникає відхилення 

швидкості плавлення електрода іншого знака, внаслідок зміни напрямку 

струму і напруги дуги: 

𝑉𝜕 = 𝐾ст ∙ 𝐽𝑔 − 𝐾сн ∙ 𝑈𝑔, 

де 𝑉𝜕 – швидкість плавлення електрода; 

𝐾ст, 𝐾сн – коефіцієнти саморегулювання відповідно по струму і напрузі 
дуги. 

Для  заданого  режиму  швидкість  подачі  дроту  𝑉𝑛.  Якщо  через  𝐽𝑔  = 
𝑉𝑛/𝐾ст  позначити деякий умовний (заданий) струм, який спостерігав-ся б, 

якби швидкість плавлення 𝑉𝜕 залежала тільки від струму, отримає-мо таке 
рівняння статичної характеристики саморегулювання: 

𝐾ст ∙ 𝐽𝑠 = 𝐾ст ∙ 𝐽𝑔 − 𝐾сн ∙ 𝑈𝑔; 
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в 

в 

𝐽𝑠 = 𝐽𝑔 − 𝐾сн/𝐾ст ∙ 𝑈𝑔. (5.1) 

Як випливає з виразу (5.1), реальна статична характеристика має на- 

хил від ідеальної на кут 𝛼 = arctg 𝐾сн/𝐾ст. Відхилення струму Δ𝐽ст від 𝐽з 

можна розглядати як своєрідну статичну помилку за силою струму. Однак 
вплив напруги дуги на швидкість плавлення електрода не значний, ним в 
реальному випадку можна знехтувати. Тоді статична характеристика само- 

регулюваньня набуде вигляду 𝐽𝑔 = 𝐽з. 

Збурення [𝑙  ] відпрацьовуєть- 

ся системою саморегулювання пов- 

ністю, без статичної помилки (як це 

випливає з принципу саморегулю- 

вання і рис. 5.1). Інтенсивність від- 

працювання збурення тим вища, 

чим вище відхилення напруги і 

особливо струму, що викликають 

зміну довжини дуги. 

Збурення  [𝑉 𝑛]  призводить  до 
відповідної зміни струму дуги для 

виконання  умови  𝑉з  = 𝑉𝑛.  Ця  зміна 

струму дуги утворює статичну по- 
милку за струмом (рис. 5.1, а): 

Δ𝑖𝑔  = Δ𝑉𝑛/𝐾ст. 
Відповідно статична помилка 

по напрузі дуги визначається за зов- 

нішньою характеристикою системи 

(рис. 5.1, б): 

Δ𝑈 = 
Δ𝑖𝑛⁄ = 

𝑉 𝑛⁄ ; 

Рис. 5.1. Статичні характеристики системи 𝑔 𝐾𝑛с 𝐾𝑛с ∙ 𝐾ст 

саморегулювання при відпрацюванні 

збурень: 
де |𝐾𝑛с | = |

 𝑑𝐽𝑔 | = tg 𝛼. 
𝑑𝐽𝑈𝑔 

а – по довжині дуги; б – за швидкістю 
подачі дроту; в – по напрузі мережі; 

1 – характеристика системи саморегу- 
лювання; 2 – зовнішня характеристика 

джерела живлення 

Збурення  [𝑉 𝑜],  що  приводить 
до еквівалентного зміни струму дуги 

Δ𝑖𝑔  = 𝐾𝑛с  × [𝑉 𝑜], відпрацьовується  в 

процесі саморегулювання (при ста- 
білізованій напрузі електродвигуна 

для подачі дроту) зі статичною помилкою по напрузі дуги (рис. 5.1, в): 

Δ𝑈𝑔 = 
𝐾тс⁄ 

𝑛с 
∙ Δ𝑖𝑔. 

Збурення по довжині вильоту [𝑙  ], що з'являється при зміні відстані 

мундштука від виробу, також не відпрацьовується системою саморегулю- 
вання. Якщо знехтувати зміною точкового підігріву електродного дроту при 

зміні довжини вильоту (т. п. зміною 𝐾ст), то збурення [𝑙  ] ідентично збурен- 

𝑔 

𝐾 
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ню по опору кола джерела живлення [𝑧 ], яке призводить до статичної помил- 

ки по напрузі дуги Δ𝑈𝑔 (рис. 5.2). 

Функціональну схему автомата саморегулювання подано на рис. 5.3. 

Структурну схему системи саморегулювання  на рис. 5.4. 
 
 

Рис. 5.2. Статичні характеристики системи саморегулювання 

при відпрацюванні збурень по опору кола джерела живлення 
 
 

Рис. 5.3. Функціональна система автомата саморегулювання (АРДЗ) 

 

Статичні помилки системи саморегулювання можна визначити за 
структурною схемою системи складанням передавальної функції за діючими 

збуреннями і за регульованою величиною з зрівнянням оператора 𝑃 до нуля. 

Наприклад,  статичну  помилку  по  струму  при  відпрацюванні  збурення  [𝑉𝑛], 
нехтуючи впливом напруги дуги (ланка 𝑌), визначають так: 

– передавальна функція: 𝐾𝑔⁄ ∙ 𝐾 ∙ 𝐾 

𝑊(𝑝) ∙ 𝑉𝑛 ∙ 𝑖 = 
𝑝 

1 + 
𝐾е⁄ ∙ 𝐾 

𝑔 

∙ 𝐾 

пс 
= 

∙ 𝐾ст⁄ 
𝑝 𝑔 пс 𝑇ер + 1 
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𝐾е ∙ 𝐾𝑔 ∙ 𝐾пс ∙ (𝑇ер + 1) 
= , 
𝑃 ∙ (𝑇ер + 1) + 𝐾е ∙ 𝐾𝑔 ∙ 𝐾пс ∙ 𝐾ст 

(5.2) 

 

– статична помилка: 

Δ𝑖 = lim 𝑊(𝑝) ∙ 𝑉 ∙ 𝑖  [𝑉   ] = 
𝑉 𝑛⁄ . 

𝑔 
𝑝→0 𝑛 𝑔 𝑛 𝐾ст 

Нехтуючи інерційністю плавлення електродного дроту (величина 𝑖е), 
яка мала, в порівняно з інерційністю плавлення основного металу, складають 

таке характеристичне рівняння системи саморегулювання: 

𝑝 + 𝐾е ∙ 𝐾𝑔 ∙ 𝐾пс ∙ 𝐾ст = 0, 
звідки: 

𝑝 = −𝐾е ∙ 𝐾𝑔 ∙ 𝐾пс ∙ 𝐾ст. 

 

Рис. 5.4. Структурна схема системи саморегулювання 

 

Перехідну характеристику системи  зміна струму дуги в перехідний 

період з моменту прикладення обурення до усталеного стану −𝑖𝑔(𝑡) виз- 

начають за формулою Хевісайда: 
𝑖 

𝑖(𝑡) = 
𝑀(0) 

+ ∑ 
𝑀(𝑃𝑘) 

 

∙ 𝑒𝑃𝑘∙𝑡, 
𝑁(0)  

𝐾+1 
𝑃𝑘 ∙ 𝑁′(𝑃𝑘) 

де 𝑀(𝑃𝑘) – зображення чисельника рівняння (5.2); 

𝑁′(𝑃𝑘) – похідна знаменника рівняння (5.2); 

𝑃𝑘  черговий корінь характеристичного рівняння системи. 
Для даного випадку: 

 

 
де: 

𝑉 𝑛 
𝑖(𝑡) = 

𝐾ст 

𝑉 𝑛 
− 
𝐾ст 

∙ 𝑒 
− 
𝑡 

𝑇 − Δ𝐽𝑔 ∙ (1 − 𝑒 
− 
𝑡 
𝑇) , 
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𝑇 = 
1 

 
 

𝑃1 

1 
= . 
𝐾е ∙ 𝐾𝑔 ∙ 𝐾пс ∙ 𝐾ст 

З огляду на то, що значення 𝐾пр від’ємне, зміна напруги дуги при від- 

працюванні збурення 𝑉 𝑛  і має вигляд: 

𝑢(𝑡) = − Δ𝑈𝑔 ∙ (1 − 𝑒 − 
𝑡 
𝑇). 

Відповідно знаходять перехідні характеристики струму і напруги дуги 

при дії інших обурень. Графік змін 𝑖(𝑡) і 𝑢(𝑡) при обуренні [𝑉 𝑛] зображений 
на рис. 5.5. 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 5.5. Графік змін 

𝑖(𝑡) і 𝑢(𝑡) при 

збуренні [𝑉 ] 

 

5.1.5. Обладнання, прилади та матеріали 

 

Оснащення ділянки лабораторної роботи: 

 автомат зі сталою швидкістю подачі електродного дроту; 

 джерело живлення; реостат баластний; секундомір; 

 амперметр (0-500 А); 

 вольтметр (0-100 В); 

 регулюючій амперметр; 

 осцилограф; 

 матеріали – аркуші формату А4 або зошит; 

 плакати – схеми зварювальних постів, пристрої зварювальних 

апаратів, техніка виконання різноманітних видів складання та зварювання; 

 довідкова література – довідники, державні стандарти. 

 

5.1.6. Техніка безпеки 

 

При виконанні лабораторної роботи необхідно дотримуватися правил з 

техніки безпеки. Найбільшу небезпеку становить ураження електричним 

струмом, опіки бризками розплавленого металу, травми від рухомих частин 

приводів машини. Вторинна напруга джерел живлення, що застосовуються 
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для автоматичного зварювання, має бути не більше 90 В. Але незважаючи на 

відносно невисоку напругу холостого ходу, необхідно застосовувати відпо- 

відні заходи захисту. Для цього передбачають пристрій, що відключає дже- 

рело від мережі після припинення зварювання, або обмежування напруги 

холостого ходу до 12 В. 

Студент може зазнати впливу високої напруги лише в разі пробою або 

замикання первинної обмотки зварювального трансформатора на вторинний 

коло. Щоб уникнути цього, перед початком роботи необхідно перевірити 

наявність заземлення джерела живлення. Переставляти планки, переходити 

на інший рівень регулювання зварювального трансформатора, виправляти 

частини автомата можна тільки після вимкнення установки від мережі. Для 

захисту від опіків кожному студенту видають щиток, рукавиці, брезентову 

куртку або фартух. 

Зварювання металів супроводжується виділенням шкідливих газів, 

тому перед початком роботи необхідно увімкнути припливно-витяжну вен- 

тиляцію. 

 

5.1.7. Запитання для самоперевірки 

 

1. Назвати основні елементи системи АРДЗ. 

2. Фізичний сенс і розмірність коефіцієнта 𝐾ст. 

3. Фізичний сенс і розмірність коефіцієнта 𝐾сн. 
4. Фізичний сенс і розмірність коефіцієнта 𝐾пс. 
5. Принцип саморегулювання зварювальної дуги. 

6. Дати поняття статичної характеристики системи АРДЗ. 
7. Графічно побудувати статичні характеристики системи для різних 

швидкостей подачі дроту; вильоту електродного дроту; діаметра електрод- 

ного дроту. 

8. Графічно визначити статичні помилки по струму і напрузі дуги при 

дії збурення по напрузі силової мережі; по швидкості подачі дроту; по вильо- 

ту електродного дроту; по опору джерела живлення; по довжині дуги. 

9. Як визначити межі можливого налаштування системи АРДЗ? 

 

5.2. Проведення лабораторної роботи 

 

5.2.1. Порядок проведення лабораторної роботи 

 

1. Визначити мету і завдання роботи. 

2. Ознайомитися з методикою проведення досліджень системи само- 

регулювання дуги (АРДЗ). 

3. Скласти схему для вимірювання струму і напруги дуги, підготувати 

автомат для зварювання дротом різних діаметрів. 

4. Задати виліт електродного дроту. 
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𝑛 

𝑛 

𝑛 𝑛 

5. Визначити елементи, що розраховуються, при дослідженні систе- 

ми саморегулювання дуги (АРДЗ). 

6. Розрахувати відповідні елементи для системи саморегулювання 

дуги (АРДЗ). 

7. Побудувати схему (виконати рисунок схеми загальної будови сис- 

теми саморегулювання дуги (АРДЗ)). 

8. Виконати розрахунок показників системи саморегулювання дуги 

(АРДЗ). 

9. Визначити коефіцієнти для системи саморегулювання дуги (АРДЗ). 

10. Заповнити табл. 5.1 дослідними даними. 
11. Зробити висновки з роботи. 

 

Таблиця 5.1 – Показники, що отримані при проведенні лабораторної 

роботи 
Виміряно Розраховано 

𝑑𝑒, 
см 

𝑉𝑛, 
см/с 

𝑙в, 
см 

𝐽, 
А 

𝑈𝑔, 
В 

𝑈𝑥𝑥′, 
В 

𝑉св, 
см/с 

𝛾, 
Асм

2
 

𝐽𝑔 пр, 
𝑈𝑛 = 30, 

А 

Δ𝐽, 
А 

𝐾ст, 
см/сА 

𝐾см, 
смсВ 

𝐾пс, 
АВ 

𝐽𝑔, 
А 

              

 

5.2.2. Обробка результатів експериментів 

 

5.2.2.1. Дослідження статичних властивостей системи 

 

Провести дослідження зварювання при трьох-чотирьох значеннях 𝑧(𝑅) 
джерела живлення і швидкості подачі 𝑉′. Результати занести в табл. 5.1. 

Побудувати статичну систему АРДЗ і графіки залежності 𝐽 = 𝑓(𝑧, 𝑅) і 

𝑈𝑔 = 𝑓(𝑧, 𝑅). Опір 𝑧(𝑅) можна знайти за формулою 𝑧 = 
𝑈𝑥𝑥′⁄ 

к.з 
за фірмо- 

вими ВАХ цього джерела живлення, або безпосередньо отриманими з дослі- 

дів холостого ходу і короткого замикання. 

Налаштувати автомат на нову швидкість подачі 𝑉′′, за допомогою та- 

хометра заміряти прийняту швидкість подачі. Результати дослідження 

занести в табл. 5.1. Побудувати нову статичну характеристику системи на 

графіку з результатами дослідження зміни значення 𝑧(𝑅). 

Побудувати залежності: 𝐽 = 𝑓(𝑉𝑛) , 𝑈 = 𝑓(𝑉𝑛). 
Визначити коефіцієнт: 𝐾 = 

Δ𝑉𝑛 = 
𝑉 
𝘍𝘍−𝑉 

.
 

ст Δ𝐽 𝐽1−𝐽𝑔 

Провести дослідження процесу зварювання при трьох різних значеннях 

𝑧(𝑅) джерела живлення і двох значеннях напруги холостого ходу. 

Записати значення струму і напруги, що встановилися в табл. 5.1 і 

побудувати графіки залежностей 𝐽 = 𝑓(𝑈𝑥𝑥), 𝑈𝑔 = 𝑓(𝑈𝑥𝑥). 

Змінити виліт електродного дроту. Повторити дослідження змінив 

значення 𝑅(𝑧), побудувати ще одну статичну характеристику системи для 

𝐽 
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е 

𝐾 

двох різних вильотів дроту і незмінної швидкості подачі дроту. Побудувати 

графіки залежностей: 

𝐽 = 𝑓(𝑙в) , 𝑈𝑔 = 𝑓(𝑙в). 

Повторити дослідження процесу зварювання з попереднім вильотом, 
але з новою швидкістю подачі. Визначити коефіцієнт 𝐾ст для цього випадку, 

зробити висновки про вплив вильоту на коефіцієнт. 

Коефіцієнти саморегулювання по струму 𝐾ст і напруги 𝐾см, коефіцієнт 

живильної системи 𝐾пс, задане значення струму 𝐽𝑔, точність при налаштуван- 

ні 𝐽𝑔 розраховують за формулами: 
4𝑑н 

𝐾ст = 
𝛾 ∙ 3600 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑2 

,
 

де 𝑑н – коефіцієнт наплавлення, г·А
-1

·ч
-1

; 
𝛾 – щільність металу електродного дроту, г · см

-3
; 

𝑑е – діаметр електрода, см; 

𝐾см = 
∆𝐽 ∙ 𝐾 

, 
𝑈𝑔 

де ∆𝐽 – різниця між дійсним значенням струму А та заданим; 

𝑈𝑔 – напруга дуги, В. 

Коефіцієнт живильної системи числово дорівнює тангенсу кута нахилу 

дотичній, що проведена до розглянутої точки ВАХ джерела живлення: 
∆𝐽 

𝐾см = |
∆𝑈

| . 

Задане значення струму обчислюють як відношення: 
𝑉𝑛 

𝐽з = , 
ст 

де 𝑉𝑛 – швидкість подачі дроту, см · с
-1

. 

5.2.2.2. Дослідження динамічних властивостей системи 

 

Підключити реєструючий амперметр або осцилограф. Визначити 

масштаб записів часу. Встановити режими, що прийняті в дослідженні (див. 

попередній пункт 2.2.1). 

Провести дослідження процесу зварювання зі збуренням [𝑉 𝑛]. Виміряти 

휀 = 37 (час відпрацювання збурення). Приймаючі 𝐾𝑔 = 30 В / см і з огляду 

на знайдені раніше в дослідженні 𝐾пс і 𝐾ст, обчислити 𝑇 і порівняти його з 

даними експерименту. 

Повторити досвід з сильно зміненим 𝑅в. Заміряти і обчислити 𝑇. 

Побудувати графік залежності 𝑇 = 𝑓(𝑅𝑜). 
Узагальнити результати експериментів. Сформулювати висновки про 

швидкість дії системи. 
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5.3. Висновки 

 

Оцінити ефективність запропонованого методу визначення ефектив- 

ності дії системи саморегулювання дуги (АРДЗ). Показати можливості роз- 

рахунку параметрів та коефіцієнтів системи саморегулювання дуги (АРДЗ). 

 

5.4. Оформлення звіту 

 

У звіті відобразити: 

– тему лабораторної роботи та її мету; 

– порядок виконання роботи; 

– принципову блок-схема систему саморегулювання дуги АРДС; 

– послідовність виконання розрахунків показників та коефіцієнтів 

системи саморегулювання дуги АРДС; 

– побудовані графіки залежностей реакції на збурення системи само- 

регулювання дуги АРДС; 

– висновки з роботи. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 6 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПРИМУСОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ ДУГИ (АРНД) 

 

6.1. Підготовка до лабораторної роботи 

 

6.1.1. Мета роботи 

 

Дослідити властивості системи примусового регулювання зварюваль- 

ної дуги з плавким електродом. 

 

6.1.2. Завдання на підготовку до лабораторної роботи 

 

При підготовці до лабораторної роботи н е о б х і д н о в и - 

к о н а т и т а к і д і ї : 

– вивчити основні теоретичні положення стосовно системи примусо- 

вого регулювання зварювальної дуги з плавким електродом; 

– вивчити способи визначення вхідних даних для примусового ке- 

рування зварювальною електричною дугою з електродом, що плавиться; 

– вивчити існуючі моделі зварювального обладнання, що працюють з 

постійним, змінним або імпульсним струмом; 

– опрацювати методичні вказівки та рекомендовану літературу з цьо- 

го питання; 

– ознайомитися з технікою і технологією примусового керування 

зварювальною електричною дугою; 

– відповісти на запитання для самоперевірки. 
 

Виконуючи лабораторну роботу, студент повинен з н а т и : 

– методику примусового керування зварювальною електричною ду- 

гою з плавким електродом; 

– основу системи примусового регулювання зварювальної електрич- 

ної дуги (АРДЗ); 

– правила використання лабораторної установки; 

– правила техніки безпеки при виконанні зварювальних робіт і інст- 

рукції до неї. 

 

Крім того, студент повинен в м і т и : 

– аналізувати і систематизувати літературні та експериментальні дані 

при проведенні досліджень з примусового керування зварювальною елект- 

ричною дугою з плавким електродом; 

– розраховувати технологічні параметри при різноманітних видах 

зварювання для виконання примусового керування зварювальною елект- 
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ричною дугою з плавким електродом; 

– підключити необхідні прилади. 

 

6.1.3. Рекомендована література 

 

1. Автоматизация сварочных процессов / под ред. В. А. Лебедева, 

И. П. Черныша. – Киев : Вища школа, 1986.  296 с. 

2. Львов И. С. Автоматика и автоматизация сварочных процессов / 

И. С. Львов, Э. А. Гладков. – Москва : Машиностроение, 1982.  304 с. 

3. Гладков Э. А. Управление процессами и оборудованием при свар- 

ке / Э. А. Гладков. – Москва : ИЦ Академия, 2006.  432 с. 

4. Гладков Э. А. Автоматизация сварочных процессов / Э. А. Глад- 

ков, В. Н. Бродягин, Р. А. Перовский. – Москва : Изд-во МГТУ им. Баума- 

на, 2014.  420 с. 

5. Мельников С. Ф. Управление процессами и оборудованием при 

сварке : методические рекомендации к самостоятельной работе для студен- 

тов специальности «Оборудование и технология сварочного производства» 

заочной формы обучения / С. Ф. Мельников. – Могилев : ГУ ВПО «Бело- 

русско-Российский университет», 2017.  17 с. 

7. Ильенко Н. А. Автоматика и автоматизация сварочного произ- 

водства. Методические указания к лабораторным работам 47 для студентов 

специальности 0504 «Оборудование и технология сварочного производства» 

/ сост. Н. А. Ильенко, Н. П. Воличенко. – Харьков : УЗПИ, 1987. – 35 с. 
 

6.1.4. Методичні вказівки 

 

Функціональна схема автомата АРНД показана на рис. 6.1. 

 
 

 

 

 

Рис. 6.1. Функціональна схема 

автомата типу АРНД: 

А – амперметр; V – вольтметр; 

ДП – підсилювач; Р – регулятор; 

𝑈𝑞 – поточна напруга дуги; 

𝑈з – задана напруга дуги; 

КД – двигун; ЯГ – редуктор; 

ЕС – підсилювач по напрузі; 

К – блок керування 

 

Для системи АРНД швидкість подачі електродного дроту: 
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𝑔 

в 

𝑉п = 𝐾н𝑔 ∙ (𝑈𝑔 − 𝑈з), (6.1) 

де 𝐾н𝑔 – коефіцієнт посилення регулятора, який дорівнює відношенню швид- 

кості подачі електрода до напруги на вході регулятора Р на розімкнутій сис- 

темі регулювання (тобто без палаючої зварювальної дуги). 

Як випливає з рівняння (6.1), умова статичної рівноваги системи (рів- 

ність швидкості подачі електрода швидкості плавлення електрода) можлива 

тільки в тому випадку, коли напруга дуги перевищує задану напругу. 

З виразу (6.1) рівняння статичної характеристики регулятора (системи 

АРНД) має вигляд (впливом напруги дуги на швидкість плавлення електрода, 

зважаючи на його незначності нехтуємо): 
𝑉 =

 𝐾ст ∙ 𝐽   + 𝑈 , (6.2) 
𝑔 𝐾н𝑔 

𝑔 з 

тобто статична характеристика системи регулювання дуги являє собою пряму 

лінію, нахилену до осі 𝐽𝑔 під кутом 𝑎 = arctg 𝐾ст/𝐾н𝑔 і таку, що відтинає на 

осі 𝑈𝑔 відрізок, рівний 𝑈з (рис. 6.2). 

Коефіцієнт 𝐾н𝑔 = 
∆𝑉п⁄∆𝑈 є 

функцією кіл підсилювачів і переда- 
вального числа механічної частини 

регулятора. 

Статичні характеристики 
систе-ми при відпрацюванні збурень 

по  швидкості  подачі  електрода  [𝑉 п] 

напрузі  мережі  живлення  [𝑈 𝑐 ]   при 

зміні опору зварювального кола 

[𝑍 зв.к] пока-зані на рис. 6.3. 

Збурення по довжині дуги [𝑃  ] 
так само, як і в системі саморегулю- 

вання, відпрацьовується повністю. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6.2. Статична характеристика системи 

примусового регулювання напруги дуги: 

1 – характеристиці джерела живлен- 

ня; 2 – характеристика дуги; 

3 – характеристика регулятора 

При цьому треба враховувати, що оскільки одночасно з процесом 

саморегулювання йде процес примусового регулювання по напрузі дуги, 

спричинений зміною довжини дуги, відпрацювання збурення 𝑃𝑔 відбувається 

більш інтенсивно, ніж у системі саморегулювання. 

При збуренні по швидкості кінця електрода [𝑉 п]  (рис. 6.3, а), наприк- 
лад, при зменшенні швидкості обертання двигуна головки через збільшення 
моменту на його валу, у цей час швидкість подачі електрода стає меншою 

швидкості плавлення електрода. Це викликає підвищення напруги дуги і, 

отже, збільшення швидкості подачі електрода в результаті примусового 

регулювання по напрузі. Процес саморегулювання дуги сприяє відпрацю- 

ванню збурень, оскільки зі збільшенням напруги струм дуги падає і змен- 

шується швидкість плавлення електрода. Процес відпрацювання скінчиться 

тоді, коли струм і напруга досягнуть такого значення, при якому зміна швид- 
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кості подачі ∆𝑉п і зміна швидкості плавлення ∆𝑉 компенсуються діючим 
збуренням, тобто: 

|𝑉 п| = |∆𝑉з| + |∆𝑉п|. 
 

Рис. 6.3. Статичні характеристики системи при відпрацюванні збурення: 
 

а – за швидкістю подачі; б – по напрузі мережі; в – по опору зварювального кола 
 

 

 
то: 

Оскільки: 

∆𝑉𝑒 = 𝐾ст × ∆𝑖𝑔; ∆𝑉п = 𝐾п𝑔 × ∆𝑈𝑔; ∆𝑖𝑔 = 𝐾пс × ∆𝑈𝑔, 

∆𝑈 = 
[𝑉 п] ; ∆𝑖 = 

  𝐾пс   − [𝑉  ] . 
𝑔 𝐾п𝑔+𝐾ст×𝐾пс 

𝑔 𝐾п𝑔+𝐾ст∙𝐾пс 
п

 

Звідси випливає, що зі збільшенням коефіцієнта 𝐾п𝑔 можна звести ста- 

тичні помилки по струму ∆𝑖𝑔 і напрузі дуги ∆𝑈𝑔 практично до нуля. 

При відпрацюванні збурення по напрузі [𝑈 с] (див. рис. 6.3, б) слід мати 

на увазі, що при жорсткій вольт-амперній характеристиці дуги в перший мо- 

мент дії збурення довжина дуги й отже, її напруга не змінюються, а відхи- 

лення напруги мережі призводить до еквівалентної зміни струму дуги 𝑖 𝑔. 

Процес саморегулювання дуги за рахунок струму 𝑖 𝑔 в сталому режимі буде 

врівноважуватися як у результаті зміни швидкості плавлення електрода 
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в 

∆𝑉𝑒 = 𝐾ст ∙ ∆𝑖𝑔, так і шляхом зміни швидкості подачі електрода ∆𝑉п = 𝐾п𝑔 ∙ 

∆𝑈𝑔, тобто 𝑖𝑔 ∙ 𝐾ст 

Звідси 

= ∆𝑖𝑔 ∙ 𝐾ст + 𝐾п𝑔 ∙ ∆𝑈𝑔. 

  𝐾п𝑔  ∆𝑈   = ∙ [𝑖 ]. (6.3) 
𝑔 𝐾п𝑔+𝐾ст×𝐾пс 

𝑔
 

Зміна струму (див. рис. 6.3, б) при зміні напруги відповідно до ха- 

рактеристики регулювання 

 

 
Тоді 

 

 

 

∆𝑖 

𝐾п𝑔 

∆𝑖𝑔 = ∆𝑈𝑔 ∙ 
ст 

 
=

 𝐾п𝑔 
∙ [𝑖  

. 
 
 
]. (6.4) 

𝑔 𝐾п𝑔+𝐾ст∙𝐾пс 
𝑔

 

Як випливає з рівнянь (6.3) і (6.4), при великих значеннях 𝐾п𝑔 → 

∞∆𝑈𝑔 → 0, ∆𝑖𝑔 → 𝑖𝑔. Збурення [𝑧св.  ц] відпрацьовується системою регулю- 

вання  аналогічно  збуренню  [𝑈 ].  У  виразах  (6.3)  і (6.4)  значення  струму  𝑖𝑔 

еквівалентно зміні [𝑧св.ц] (див. рис. 6.3, в). 

Збурення по довжині вильоту електрода [𝑃  ] аналогічно обуренню 

[𝑧 св.ц], якщо знехтувати змінами 𝐾ст, і відпрацьовується системою приму- 

сового регулювання з наявністю відповідних помилок. 

Структурну схему системи примусового регулювання (автомат АРНД) 

зображено на рис. 6.4. Кожен елемент системи подано на схемі певною 

ланкою з передавальною функцією, що виражає залежність зображення 

вихідної величини від вхідних. При цьому I, II – виражають властивості 

електрода і дуги, IV – зворотний зв'язок від струму дуги до швидкості плав- 

лення (власне система саморегулювання), V, VI, VII – систему примусового 

регулювання (підсилювач, двигун, редуктор), III – джерело живлення. 
 

Рис. 6.4. Структурна схема системи примусового регулювання (автомат АРНД) 

𝐾 

𝑒 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 7 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНЕРЦІЙНОСТІ МЕТАЛУ ЗВАРНОГО ШВА 

 

7.1. Підготовка до лабораторної роботи 

 

7.1.1. Мета роботи 

 

Визначити сталу часу, необхідного для проплавлення металу звар- 

ного шва. 

 

7.1.2. Завдання на підготовку до лабораторної роботи 

 

При підготовці до лабораторної роботи н е о б х і д н о 

в и к о н а т и т а к і  д і ї : 

– вивчити основні теоретичні положення стосовно визначення сталої 

часу, необхідного для проплавлення металу зварного шва; 
– вивчити способи визначення вхідних даних для з’ясування сталої 

часу, необхідного для проплавлення металу зварного шва; 

– вивчити існуючі моделі зварювального обладнання, що працюють 

із постійним, змінним або імпульсним струмом; 

– опрацювати методичні вказівки та рекомендовану літературу з цьо- 

го питання; 

– ознайомитися з технікою і технологією визначення сталої часу, не- 

обхідного для проплавлення металу зварного шва; 

– відповісти на запитання для самоперевірки. 

 

Виконуючи лабораторну роботу, студент повинен з н а т и : 
– методику визначення сталої часу, необхідного для проплавлення 

металу зварного шва; 

– основу системи визначення сталої часу, необхідного для проплав- 

лення металу зварного шва; 

– правила використання лабораторної установки та підключення не- 

обхідних приладів; 

– правила техніки безпеки при виконанні зварювальних робіт і інст- 

рукції до неї. 

 

Крім того, студент повинен   в м і т и : 

– аналізувати і систематизувати літературні та експериментальні дані 

при проведенні досліджень з визначення сталої часу, необхідного для про- 

плавлення металу зварного шва; 

– розраховувати технологічні параметри при різноманітних видах 

зварювання для визначення сталої часу, необхідного для проплавлення ме- 
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талу зварного шва. 

 

7.1.3. Рекомендована література 

 

1. Андрющенко В. А. Автоматика и автоматизация производствен- 

ных процессов / В. А. Андрющенко. – Ленинград : СЗПИ, 1975.  168 с. 

2. Капустин Н. М. Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении : учеб. для втузов / Н. М. Капустин, П. М. Кузнецов, 

А .Г. Схиртладзе и др.; под ред. Н.М. Капустина. – Москва : Высш. шк., 

2004.  415с. 

3. Автоматизация сварочных процессов / под ред. В. А. Лебедева, 

И. П. Черныша. – Киев : Вища школа, 1986.  296 с. 

4. Львов И. С. Автоматика и автоматизация сварочных процессов / 

И. С. Львов, Э. А. Гладков. – Москва : Машиностроение, 1982.  304 с. 

5. Гладков Э. А. Управление процессами и оборудованием при свар- 

ке / Э. А. Гладков. – Москва : ИЦ Академия, 2006.  432 с. 

6. Гладков Э. А. Автоматизация сварочных процессов / Э. А. Глад- 

ков, В. Н. Бродягин, Р. А. Перовский. – Москва : изд-во МГТУ им. Баума- 

на, 2014.  420 с. 

7. Ильенко Н. А. Автоматика и автоматизация сварочного произ- 

водства. Методические указания к лабораторным работам 47 для студентов 

специальности 0504 «Оборудование и технология сварочного производства» 

/ сост. Н. А. Ильенко, Н. П. Воличенко. – Харьков : УЗПИ, 1987. – 35 с. 

 

7.1.4. Методичні вказівки 

 

Розпочинаючи виконання роботи, слід мати уявлення про основні 

поняття про зварний шов, що являє собою інерційну ланку, оскільки при 

ступеневій зміні теплової потужності дуги параметри шва змінюються не 

миттєво, а з деяким запізненням, що визначається сталою часу, необхідною 

для проплавлення металу шва. Це час, через який параметри шва досягли б 

свого сталого значення, якби змінювалися з постійною швидкістю, яка до- 

рівнює швидкості зміни в початковий момент. 

Слід знати, що геометрична стала часу 𝑇𝑈 зображується довжиною 

відрізка, який відсікає дотичну, проведену в початковій точці при 𝑡 = 0 
(рис. 7.1) на лінії сталого значення параметра. 

 

7.1.5. Обладнання, прилади та матеріали 
 

Оснащення ділянки лабораторної роботи: 

 автомат для зварювання неплавким електродом; 

 амперметр на струм до 300 А; 

 вольтметр на напругу до 30 В; 
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 баластовий реостат типу РЕ-300 

 матеріали – аркуші паперу формату А4 або зошит; листова 

сталь марки І2ХІ8Н9Т завтовшки 1, 2, 4 мм; 

 плакати – схеми зварювальних постів, пристрої зварювальних 

апаратів, техніка виконання різноманітних видів складання та зварювання; 

 довідкова література – довідники, державні стандарти. 
 

 

Рис. 7.1. Визначення сталої часу за зміною ширини шва при ступеневому частому 

збільшенні потужності дуги 

 

7.1.6. Техніка безпеки 

 

При виконанні лабораторної роботи необхідно дотримуватися пра- 

вил з техніки безпеки. Найбільшу небезпеку становить ураження електрик- 

ним струмом, опіки бризками розплавленого металу, травми від рухомих 

частин приводів машини. Вторинна напруга джерел живлення, що застосо- 

вуються для автоматичного зварювання, має бути не більше 90 В. Але 

незважаючи на відносно невисоку напругу холостого ходу, необхідно зас- 

тосовувати відповідні заходи захисту. Для цього передбачають пристрій, 

що вимикає джерело від мережі після припинення зварювання, або обме- 

жування напруги холостого ходу до 12 В. 

Студент може зазнати впливу високої напруги лише в разі пробою 

або замикання первинної обмотки зварювального трансформатора на вто- 

ринний ланцюг. Щоб уникнути цього, перед початком роботи необхідно 

перевірити наявність заземлення джерела живлення. Переставляти планки, 

переходити на інший рівень регулювання зварювального трансформатора, 

виправляти частини автомата можна тільки після вимкнення установки від 
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мережі. Для захисту від опіків кожному студенту видають щиток, 

рукавиці, брезентову куртку або фартух. 

Зварювання металів супроводжується виділенням шкідливих газів, 

тому перед початком роботи необхідно увімкнути припливно-витяжну вен- 

тиляцію. 

 

7.1.7. Запитання для самоперевірки 

 

1. Фізичний сенс сталої часу виробу. 

2. Геометричний зміст сталої часу виробу. 

3. Якими властивостями обумовлена інерційність металу шва? 

4. Як визначається тривалість процесу за шириною шва? 

5. Як визначається тривалість процесу за довжиною шва? 

 

7.2. Проведення лабораторної роботи 

 

7.2.1. Порядок проведення лабораторної роботи 

 

Ознайомитися з роботою автомата. Зібрати схему (рис. 7.2). 

Як джерело струму слід брати джерело з крутопадаючими ВАХ. При 
активних збуреннях паралельних гілок, вимкнення однієї з них призводить 
до безінерційного перерозподілу струмів інших (незалежно від внут- 
рішньої індуктивності або ємності джерела живлення), оскільки не змі- 

нюється значення струму, що протікає через джерело 𝐽0. Як опир 𝑅ш 

можна використовувати баластний реостат. Увімкнення і вимикання 𝑅ш 

досить швидко може бути вироблено пакетним вимикачем ПВ (рис. 7.2). 

 
 

 

Рис. 7.2. Схема уста- 

новки для визначення 

сталої часу, не обхід- 

ного для 

проплавлення металу 

зварного шва: 

А, А1 та А2 – ампер- 

метри; V – вольт- 

метр; ПВ – вимикач; 

𝑅ш – опір; 

𝐽0, 𝐽𝜕 , 𝐽ш – значення 

стру-му, що йде через 

відповідні ланки 

електричного кола 

 

Підрахувати час перехідного процесу по ширині шва (формула 𝑖  = 

= 3𝑖 𝑢), оскільки після закінчення цього часу ширина шва досягне 0,95 
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0 

свого нового сталого значення. Для визначення масштабу часу необхідно 

знати швидкість зварювання. 

Повторити дослідження для іншої марки і товщини металу. 

Зробити висновки про вплив марки і товщини металу на сталу часу, 

необхідну для проплавлення металу зварного шва. 

 

7.2.2. Обробка результатів експериментів 

 

Для заданої товщини металу марки І2ХІ8Н9Т за довідником вибрати 

режим роботи (значення 𝐽𝜕, 𝑈𝜕, 𝑉св). 
Визначити опір 𝑅ш за формулою (для збільшення обраного струму на 

30 %): 

𝑅ш = 
𝐽
 
𝑈𝜕 

. 
− 𝐽𝜕 

Провести дослідження процесу зварювання за заданим режимом та з 

увімкненням опором шунта; не перериваючи зварювання, швидко вимк- 

нути шунт. Зняти показання приладів при наявності в колі шунта і без 

шунта і записати отримані результати у табл. 7.1. 
 

Таблиця 7.1 – Результати проведених експериментів 
𝛿, мм 𝑅ш, Ом 𝑈𝜕, В 𝐽𝜕, А 𝐽ш, А 𝐽0, А 

      

 

Остудити пластинку, заміряти отриману ширину зварного шва та пе- 

ренести значення зміни ширини шва (в збільшеному масштабі) на мілі- 

метрівку. 

Визначити числове значення 𝑇𝑢, враховуючи, що при 𝑡 = 𝑇𝑢 ширина 
шва становить 63 % нового сталого значення (див. рис. 7.1). 

 
7.3. Висновки 

 

Звіт повинен містити всі дані експериментів, графіки і прикладені до 

них пояснення. Основні висновки про вплив марки і товщини металу на ве- 

личину сталої часу, необхідного для проплавлення металу зварного шва. 

Отримані дані повинні бути узагальнені. 

 

7.4. Оформлення звіту 

 

У звіті відобразити: 
– тему лабораторної роботи та її мету; 

– порядок виконання роботи; 

– принципову блок-схему установки для визначення сталої часу, не- 

обхідного для проплавлення металу зварного шва; 



103  

– послідовність виконання розрахунків показників та коефіцієнтів 

сталої часу, необхідного для проплавлення металу зварного шва; 
– побудовані графіки залежностей сталої часу, необхідного для про- 

плавлення металу зварного шва; 

– висновки з роботи. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 8 

 

Тема: ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ 

РЕГУЛЯТОРА ЦИКЛУ ЗВАРЮВАННЯ (мод. РЗЦ-403) 

 

8.1. Підготовка до лабораторної роботи 

 

8.1.1. Мета роботи 

 

Дослідити властивості системи вивчивши конструкцію та принцип 

роботи регулятора циклу зварювання (мод. РЗЦ-403) на підставі таких дій: 

– вивчити конструкцію та принцип роботи регулятора; 

– проконтролювати роботу основних ланцюгів регулятора циклу зва- 

рювання типу РЗЦ-403 і вивчити їх взаємодію при увімкненні живлення і 

при натисканні на педалі; 

– вивчити методику налаштування регулятора на cos 𝜑 зварювальної 
машини; 

– визначити причини несправної роботи елементів схеми при зада- 

них зовнішніх проявах і додаткових ознаках; 

– навчитися усувати несправності і перевіряти функціонування еле- 

ментів регулятора. 

 

8.1.2. Завдання на підготовку до лабораторної роботи 

 

При підготовці до лабораторної роботи н е о б х і д н о в и - 

к о н а т и т а к і д і ї : 

– вивчити основні теоретичні положення стосовно конструкції та 

дослідити роботу регулятора циклу зварювання (мод. РЗЦ-403); 

– вивчити способи визначення вхідних даних для сталої роботи регу- 

лятора циклу зварювання (мод. РЗЦ-403); 

– вивчити існуючі моделі зварювального обладнання, що працюють з 

постійним, змінним або імпульсним струмом; 

– опрацювати методичні вказівки та рекомендовану літературу з цьо- 

го питання; 

– ознайомитися з технікою і технологією автоматичного керування 

зварювальною електричною дугою за допомогою регулятора циклу зварю- 

вання (мод. РЗЦ-403); 

– відповісти на запитання для самоперевірки. 
 

Виконуючи лабораторну роботу, студент повинен з н а т и : 

– методику керування зварювальною електричною дугою за допомо- 

гою регулятора циклу зварювання (мод. РЗЦ-403); 

– основу системи регулювання конструкції регулятора циклу зварю- 
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вання (мод. РЗЦ-403); 

– правила використання лабораторної установки; 

– правила техніки безпеки при виконанні зварювальних робіт і інст- 

рукції до неї. 

 

Крім того, студент повинен   в м і т и : 

– аналізувати і систематизувати літературні та експериментальні дані 

при проведенні досліджень конструкції та принципи роботи регулятору 

циклу зварювання (мод. РЗЦ-403); 

– розраховувати технологічні параметри при різноманітних видах 

зварювання для виконання керування зварювальною електричною дугою 

за допомогою регулятора циклу зварювання (мод. РЗЦ-403); 

– підключити необхідні прилади. 

 

8.1.3. Рекомендована література 

 

1. Николаев Г. А. Сварка в машиностроении : Справочник в 4-х т. 

Т.4 / под ред. Ю. Н. Зорина. / Г. А. Николаев. – Москва : Машиностроение, 

1979. 512 с. 

2. Орлов Б. Д. Технология и оборудование контактной сварки / 

Б. Д. Орлов, А. А. Чакалев, Ю. В. Дмитриев и др.; / под общ. ред. Б. Д. 

Орлова. – Москва : Машиностроение, 1975.  352 с. 

3. Орлов Б. Д. Технология и оборудование контактной сварки : 

учебник для машиностроителей / Б. Д. Орлов, А. А. Чакалев, Ю. В. Дмит- 

риев и др.; / под общ. ред. Б. Д. Орлова. – Москва : Машиностроение, 1986. 

 536 с. 

4. Гуляев А. И. Технология и оборудование контактной сварки / 

А. И. Гуляев. – Москва : Машиностроение, 1985.  256 с. 

5. Регулятор цикла сварки РЗЦ-403У4 (паспорт). – Симферополь, 

1979.  20 с. 

6. Ильенко Н. А. Автоматика и автоматизация сварочного производст- 

ва. Методические указания к лабораторным работам 47 для студентов спе- 

циальности 0504 «Оборудование и технология сварочного производства» / 

сост. Н. А. Ильенко, Н. П. Воличенко. – Харьков : УЗПИ, 1987. – 35 с. 

 

8.1.4. Методичні вказівки 

 

8.1.4.1. Напруга регулятора циклу зварювання 

 

Розпочинаючи виконання роботи, слід знати, що являє собою регу- 

лятор циклу зварювання типу. РЗЦ-403 (надалі  «регулятор») призначе- 

ний для регулювання часу і керування послідовністю дії машин точкового 

контактного зварювання. 
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Принцип дії регулятора часу типу РЗЦ-403 полягає в послідовному 

увімкненні чотирьох елементів часу, що працюють один за одним за таким 

циклом: 

– «Стиснення» (стиснення електродів); 

– «Зварювання» (вмикання і вимикання зварювального струму); 

– «Проковування» (витримування виробу під тиском без струму); 

– «Пауза» (підйом електродів машини). 

Робочий цикл машини спільно з регулятором починається з моменту 

замикання вимикача (педалі), при наявності у машині, або клавиш на до- 

датковому пульті. 

Порівняно з іншими існуючими приладами, регулятор типу РЗЦ-403 

має наступні переваги: 

– підвищує надійність; 

– збільшує продуктивність зварювальних машин (максимальна  не 

менше 300 циклів за хвилину); 

– забезпечує синхронне увімкнення зварювального струму, парне 

число півхвиль зварювального струму і плавне його регулювання; 

– забезпечує сталість установлених значень уривків часу зварювання 

і, як наслідок, підвищення якості зварних точок. 

Регулятор виконаний у вигляді самостійного приладу. На шасі регу- 

лятора змонтовані всі елементи схеми, трансформатор живлення, електро- 

літичні конденсатори. 

Елементи «Логіка» змонтовані на відкидній панелі, навісні елементи 

(опір, діоди, конденсатори) розташовані на ізоляційних платах. Прилад по- 

міщений у кожух, який кріпиться на передній панелі двома гвинтами. 

На передній панелі розташована сигнальна лампочка і ручки керу- 

вання. Ручки «Стиснення», «Проковування», «Пауза» плавно змінюють 

уривки часу стиснення, проковки і паузи. 

Нижня ручка «Зварювання» змінює час зварювання дискретно від 

од-ного до одинадцяти періодів через один період при положенні тумблера 

I і від 10 до 110 періодів через десять періодів при положенні тумблера 

10. 

Верхнім перемикачем до виставлених десятків можна додати від од- 

ного до десяти періодів через один період. 

Вимикач «Мережа» подає живлення на схему регулятора. 
Вимикач «Нагрівання» дозволяє перевірити роботу регулятора без 

зварювального струму. Ручка «Нагрівання» служить для плавного регулю- 

вання значення зварювального струму. 

Схема регулятора повністю виконана на елементах системи «Логі- 

ка-Т», тому вивчення роботи регулятора часу типу РЗЦ-403 слід проводити 

на рівні електричної функціональної схеми, зображеної на рис. 8.1. 
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Рис. 8.1. Електрична функціональна схема регулятора циклу зварювання РЗЦ-403 

 

8.1.4.2. Склад регулятора циклу зварювання 

 

Схема складається з таких елементів: ЕЗ, Е7, RS – тригера (Т-102). 

Вони мають два виходи – прямий та інверсний. Якщо на прямому виході 

«1», то на інверсному  «0» і навпаки. Входу R і S – відповідно, що скидає 

та інші інсталяційні. Подача «1» на вхід R викликає «0» на прямому ви- 

ході, подача «1» на вхід S викликає «1» на прямому виході. Подача «1» на 

рахунковий вхід С, що разу відкликає перекидання тригера в інший стій- 

кий стан. Елемент Е5 – тригер (Т-102), перекидання якого відбувається при 

зміні полярності сигналу. Якщо на його вхід надходить синусоїдальна нап- 

руга, то на виході генеруються імпульси прямокутної форми такої самої 

частоти. Елементи Е4, Е8, Е9, Е11, Е12 (Т-303) – транзисторна затримка. 

Подача «1»на вхід викликає на виході перемикання з «0» на «1» через 

певний час, ланцюгом, що задається RC-ланцюгом; «0» на вході завжди 

викликає «0» на виході. Елемент Е6 (Т-І07) – три схеми збігу І. Тільки 

наявність на всіх входах «1» викликає появу «1» на виході. Елементи Е13-

1, Е13-2 (Т-404) – підсилювачі. Вони повторюють вхідний сигнал з 

посиленням по потужністю. 

 

8.1.4.3. Установка елементів схеми в початковий стан 

 

Вмикання напруги мережі призводить до подаче напруги 12 В на 

диференційований ланцюжок «Старт», на виході з якого з’явиться на ко- 

роткий час «1», що встановлює тригер Е3 по прямому виходу в одиничний 

стан. З прямого виходу Е3 «1» надходить на. входи S тригерів E7 і E10, а 
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також на вхід витримки часу «Пауза» E12. Через певний час, що задається 

регулятором тривалості «Пауза», на виході E12 з’явиться «1», яка, однак, 

через розімкнуту педаль на вхід E3 не потрапляє. На інверсному виході E3 

і, відповідно, на Е13-1 зберігається «0». Електропневмоклапан вимкнений. 

Як фазозсувний пристрій використовують елемент Е9. На його вхід по- 

дають двопівперіодну випрямлену негативну напругу 8 В частотою 100 Гц. 

Кожна півхвиля якої, викликає на виході Е9 прямокутний імпульс, перед- 

ній фронт якого затриманий щодо початку півхвилі на проміжок, що виз- 

начається настроюванням RS-кола Е9. Таким чином, на виході Е9 фор- 

муються прямокутні імпульси з частотою 100 Гц, фазовий стан яких виз- 

начається регулюванням режиму «Нагрівання». Однак до відпрацювання 

операції «Зварювання» ці імпульси на Е9 відсутні, оскільки його вихід 

шунтований полем на інверсному виході Е7. 

 

8.1.4.4. Робота схеми при замиканні педалі або іншого пристрою 

 

Після замикання педалі тригер Е3 перемкнеться подачею «1» на вхід 

«0». Відповідно на входах S, Е7, Е10 і Е12 встановиться «0». Одночасно 
«I» з інверсного виходу Е3 надходить на входи Е13-1, Е4. Спрацьовує 

електропневматичний клапан, електроди стискаються, йде відлік часу 

«Стиснення». Педаль може бути відпущена, оскільки тригер Е3 взяв на се- 

бе функцію елемента, «що, пам’ятає» про те, що цикл зварювання почався 

і не може бути перерваний до кінця. Вихідний сигнал Е4 подається на Е6- 

1, на інший вхід цієї ж схеми з прямого виходу Е10 подається «1» , а третій 

вхід Е6-1 з'єднаний з виходом Е6 – тригера синхронізації, формує прямо- 

кутні імпульси з частотою 50 Гц. Поява і зняття першого імпульсу на ви- 

ході Е6-1 призведе до спрацьовування тригера Е7 по імпульсному входу С. 

З цього моменту на інверсному виході Е7 з'являється «1», яка від- 

криває вихід Е9 і запускає затримання Е8 інтервалу часу ''Зварювання». 

Прямокутні імпульси з виходу Е9 диференціюються ланцюжком CRВХ діо- 

да і посилюються елементом Е13-2. Навантаженням підсилювача Е13-2 є 

імпульсний трансформатор тиристорного контактора. 
Зварювальний струм триває доки, доки Е8 відпрацьовує витримку 

часу «Зварювання». Після закінчення цієї витримки спрацьовує тригер Е10 

від «1» по входу R і на прямому виході його встановлюється «0», який 

замикає схему Е6-1. Від «1» на інверсному виході Е10 запуститься вит- 

римка часу «Проковування» Е11 і підготується до спрацьовування схема 

Е6-2. Інший вхід схеми Е6-2 з'єднаний з виходом тригера синхронізації і 

тому перемикання тригера Е7 по імпульсному входу R відбудеться в той 

же момент часу, що і при вмиканні зварювального струму. Таким чином, 

здійснюється синхронне з мережею вимикання зварювального струму, і 

забезпечується симетричність його півхвиль у процесі зварювання. Цикл 

закінчується після появи «1» на вході Е11, яка перекидає тригер Е3 по вхо- 
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ду R. Підсилювач Е13-I вимикається. Всі елементи займають вихідне по- 

ложення, відраховується час, «Пауза». Якщо після закінчення, тобто з 

появою «1» на виході Е12, педаль або інший пристрій буде замкнуто, то 

цикл роботи регулятора повториться. 

 

8.1.4.5. Настройка на 𝒄𝒐𝒔 𝝋 і 𝑰𝒎𝒊𝒏 

Необхідно враховувати, що надійна робота регулятора спільно зі зва- 

рювальною машиною й отримання від машини номінальної потужності 

можуть бути забезпечені лише при правильному його налаштуванні на кое- 

фіцієнт потужності (𝑐𝑜𝑠 𝜑). В процесі роботи машини її 𝑐𝑜𝑠 𝜑 зможе змі- 

нюватися в широких межах при зміні матеріалу і товщині зварюваних ви- 

робів, їх конфігурації, при зміні розчину і вильоту зварювального контуру. 

Робота машини при настройці регулятора на 𝑐𝑜𝑠 𝜑 вище дійсного викликає 

випрямний режим контактора і швидке насичення зварювального транс- 

форматора, що може призвести до аварійних режимів роботи і виходу з 

ладу регулятора і контактора. Для запобігання виходу апаратури керування 

з ладу необхідно виконати робити настроювання регулятора на мінімально 

можливий коефіцієнт потужності машини і перевіряти настройку при кож- 

ній зміні його режиму роботи. 

Для контролю настройки 𝑐𝑜𝑠 𝜑 за допомогою осцилографа збирають 

схему (рис. 8.2), в якій як прилад використовується трансформатор струму 

ТТ, резистор R1 і осцилограф. 

 
 

 

 

 

 

 
Рис. 8.2. Схема 

вмикання елементів 

для настройки 𝑐𝑜𝑠 𝜑 і 
𝐼min 

 

8.1.5. Обладнання, прилади та матеріали 

 

Оснащення ділянки лабораторної роботи: 

 діючий лабораторний стенд РЗЦ-403; 

 регулятор циклу зварювання РЗЦ-403 (у заводському виконанні); 

 осцилограф двопроменевий CI-I8 – 1 шт; 
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 лічильник програмний реверсивний Ф5129 – 1 шт; 

 ампервольтметр типу ТЛ-4М – 1 шт; 

 трансформатор струму типу УТТ-5 – 1 шт; 

 еквівалент навантаження – 1 шт; 

 матеріали – аркуші формату А4 або зошит; 

 плакати – схеми зварювальних постів, пристрої зварювальних 

апаратів, техніка виконання різноманітних видів складання та зварювання; 

 довідкова література – довідники, державні стандарти. 

 

Технічні дані регулятора РЗЦ-403 
Напруга живлення мережі, В 380 або 220 
Частота мережі, Гц 50 

Межі регулювання елементів зварювального циклу: 
– стиснення, проковування, пауза, С 

 

мінімальне – не більш 

0,06; максимальне – не 
менш 1,4 

– мінімальний сумарний час відпрацювання цих 
позицій, с 

 

не більш 0,14 

– зварювання, с від 0,02 до 2 

Параметри сигналу для живлення вихідних пристроїв 

постійного струму: 

– напруга, В 
– струм, не більше, А 

 
 

24 
0,6 

Кількість циклів при автоматичному режимі за хвилину: 

– максимальна, не менше 
– мінімальна, не більше 

 

300 
20 

Режим роботи тривалий 

Маса, не більше, кг 15 

Габаритні розміри, мм 345  158  325 

Потужність, не більше, вт 60 

 

8.1.6. Техніка безпеки 

При виконанні лабораторної роботи необхідно дотримуватися пра- 

вил з техніки безпеки. Найбільшу небезпеку становить ураження електрик- 

ним струмом, опіки бризками розплавленого металу, травми від рухомих 

частин приводів машини. Вторинна напруга джерел живлення, що застосо- 

вуються для автоматичного зварювання, має бути не більше 90 В. Але не- 

зважаючи на відносно невисоку напругу холостого ходу, необхідно засто- 

совувати відповідні заходи захисту. Для цього передбачають пристрій, що 

вимикає джерело від мережі після припинення зварювання, або обмежу- 

вання напруги холостого ходу до 12 В. 

Студент може зазнати впливу високої напруги лише в разі пробою 

або замикання первинної обмотки зварювального трансформатора на вто- 

ринне коло. Щоб уникнути цього, перед початком роботи необхідно пе- 

ревірити наявність заземлення джерела живлення. Переставляти планки, 
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переходити на інший рівень регулювання зварювального трансформатора, 

виправляти частини автомата можна тільки після вимкнення установки від 

мережі. Для захисту від опіків кожному студенту видають щиток, рука- 

виці, брезентову куртку або фартух. 

Зварювання металів супроводжується виділенням шкідливих газів, 

тому перед початком роботи необхідно увімкнення припливно-витяжну 

вентиляцію. 

 

8.1.7. Запитання для самоперевірки 

 

1. Упорядкування регулятора РЗЦ-403. 

2. Склад регулятора РЗЦ-403. 
3. Призначення та технічні дані регулятора РЗЦ-403. 

4. Робота регулятора при подачі напруги живлення і при натисненні 

педалі (або іншого приладу). 

5. Налаштування регулятора на 𝑐𝑜𝑠 𝜑 зварювальної машини. 

6. Порядок дослідження регулятора. 

7. Визначення та усунення несправностей у регуляторі. 
8. Сутність і різновиди стикового контактного зварювання. 

9. Будова і принцип роботи стикової контактної машини. 

 

8.2. Проведення лабораторної роботи 

 

8.2.1. Порядок проведення лабораторної роботи 

 

1. Ознайомитися з будовою стенда та конструкцією регулятора, роз- 

міщенням і конструкцією основних елементів схеми (при вимкненому 

жив-ленні). 

2. Увімкнути живлення регулятора. За допомогою двопроменевого 

осцилографа C1-18 проконтролювати логічний стан входів і виходів еле- 

ментів в початковому стані, тобто до натискання на педаль (або на інший 

пристрій). Ампервольтметрами ТЛ-4М виміряти рівні відповідних сигна- 

лів. Дані занести в табл. 8.1. 

3. Натиснути на педаль (або на інший пристрій). Якщо педаль весь 

час натиснута, цикл буде повторюватися автоматично. Осцилографом про- 

контролювати логічні стану елементів схеми при натиснутій педалі. Дані 

занести в табл. 8.1. 

4. Проконтролювати роботу фазообертача і коло формування керую- 

чих імпульсів тиристорів контактора, для чого необхідно натиснути на 

педаль, встановити тривалість операції «Зварювання» в максимальне поло- 

ження, а всі інші – в мінімальне. Зарисувати осцилограми вхідних і ви- 

хідних сигналів на елементах Е9 і Е13-2. 

5. Проконтролювати роботу елементів, які забезпечують відлік трива- 
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лості операції «Зварювання» при тих самих умовах регуляторів, що і в п. 4. 

За допомогою осцилографа провести вимірювання тривалості операції 

«Зварювання», регулюючи її тривалість. 

6. За допомогою двопроменевого осцилографа виміряти межі регу- 

лювання тривалості основних операцій циклів «Стиснення», «Зварюван- 

ня», «Проковування», «Пауза». За допомогою лічильника Ф5129 виміряти 

максимальну і мінімальна кількість циклів за хвилину при автоматичному 

режимі. Дані занести в табл. 8.2. 

 

Таблиця 8.1 – Результати логічного стану входів і виходів елементів 

у початковому стані 

Номер 

елемента 

Номер 

виводу 

Логічний стан елементів при 

увімкненні живлення 

Логічний стан елементів кіл 

при натисканні педалі (або 

іншого пристрою) 

Е3 8 
7 

9 
10 

  

Е6 1 
2 

4 

7 

9 

10 
11 

  

Е7 1 
2 

7 
9 

  

Е8 5 
9 

  

Е9 1 
9 

  

Е10 9 

10 

8 
7 

  

Е11 9 
9 

  

Е12 5 
9 

  

Е13 5 
2 

9 
1 

  

 

Розрахувати відносну похибку витримок часу операції «Зварюван- 

ня». 
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7. Настроювати регулятор на cos 𝜑 машини. Зібрати схему рис. 8.2. 

Перевірку і регулятори виробляти на машині при увімкненому тумблері 

«Нагрівання». 

Порядок налаштування: 

а) подати в машину повітря, воду і напругу живлення; 

б) увімкнути вимикач «Мережа» на регуляторі; 

в) встановити ручку «Нагрівання» в крайнє ліве положення; 
г) натиснути педаль (або іншого пристрою) і перевірити за осцило- 

графом наявність імпульсів струму позитивної і негативної полярності; 

д) обертати поступово ручку «Нагрівання» за годинниковою стріл- 

кою і щоразу, натискаючи на педаль, перевіряти за осцилографом, щоб ім- 

пульси струму були позитивної і негативної полярності і паузою між ними. 

При роботі з машиною не допускати повороту ручки резистора 

« cos 𝜑» , щоб не стався зрив однієї півхвилі струму, що небезпечно для ти- 

ристорів. 

 

Таблиця 8.2 – Результати виміряні у експериментах 

 

 

 

 
Операція 

Виміряний параметр 

 
Макси- 

мальна 

трива- 

лість 

опера- 

ції, с 

 

Проміж- 

ні зна- 

чення 

трива- 

лості 

опера- 

ції, с 

 
Міні- 

мальна 

трива- 

лість 

опера- 

ції, с 

Міні- 

мальний 

сумарний 

час 

відпра- 

цювання 

всіх 

опера-цій, 

с 

Макси- 

мальна 

кількість 

циклів за 

хвилину 

при 

автома- 

тичному 

режимі 

Міні- 

мальна 

кількість 

циклів за 

хвилину 

при 

автома- 

тичному 

режимі 

Стискання 
Зварювання 

Проковування 
Пауза 

      

 

8. При заданій несправності (за вказівкою викладача) необхідно виз- 

начити ймовірні причини і вказати можливі методи усунення. 

Перелік несправностей, що зустрічаються найбільш часто: 

а) при вмиканні регулятора в мережу при розімкнений педалі почи- 

нається відпрацювання циклів; 

б) при натисканні на педаль регулятор не працює по циклу (не опус- 

кається електрод); 

в) не вмикається пневмоклапан при натисненні педалі; 
г) після натискання на педаль електрод опускається, але зварюваль- 

ного струму немає. Імпульси вмикання тиристорів відсутні; 

д) зварювальний струм проходить і припиняється, але не піднімаєть- 

ся електрод; 

е) регулятор не працює в режимі «Автоматичне зварювання»; 
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ж) не регулюється зварювальний струм; 

з) немає відпрацювання однієї з операцій «Пауза», «Зварювання», 

«Проковування», «Стиснення»; 

к) смужка витримки «Зварювання» та дійсної витримки відрізняють- 

ся більш ніж на 10 %. 

 

8.2.2. Обробка результатів експериментів 

 

1. Увімкнути живлення регулятора. За допомогою двопроменевого 

осцилографа C1-18 проконтролювати логічний стан входів і виходів еле- 

ментів у початковому стані, тобто до натискання на педаль (або на інший 

пристрій). Ампервольтметрами ТЛ-4М виміряти рівні відповідних сигна- 

лів. Дані занести в табл. 8.1. 

2. За допомогою двопроменевого осцилографа виміряти межі регу- 

лювання тривалості основних операцій циклів «Стиснення», «Зварюван- 

ня», «Проковування», «Пауза». За допомогою лічильника Ф5129 виміряти 

максимальну і мінімальна кількість циклів за хвилину при автоматичному 

режимі. Дані занести в табл. 8.2. 

 

8.3. Висновки 

 

Зробити висновки про властивості системи, конструкцію та роботу 

регулятор циклу зварювання (РЗЦ-403). 

 

8.4. Оформлення звіту 

 

У звіті відобразити: 

– тему лабораторної роботи та її мету; 

– порядок виконання роботи; 

– принципову блок-схему установки для визначення роботи регуля- 

тора циклу зварювання (мод. РЗЦ-403); 

– послідовність виконання розрахунків показників та коефіцієнтів 

роботи регулятора циклу зварювання (мод. РЦЗ-403); 
– висновки з роботи. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 9 

 

ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ 

РОБОТІВ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ 

 

9.1. Підготовка до лабораторної роботи 

 

9.1.1. Мета роботи 

 

Дослідити властивості системи, вивчивши конструкцію та роботи 

регулятора циклу зварювання (мод. РЗЦ-403) на підставі таких дій: 

– вивчити конструкцію та принцип роботи регулятора; 

– проконтролювати роботу основних ланцюгів регулятора циклу зва- 

рювання мод. РЦС-403 і вивчити їх взаємодію при вмиканні живлення та 

при натисканні на педалі або інший пристрій; 

– вивчити методику настройки регулятора на cos 𝜑 зварювальної ма- 
шини; 

– визначити причини несправної роботи елементів схеми при зада- 

них зовнішніх проявах і додаткових ознаках; 

– навчитися усувати несправності і перевіряти функціонування еле- 

ментів регулятора. 

 

9.1.2. Завдання на підготовку до лабораторної роботи 

 

При підготовці до лабораторної роботи н е о б х і д н о в и - 

к о н а т и т а к і д і ї : 

– вивчити основні теоретичні положення стосовно конструкції та 

дослідити роботу регулятора циклу зварювання (мод. РЗЦ-403); 

– вивчити способи визначення вхідних даних для сталої роботи ре- 

гулятора циклу зварювання (мод. РЗЦ-403); 

– вивчити існуючі моделі зварювального обладнання, що працюють 

із постійним, змінним або імпульсним струмом; 

– опрацювати методичні вказівки та рекомендовану літературу з цьо- 

го питання; 

– ознайомитися з технікою і технологією автоматичного керування 

зварювальною електричною дугою за допомогою регулятора циклу зварю- 

вання (мод. РЗЦ-403); 

– відповісти на запитання для самоперевірки. 
 

Виконуючи лабораторну роботу, студент повинен знати: 

– методику керування зварювальною електричною дугою за допомо- 

гою регулятора циклу зварювання (мод. РЗЦ-403); 

– основу системи регулювання конструкції регулятора циклу зварю- 
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вання (мод. РЗЦ-403); 

– правила використання лабораторної установки; 
– правила техніки безпеки при виконанні зварювальних робіт і інст- 

рукції до неї. 

 

Крім того, студент повинен вміти: 

– аналізувати і систематизувати літературні та експериментальні дані 

при проведенні досліджень конструкції та роботи регулятора циклу зварю- 

вання (мод. РЗЦ-403); 

– розраховувати технологічні параметри при різноманітних видах 

зварювання для виконання керування зварювальною електричною дугою 

за допомогою регулятора циклу зварювання (мод. РЗЦ-403); 

– підключити необхідні прилади. 

 

9.1.3. Рекомендована література 

 

1. Николаев Г. А. Сварка в машиностроении : Справочник в 4-х т. 

Т.4 / под ред. Ю. Н. Зорина. / Г. А. Николаев. – Москва : Машиностроение, 

1979.  512 с. 

2. Орлов Б. Д. Технология и оборудование контактной сварки / Б. Д. 

Ор-лов, А. А. Чакалев, Ю. В. Дмитриев и др.; / под общ. ред. Б. Д. Орлова. 

– Москва : Машиностроение, 1975.  352 с. 

3. Орлов Б. Д. Технология и оборудование контактной сварки : учеб- 

ник для машиностроителей / Б. Д. Орлов, А. А. Чакалев, Ю. В. Дмитриев и 

др. / под общ. ред. Б. Д. Орлова. – Москва : Машиностроение, 1986. - 536 с. 

4. Гуляев А. И. Технология и оборудование контактной сварки / 

А. И. Гуляев. – Москва : Машиностроение, 1985.  256 с. 

5. Регулятор цикла сварки РЦС-403У4 (паспорт). – Симферополь, 

1979.  20 с. 

 

9.1.4. Методичні вказівки 

 

9.1.4.1. Принциповий пристрій промислового робота 

 

Промисловий робот (рис. 9.1) – пристрій, призначений для виконан- 

ня рухомих і керуючих функцій у виробничому процесі. 

У літературі набуло поширення таке визначення промислового робо- 

та, яке взяте з ГОСТ 25686-85: це – автоматична машина, стаціонарна або 

пересувна, що складається з виконавчого пристрою у вигляді маніпулято- 

ра, та має кілька ступенів рухливості. До складу робота входить пристрій 

програмного керування, що дозволяє змінювати програму для виконання у 

виробничому процесі рухомих і керуючих функцій. 

Промислові роботи зазвичай є одним із компонентів автоматизова- 
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них виробництв, які при незмінному рівні якості дозволяють збільшити 

про-дуктивність праці в цілому. 
 

Рис. 9.1. Працюючі промислові роботи 

 

Економічно вигідно використання промислових роботів спільно з 

іншими засобами автоматизації виробництва (автоматичні лінії, ділянки і 

комплекси). 

Промисловий робот у виробництві ще має назву – маніпулятор. 

Маніпулятор промислового робота за своїм функціональним приз- 

наченням повинен забезпечувати рух вихідної ланки і закріпленого в ньо- 

му об'єкта маніпулювання в просторі за заданою траєкторією і з заданою 

орієнтацією. Для повного виконання цієї вимоги основний механізм важе- 

ля маніпулятора повинен мати не менше шести рухомих частин, причому 

рух по кожної з них має бути керованим. Промисловий робот із шістьма 

рухомими частинами (ланками) є складною автоматичною системою. Ця 

система складна як у виготовленні, так і в експлуатації. Тому в реальних 

конструкціях промислових роботів часто використовуються механізми з 

кількістю рухомих частин менше шести. Крім того, всі ланки робота по- 

винні мати шість ступенів рухливості. Найбільш прості маніпулятори 

мають три, рідше  дві ступені рухливості. Такі маніпулятори значно де- 

шевші у виготовленні й експлуатації, але висувають специфічні вимоги до 

організації робочого середовища. Ці вимоги пов'язані із заданою орієнта- 

цією об'єктів маніпулювання щодо механізму робота. Тому обладнання 

має розташовуватися щодо такого робота з необхідною орієнтацією. 
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Види маніпуляторів. Залежно від виду систем керування розріз- 

няють маніпулятори з ручним і автоматичним керуванням. 

У маніпуляторах з ручним керуванням оператор, діючи на ланки 

керуючого механізму, приводить у рух ланки виконавчого механізму. В 

найпростіших випадках передача руху може бути здійснена за допомогою 

механічного зв'язку, тобто через зубчасті колеса, троси, важелі тощо. Про- 

те у цьому випадку граничні сили та переміщення виконавчого органа 

обмежені можливостями оператора. Цього недоліку позбавлені маніпу- 

лятори, в яких окремі ланки виконавчого механізму приводяться в рух сер- 

водвигунами за сигналами, що виробляються при русі ланок керуючого 

механізму. Крім цього, у маніпуляторах із серводвигунами легко вико- 

нується дистанційне керування. 

У маніпуляторах з автоматичним керуванням ланки виконавчого 

механізму одержують рух від серводвигунів, які працюють за цією про- 

грамою подібно верстатам із програмним керуванням. Керуючий механізм 

служить у цьому випадку лише для вироблення програми роботи виконав- 

чого механізму. Всі дії оператора, пов’язані з переміщенням ланок ке- 

руючого механізму, перетворюються за допомогою датчиків переміщень в 

електричні або механічні сигнали та записуються на магнітну стрічку або 

перфострічку. Одержану програму можна багаторазово використовувати 

для керування маніпулятором. Маніпулятори з автоматичним керуванням 

можуть використовуватися не тільки для роботи в шкідливих умовах, але і 

для механізації одноманітних і стомлюючих операцій при обробці та скла- 

данні виробів. 

Розглянемо для прикладу структурну і функціональну схеми промис- 
лового робота з трирухомим маніпулятором. Основний механізм руки ма- 

ніпулятора складається з нерухомої ланки 0 і трьох рухомих ланок 1, 2 і 3 
(рис. 9.2). Структурна схема механізму цього маніпулятора відповідає 

циліндричній системі координат. У цій системі ланка 1 може обертатися 

щодо ланки 0 (відносне кутове переміщення 10), ланка 2 переміщається 

по вертикалі щодо ланки 1 (відносне лінійне переміщення S21) і ланка 3 
переміщається в горизонтальній площині щодо ланки 2 (відносне лінійне 

переміщення S32). 

На кінці ланки 3 закріплено захоплюючій пристрій або кліщі, який 

призначений для захоплення й утримання об'єкта маніпулювання (зварю- 

вального пальника) при роботі маніпулятора при зварюванні. Ланки ос- 

новного важеля механізму маніпулятора утворюють між собою три одно- 

рухомі кінематичні пари (одну обертальну 𝐴1в і дві поступальні 𝐵1в і 𝐶1в), 
які забезпечують переміщення об'єкта в просторі без керування його орієн- 
тацією. Для виконання кожного з трьох відносних рухів маніпулятор має 

бути оснащений приводами, які складаються з двигунів з редуктором і сис- 

теми датчиків зворотного зв'язку. Оскільки рух об'єкта здійснюється за за- 

даним законом руху, то в системі повинні бути пристрої, що зберігають і 
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задають програму руху, які назвемо носіями програм. 
 

Рис. 9.2. Функціональний пристрій промислового робота (маніпулятора): 

а – принципова схема; б – кінематична схема; 0 – основа; 1 – обертальна колона 

(стояк); 2 – пересувна напрямна; 3 – рука; х, у, z – базова система координат сітка; 

10 – обертальний рух; S21, S32 – відносне лінійне переміщення (відповідно: верти- 

кальне, горизонтальне); А1в, В1в та С1в – кінематичні пари; m, M – рух стискання та 
розтискання кліщі відповідно 

 

При керуванні від ЕОМ такими пристроями можуть бути дискети, 

диски CD, магнітні стрічки та ін. Перетворення заданої програми руху в 

сигнали керування двигунами здійснюється системою керування. Ця сис- 

тема включає ЕОМ з відповідним програмним забезпеченням, цифроана- 

логові перетворювачі і підсилювачі. Система керування, відповідно до за- 

даної програми, формує та видає на виконавчі пристрої приводів (двигуни) 

сигнали, що управляють 𝑢𝑖. При необхідності вона коригує ці дії за сигна- 

лами xi, які надходять в неї з датчиків зворотного зв'язку. Функціональна 
схема промислового робота наведена на рис. 9.3. 

 

9.1.4.2. Основні поняття і визначення. Структура маніпуляторів. 

Геометрично-кінематичні характеристики 

Формула будови – математичний запис структурної схеми маніпуля- 

тора, що містить інформацію про кількість його рухливості, вигляді кіне- 

матичних пар та їх орієнтації щодо осей базової системи координат (систе- 

ми, пов'язаної з нерухомою ланкою). 

Рухи, що забезпечуються маніпулятором поділяються на такі: 
• глобальні (для роботів із рухомою основою) – рухи стояка мані- 

пулятора, що істотно перевищують розміри механізму; 
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• регіональні (транспортні) – рухи, що забезпечуються першими 

трьома ланками маніпулятора або його «рукою», величина яких порів- 

нянна з розмірами механізму; 

• локальні (орієнтують) – рухи, що забезпечуються ланками мані- 

пулятора, які утворюють його «кисть», величина яких значно менша від 

розмірів механізму. 
 

 

Рис. 9.3. Функціональна схема промислового маніпулятора: 

𝑢𝑖𝑝𝑟, 𝑢1, 𝑢2 та 𝑢3 – зворотні сигнали керування; ∆𝑥1, ∆𝑥2 та ∆𝑥3 – прямі сигнали 

керування; Д1, Д2 і Д3 – двигуни електричні 

 

Відповідно до цієї класифікації рухів, у маніпуляторі можна виділи- 

ти дві ділянки кінематичного ланцюга з різними функціями: механізм руки 

і механізм кисті. «Руку» розуміють як ту частину маніпулятора, яка забез- 

печує переміщення центру кліщів – точки М (регіональні рухи кліщів); 

«пензль» – як ті ланки і пари, що забезпечують орієнтацію кліщів (локаль- 

ні руху кліщів). 

Структурна схема механізму – його графічне зображення на якому 

показані стояк, рухливі ланки, кінематичні пари та їх взаємне розташу- 

вання. Графічне зображення елементів схеми виконується з урахуванням 

прийнятих умовних позначень. У табл. 9.1 наведено умовні позначення кі- 

нематичних пар. 

Кінематичним ланцюгом називається система ланок, що утво- 

рюють між собою кінематичні пари. Ланцюг, в якому кожна ланка входить 

не більше ніж у дві кінематичні пари, називається простий. 
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Незамкненим називається такий кінематичний ланцюг, в якому є 

ланки, що входять тільки в одну кінематичну пару. 

Розглянемо структурну схему антропоморфного маніпулятора, тобто 

схему, яка в першому наближенні відповідає механізму руки людини (рис. 

9.4). Цей механізм складається з трьох рухомих ланок і трьох кінематич- 

них пар: двох трирухомих сферичних 𝐴3сф і 𝐶3сф та однієї однорухомої 

обертальної 𝐵1В. 
Кінематичні пари (КП) маніпулятора характеризуються: ім'ям або 

позначенням КП – велика літера латинського алфавіту (A, B, C і т.п.); 

ланками, що утворюють пару (0/1, 1/2 і т.п.); відносним рухом ланок у парі 

(для однорухомих пар – обертальний, поступальний і гвинтовий); рухли- 

вістю КП (для нижчих пар  від 1 до 3, для вищих пар  від 4 до 5); віссю 

орієнтації осі КП щодо осей базової або локальної системи координат. 

 

Таблица 9.1 – Умовні позначення кінематичних пар 

Однорухома обертальна Однорухома поступова Дворухома циліндрична 

 

 

 

 

 

 

Дворухома сферична Трирухома сферична Трирухома плоска 

 

 

 

 

 

 

 

Робочий простір маніпулятора – частина простору, обмежена по- 

верхнями, що огинають до безлічі можливих положень його ланок. Зона 

обслуговування маніпулятора – частина простору, відповідна безлічі мож- 

ливих положень центру кліщів маніпулятора. Зона обслуговування є важ- 

ливою характеристикою маніпулятора. Вона визначається структурою і 

системою координат руки маніпулятора, а також конструктивними обме- 

женнями, накладеними відносно переміщення ланок у КП. 
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Рис. 9.4. Структурна схема антропоморфного маніпулятора (а) та схема обертових 

рухів навколо системи координат (б): 

0 – основа; 1 – плече; 2 – передпліччя; 3 – кисть; 𝐴3сф, 𝐵1В, 𝐶3сф – рухомі точки 

по’єднання кінематичних ланок 

 

Рухливість маніпулятора W – кількість незалежних узагальнених 

координат, що однозначно визначає положення кліщів у просторі 
 

5 

𝑊 = 6 ∙ 𝑛 − ∑(6 − 𝑖) ∙ 𝑝𝑖 , 
𝑖−1 

 

(9.1) 

або для незамкнених кінематичних ланцюгів 
 

5 

𝑊 = 6 𝑛 − ∑ 𝑖 ∙ 𝑝𝑖 . 
𝑖−1 

 

(9.2) 

Маневреність маніпулятора М – рухливість маніпулятора при за- 

фіксованих (нерухомих) кліщах 
 

𝑀 = 𝑊 − 6. (9.3) 

Можливість зміни орієнтації кліщів при розміщенні їх центру в за- 

даній точці зони обслуговування характеризується кутом сервісу – тілес- 

ним кутом , який може описати остання ланка маніпулятора (ланка на 

якій закріплені кліщі) при фіксації центру кліщів у заданій точці зони обс- 
луговування 

 = 𝑓𝐶 /𝑙, (9.4) 

де 𝑓𝐶 – площа сферичної поверхні, що описується точкою С ланки 3; 
𝑙 – довжина ланки 3. 

Відносна величина називається коефіцієнтом сервісу. 

𝑘 = /(4). (9.5) 

Для маніпулятора, зображеного на рис. 9.4, рухливість маніпулятора 

𝑊 = 6 ∙ 3 − (3 ∙ 2 − 5 ∙ 1) = 18 − 11 = 7; 

маневреність 𝑀 = 7 − 6 = 1; 
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формула будови 

𝑊 = [ 10 + 10 + 10] + 21 + [32 + 32 + 32]. (9.6) 

Структура кінематичного ланцюга маніпулятора повинна забезпечу- 

вати необхідне переміщення об'єкта в просторі із заданою орієнтацією. Для 

цього необхідно, щоб кліщі маніпулятора мали можливість виконувати 

рухи мінімум за шістьома координатами: трьома лінійними і трьома куто- 

вими. 
Розглянемо на об'єкті маніпулювання точку М, яка збігається з цент- 

ром кліщів (рис. 9.5). Положення об'єкта в нерухомій (базової) системі 
координат 0x0y0z0 визначається радіус-вектором точки М та орієнтацією 
одиничного вектора 𝐴  з початком у цій точці. У математиці положення 

 

Рис. 9.5. Схема маніпулювання точкою М (а) та схема обертових рухів навколо 

системи координат (б): 

0 – основа; 1 – плече; 2 – передпліччя; 3 – кисть; 𝐴3сф, 𝐵1В, 𝐶3сф, 𝑀3сф – рухомі 

точки по’єднання кінематичних ланок 

 

Орієнтація об'єкта в просторі задається кутами ,  і , які вектор 

орієнтації утворює з осями базової системи координат. На рис. 9.6 наве- 

дено схему рухомого маніпулятора з шістьома степенями вільності, з обер- 

тальними кінематичними парами і координатами об'єкта маніпулювання. 

При структурному синтезі механізму маніпулятора необхідно врахо- 

вувати таке: 

точки в просторі задається в одній з трьох систем координат: 

• прямокутній декартовій з координатами 𝑥𝑀, 𝑦𝑀, 𝑧𝑀; 

• циліндричній з координатами 𝑟𝑠𝑀, 𝜑𝑀, 𝑧𝑀; 

• сферичній з координатами 𝑟𝑀, 𝜑𝑀, 𝑀. 
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• кінематичні пари маніпуляторів забезпечуються приводами, що 

включають: двигуни і гальмівні пристрої, тому в схемах маніпуляторів 

зазвичай використовуються однорухомі кінематичні пари: обертальні або 

поступальні; 

• необхідно виключити не тільки задану рухливість кліщів маніпуля- 

тора, але й таку орієнтацію осей кінематичних пар, яка б забезпечувала не- 

обхідну форму зони обслуговування, а також простоту і зручність програ- 

мування їх рухів; 

• при виборі орієнтації кінематичних пар необхідно враховувати роз- 

ташування приводів (на основі або на рухомих ланках), а також спосіб 

урівноваження сил ваги ланок. 

Переміщення кліщів в просторі можна забезпечити, якщо орієнту- 

вати осі перших трьох кінематичних пар по осях однієї з осей координат. 

При цьому вибір системи координат визначає тип руки маніпулятора і вид 

його зони обслуговування. 

У ГОСТ 25685-83 подано різні види систем координат для руки ма- 

ніпулятора, які наведено в табл. 9.2. Тут е приклади структурних схем ме- 

ханізмів, відповідні системам координат. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.6. Схема 

рухомого 

маніпулятора з 

шістьома степенями 

вільності, 

обертальними 

кінематичними 

парами та 

координатами 

об'єкта 

маніпулювання 

 

Структурні схеми механізмів кисті, що застосовуються в маніпуля- 

торах, подані в табл. 9.3. Приєднуючи до вихідні ланці руки той чи інший 

механізм кисті, можна отримати більшість відомих структурних схем ма- 

ніпуляторів, які застосовуються в реальних промислових роботах. 
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Таблиця 9.2 – Системи координат «руки» маніпулятора 
Прямокутна (декартова) Циліндрична 

 

 

 

 

Сферична Кутова (ангулярна) 
 

 

 

 

Інші 

 

Структура маніпулятора визначається і місцем розміщення приводів. 

Якщо приводи розміщуються безпосередньо в кінематичних парах, то до 

мас рухомих ланок маніпулятора додаються маси приводів. Сумарне на- 

вантаження на приводи та їх потужність збільшуються, а відношення маси 

маніпулятора до корисного навантаження (максимальної маси об'єкта мані- 

пулювання) зменшується. Тому при проєктуванні роботів приводи ланок 

руки, як найбільш потужні і таки, що володіють більшою масою, прагнуть 

розмістити ближче до основи робота. Для передачі руху від приводу до 

ланки використовуються додаткові кінематичні ланцюги. 

Як видно з табл. 9.3, механізм маніпулятора утворений з просторо- 

вого незамкнутого кінематичного ланцюга. Ланки цього ланцюга (рис. 9.8) 

за аналогією до руки людини мають назву: 0 – корпус (опора); 1 – плече; 

2 – передпліччя; З – кисть, або кліщі; 4 – палець. Кінематичну пару, 

утворену плечем і корпусом, або кінематичний ланцюг, що замінює цю па- 

ру, називають плечовим суглобом; кінематичну пару, утворену плечем і 

передпліччям, – локтевим суглобом; кистю і передпліччям – кістевим 

суглобом. Ланка 4 (палець) при розгляді структури, кінематики та дина- 

міки маніпулятора об’єднується з ланкою 3. Тому вважається, що ма- 

ніпулятор, зображений на рис. 9.8, складається зі стояка (корпусу) і трьох 



126  

рухомих ланок, які з’єднані між собою двома сферичними парами III класу 

і однією обертовою парою V класу. Отже, такий механізм дає сім степенів 

вільності 

𝑊 = 6п − 5р5 − 2р3 = 6 ∙ 3 − 5 ∙ 1 − 3 ∙ 2 = 7. 

Таблиця 9.3 – Структурні схеми різноманітних механізмів кисті, що 

застосовуються в маніпуляторах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кліщі у такому маніпуляторі може зайняти будь-яке положення у 

просторі в межах, які допускають розміри ланок. 

Розглянемо схему руки маніпулятора ПР фірми ASEA (рис. 9.7). До 

триланкового механізму з ангулярною системою координат додані: 

• для приводу ланки 2 – найпростіший кулісний механізм, утворе- 

ний ланками 4, 5 і 2; 

• для приводу ланки 3 – ланцюг, що складається з кулісного меха- 

нізму (ланки 6, 7 і 8) і шарнірного чотириланковика (ланки 8, 9, 2 і 3). 

Таким чином, у важільному механізмі можна виділити кінематичний 

ланцюг руки (ланки 1, 2 і 3) і кінематичні ланцюги приводів. 

Маніпулятори використовують принцип розміщення приводів, на 

основі мають більш складні механізми. Однак збільшення кількості ланок і 

кінематичних пар компенсується зменшенням мас і моментів інерції, рух- 

ливих ланок маніпулятора. Крім того, замкнені кінематичні ланцюги під- 

вищують точність і жорсткість механізму. В цілому маніпулятори, що ви- 

користовують методи комбінованого розміщення приводів (частина приво- 

дів на основі, частина на рухомих ланках), мають кращі енергетичні та ди- 

намічні характеристики, а також володіють більш високою точністю пере- 

міщень. 

У кінематичних схемах розглянутих маніпуляторів ваги ланок спри- 

чиняють додаткове навантаження на приводи. Фірма SKILAM розробила 

ро-бот SANCIO (рис. 9.8), в якому ваги приводів і ланок сприймаються 

кіне-матичними парами, а на момент двигунів впливають тільки через сили 

тертя. Така структурна схема механізму потребувала збільшення розмірів 



127  

кі-нематичних пар, проте в цілому було отримано суттєву перевагу з енер- 

гетичними і динамічними показниками. 

 
 

 

Рис. 9.7. Схема руки маніпулятора ПР 

фірми ASEA: 

0 – опора; 1 – стояк; 2, 3, 8, 9 – важелі; 

4, 6 – штоки; 5, 7  приводи 

 

 

Рис. 9.8. Схема руки робота SANCIO 

фірми SKILAM, у якого вага приводів і 

ланок сприймаються кінематичними 

парами: 

0 – корпус (опора); 1 – перша ланка 

(плече); 2 – друга ланка (передпліччя); 

3 – третя ланка (кисть або кліщі); 

4  палець 

 

Важлива особливість маніпуляторів – зміна структури механізму в 

процесі роботи, про що йшла мова на лекції зі структури механізмів. Від- 

повідно до циклограми або програми роботи робота, в деяких кінематич- 

них парах вмикаються гальмівні пристрої. При цьому дві ланки механізму 

жорстко з'єднуються одна з одною, утворюючи одну ланку. Зі структурної 

схеми механізму виключається одна кінематична пара і одна ланка, кіль- 

кисть рухливостей кліщів механізму зменшується (зазвичай на одиницю). 

Змінюється структура механізму і в тих випадках, коли в процесі ви- 

конання робочих операцій (наприклад, при складанні або зварюванні) кліщі з 

об'єктом маніпулювання стикаються з навколишніми предметами, утворюю- 

чи з ними кінематичні пари. Кінематичний ланцюг механізму замикається, а 

кількість рухливостей зменшується. В цьому випадку у ланцюзі можуть 

виникати надлишкові зв'язку. Ці структурні особливості маніпуляторів 

необхідно враховувати при програмуванні роботи промислового робота. 

 

9.1.5. Обладнання, прилади та матеріали 

 

Оснащення ділянки лабораторної роботи: 

 маніпулятор ; 
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 матеріали – аркуші формату А4 або зошит; 

 плакати – кінематичні схеми зварювальних промислових робо- 

тів, схеми кінематичних пар та з’єднань; 

 довідкова література – довідники, державні стандарти. 

 

9.1.6. Техніка безпеки 

 

При виконанні лабораторної роботи необхідно дотримуватися пра- 

вил з техніки безпеки. Найбільшу небезпеку становить ураження елект- 

ричним струмом, опіки бризками розплавленого металу, травми від ру- 

хомих частин приводів машини. Вторинна напруга джерел живлення, що 

застосо-вуються для автоматичного зварювання, має бути не більше 90 В. 

Але незважаючи на відносно невисоку напругу холостого ходу, необхідно 

застосовувати відповідні заходи захисту. Для цього передбачають прист- 

рій, що вимикає джерело від мережі після припинення зварювання, або 

обмежування напруги холостого ходу до 12 В. 

Студент може зазнати впливу високої напруги лише в разі пробою 

або замикання первинної обмотки зварювального трансформатора на вто- 

ринний коло. Щоб уникнути цього, перед початком роботи необхідно 

перевірити наявність заземлення джерела живлення. Переставляти планки, 

переходити на інший рівень регулювання зварювального трансформатора, 

виправляти частини автомата можна тільки після вимкнення установки від 

мережі. Для захисту від опіків кожному студенту видають щиток, рука- 

виці, брезентову куртку або фартух. 

Зварювання металів супроводжується виділенням шкідливих газів, 

тому перед початком роботи необхідно увімкнути припливно-витяжну вен- 

тиляцію. 

 

9.1.7. Запитання для самоперевірки 
 

 

 

 

 

 

 
 

вісу? 

тя»? 

1. Дайте визначення поняття маніпулятора. 

2. Зобразіть кінематичну схему маніпулятора та назвіть його ланки. 
3. Як розрізняють маніпулятори залежно від виду систем керування? 

4. Що називають маневреністю маніпулятора? 

5. Дайте визначення робочого об’єму маніпулятора. 

6. На які класи поділяють рухи кліщів? 
7. Що називають зоною обслуговування, кутом та коефіцієнтом сер- 

 

8. Як поділяють системи керування залежно від властивості «відчут- 

 

9. Назвіть режими роботи системи автоматичного керування. 

10. Що називають алгоритмом керування маніпулятором? 
11. Охарактеризуйте рівні керування маніпулятором. 
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12. Дайте визначення промислового робота. 

13. Як класифікують промислові роботи залежно від спеціалізації, 

вантажопідйомності, способу розміщення, можливості пересування? 

14. Назвіть основні частини конструкції промислових роботів. 

15. Охарактеризуйте кожний з трьох поколінь роботів. 

 

9.2. Проведення лабораторної роботи 

 

Для розглянутих маніпуляторів провести структурний і кінематич- 

ний аналіз механізму, виконавши при цьому таке: 

• вибрати систему координат Оxyz; накреслити структурну схему ма- 

ніпулятора, на якій осі пар орієнтувати по осях цієї системи; позначити на 

ній ланки – цифрами і кінематичні пари – латинськими літерами (в позна- 

ченні кінематичній парі індексами вказати рухливість і вид пари: обер- 

тальна – 1в, поступальна – 1п, сферична – 3сф, циліндрична – 2ц); 

• позначити на схемі відносні переміщення ланок у кінематичній парі 

(лінійні переміщення – x, y, z; кутові – , , ); 

• визначити ланки, що утворюють відповідно «руку» і «кисть» мані- 

пулятора; 

• скласти і записати формулу будови механізму; 

• визначити систему координат «руки» маніпулятора; 
• визначити кількісь ланок (загальну і рухомих), кількість однору- 

хомих кінематичних пар (поступальних і обертальних); 

• підрахувати кількість рухливостей механізму і маневреність, кіль- 

кість надлишкових зв'язків у механізмі; 

• для кінематичних пар механізму визначити ланки, що утворюють 

кінематичну пару, відносний рух у кінематичній парі, рухливість кінема- 

тичної пари й орієнтацію осі кінематичної пари щодо осей системи коор- 

динат. 

 

9.2.1. Порядок проведення лабораторної роботи 

 

1. Увімкнути промисловий робот або маніпулятор і вивчити віднос- 

ний рух ланок механізму. Накреслити структурну схему маніпулятора, 

нанести позначення ланок кінематичних пар, центру кліщів маніпулятора. 

2. Визначити основні параметри структурної схеми маніпулятора і 

параметри його кінематичних пар, заповнити відповідні таблиці. 

3. Для обраного промислового робота, або маніпулятора, за завдан- 

ням викладача (задається формула будови маніпулятора) виконати струк- 

турний і кінематичний аналіз. 

Зробити висновки з роботи вказавши в них кількість рухливостей ма- 

ніпулятора, систему координат, вид кінематичного ланцюга. 
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9.2.2. Обробка результатів експериментів 

 

Роботу виконати за відповідними табл. 9.4…9.8 шляхом обрання не- 

обхідного варіанта та з занесенням результатів до відповідних таблиць зві- 

ту. Роботу виконувати за варіантами, заданими викладачем (табл. 9.6 та 

рис. 9.8), отримані результати занести до таблиць (аналогічно таблицям 

9.6…9.8). 

 

Таблиця 9.4 – Умовні позначення елементів структурних кінематич- 

них схем 
Елемент Ескіз Характеристика 

1 2 3 

Ланка (стрижень) 

 

 


Нерухливе закріплення 

ланки 
 

(стояк) 

 

 
 

 

 

 
 

Рух відсутній 

Жорстке з'єднання 

ланок 

 

 

Рухливе з'єднання з 

переміщенням уздовж 

прямолінійних 
напрямних 

 

 

Зворотно-поступальний 

рух (поступальна пара 

класу V) 

 
Гвинтове рухливе 

з'єднання 

 

 

Зворотно-поступальний 

рух і взаємозалежний 

обертовий рух 

(поступально-обертальна 
пара класу V) 

 
Циліндричне з'єднання 

ланок 

 

 

Зворотно-поступальний 

рух і незалежне обер- 

тання навколо поздов- 

жньої осі (циліндрична 

пара класу IV) 

 
Плоске шарнірне 

з'єднання ланок 

 

 

Обертання навколо 

поперечної осі 

(обертальна пара класу V) 

Кульовий шарнір із 
пальцем 

 

Обертання навколо двох 

осей (обертальна пара 

класу IV) 

 
Кульовий шарнір 

 

Обертання навколо трьох 

осей (обертальна пара 

класу III) 
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Продовження табл. 9.4 
1 2 3 

 

 
Захоплюючій пристрій  

Затискні елементи 

рухливі 

 

Затискні елементи 

нерухливі 

 

Таблиця 9.5 – Кінематичні пари 
 

Загальний вигляд пари та її назва 

 

Клас пари 
Кількість 

ступенів 
рухомості 

 

Умовне позначення 

1 2 3 4 

 
Шар  площина 

 

 
1 

 

 
5 

 

 

 
Циліндр  площина 

 

 
2 

 

 
4 

 

 

 
Сферична 

 

 
 

3 

 

 
 

3 

 

 

 
Сферична з пальцем 

 

 
 

4 

 

 
 

2 

 

 

 
Площинна 

 

 
 

3 

 

 
 

3 
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Продовження табл. 9.5 
1 2 3 4 

 
Циліндрична 

 

 

 
4 

 

 

 
2 

 
 

 

 
Таблиця 9.6 – Формули будови маніпуляторів промислових роботів 

для індивідуального завдання 
№ Модель робота Формула будови № Модель робота Формула будови 

1 Unimate W=+x++++ 9 Fanuc M-1 W=+z+y+++

2 Уніиверсал W=+x++++ 10 Fanuc M-2 W=z++x+++

3 Auto-Mate W=+x++++ 11 Toyoda W=x+z+y++

4 Prab W=+x++++ 12 Autohand W=z+y+x++

5 РС-40 W=x++++z+y 13 Kaufeldt W=z++x++

6 РВ-231 W=x++z+y++x 14 IR-60 W=+++++

7 Versatran W=y++z+x++ 15 Контур W=+++++

8 Matbac W=+z+y+++ 16 Asea W=++++

 

На підставі індивідуального завдання (див. табл. 9.6) розробити 

структурну схему маніпулятора (зразок вказано на рис. 9.9). 
 
 

Рис. 9.9. Структурна схема маніпулятора для індивідуального завдання 

 

9.3. Висновки 

 

Визначено властивості кінематичної схеми промислового робота за 

індивідуальним завданням, на підставі таких дій: 
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– вивчили конструкцію та принцип роботи промислового робота; 

– проконтролювали роботу основних ланцюгів кінематичного лан- 

цюга промислового робота і вивчили взаємодію його ланок; 

– вивчили методику розрахунку та побудови взаємодії ланок кінема- 

тичного ланцюга промислового робота; 

– визначили причини несправної роботи елементів кінематичного 

ланцюга промислового робота при заданих зовнішніх проявах і додаткових 

ознаках; 

– навчилися усувати несправності і перевіряти функціонування еле- 

ментів кінематичного ланцюга промислового робота. 

 

9.4. Оформлення звіту 

 

У звіті відобразити: 

– тему лабораторної роботи та її мету; 

– порядок виконання роботи; 
– принципову структурну схему маніпулятора для визначення основ- 

них параметрів за індивідуальним завданням; 

– послідовність обрання показників, необхідних для створення 

структурної схеми, занести у відповідну таблицю (зразок табл. 9.7 і 9.8); 
– висновки з роботи. 

 

Таблиця 9.7 – Основні параметри структурної схеми маніпулятора 

для рис. 9.9 
1 Формула будови W= 10 + 21 + y32 + 43 + 54 + 65 

 

2 
Рухливі ланки, що утворюються в мані- 
пуляторі 

«руку» 1 2 3 

«кисть» 4 5 6 

3 Система координат «руки» маніпулятора Сферична 

4 Кількість ланок 
Загальне k 7 

Рухомих n 6 

 

5 
Число однорухливих кінематичних пар 

Обертальних p1в 5 

Поступальних p1п 1 

6 Кількість рухливостей в просторі Wпр 6 

7 Маневреність у просторі Mпр 0 

8 Кількість надлишкових зв'язків у механізмі q 0 

 

Таблиця 9.8 – Кінематичні пари (КП) маніпулятора 
Позначення КП A B C D E F 

Ланки, що утворюють КП 1/0 2/1 3/2 4/3 5/4 6/5 

Відносний рух обер. обер. пост. обер. обер. обер. 

Рухливість у КП 1 1 1 1 1 1 

Вісь орієнтації КП z x y y z y 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 10 

 

ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ТА ПРИНЦИПУ ДІЇ ДОДАТКОВИХ 

ПРИСТРОЇВ НА ПРИКЛАДІ ЗВАРЮВАЛЬНОГО 

МАНІПУЛЯТОРА (мод. МС) 

 

10.1. Підготовка до лабораторної роботи 

 

10.1.1. Мета роботи 

 

Вивчити конструкцію та принцип дії додаткових пристроїв на прик- 

ладі зварювального маніпулятора (мод. МС) на підставі таких дій: 

– вивчити конструкцію маніпулятора та принцип роботи його основ- 

них вузлів; 

– проконтролювати роботу основних ланцюгів маніпулятора (мод. 

МС) і вивчити їх взаємодію при увімкненні живлення та при натисканні на 

педалі; 

– визначити причини несправної роботи елементів механізму при за- 

даних зовнішніх проявах і додаткових ознаках; 

– навчитися усувати несправності і перевіряти функціонування еле- 

ментів маніпулятора. 

 

10.1.2. Завдання на підготовку до лабораторної роботи 

 

При підготовці до лабораторної роботи н е о б х і д н о в и - 

к о н а т и т а к і д і ї : 

– вивчити основні теоретичні положення стосовно конструкції та 

дослідити роботу маніпулятора (мод. МС); 

– вивчити існуючі аналогічні моделі додаткового зварювального об- 

ладнання, що працюють з постійним, змінним або імпульсним струмом; 

– опрацювати методичні вказівки та рекомендовану літературу з цьо- 

го питання; 

– ознайомитися з технікою і технологією автоматичного керування 

процесом зварювання за допомогою моделі додаткового зварювального 

обладнання на прикладі маніпулятора (мод. МС); 

– відповісти на запитання для самоперевірки. 
 

Виконуючи лабораторну роботу, студент повинен з н а т и : 
– методику керування додатковим зварювальним маніпулятором 

(мод. МС); 

– основу системи регулювання основних параметрів додаткового 

зварювального маніпулятора (мод. МС); 

– правила використання лабораторної установки; 
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– правила техніки безпеки при виконанні зварювальних робіт і інст- 

рукції до неї. 

 

Крім того, студент повинен в м і т и : 

– аналізувати і систематизувати літературні та експериментальні дані 

при проведенні досліджень конструкції та роботи додаткового зварюваль- 

ного пристрою на прикладі маніпулятора (мод. МС); 

– розраховувати технологічні параметри при різноманітних видах та 

положеннях зварного шва при виконанні їх за допомогою додаткового зва- 

рювального пристрою на прикладі маніпулятора (мод. МС); 

– підключити необхідні прилади. 

 

10.1.3. Рекомендована література 

 

1 Куликов В. П. Технология и оборудование сварки плавлением и 

термической резки : учеб. пособие / В. П. Куликов. – Минск : Экоперс- 

пектива, 2003.  415 с. 

2 Милютин В. С. Источники питания для сварки / В. С. Милютин, 

М. П. Шалимов, С. М. Шанчуров. – Москва : Айрис-пресс, 2007.  384 с. 

3. Милютин B. C. Источники питания и оборудование для электри- 

ческой сварки плавлением : учебник / В. С. Милютин, Р. Ф. Катаев. – 

Москва : Академия, 2010.  368 с. 

4. Лебедев В. К. Машиностроение : энциклопедия в 6 т. Т. 4 : Обору- 

дование для сварки / В. К. Лебедев [и др.]. – Москва : Машиностроение, 

1999.  496 с. 

5. Оборудование для дуговой сварки : справочник / под ред. В. В. 

Смирнова. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1986.  320 с. 

6. Киреева Э. А. Полный справочник по электрооборудованию и 

электротехнике (с примерами расчетов) / Э. А. Киреева, С. Н. Шерстнев ; 

под общ. ред. С. Н. Шерстнева. – Москва : Кнорус, 2012.  864 с. 

7. Электротехнический справочник / С. Л. Корякин-Черняк [и др.]. – 

С-Петербург : Наука и техника, 2009. - 464 с. 

8. Гладков Э. А. Управление процессами и оборудованием при свар- 

ке : учеб. пособие / Э. А. Гладков – Москва : Академия, 2006.  432 с. 

 

10.1.4. Методичні вказівки 

 

10.1.4.1. Загальні відомості 

 

Для механізації основних і допоміжних операцій при зварюванні 

(рис. 10.1) застосовують центратори (рис. 10.1, а), маніпулятори (рис. 10.1, 

б), позиціонери (рис. 10.1, в), кантувачі (рис. 10.1, г), роликові стенди (рис. 

10.1, д), конвеєри (рис. 10.1, е) та інші пристрої. 
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Рис. 10.1. Основні пристрої для механізації основних і допоміжних операцій при 
зварюванні: 

а – центратори; б – маніпулятори; в – позиціонери; г – кантувачі; д – роликові 

стенди; е – конвеєри 
 

Центратори – пристосування для центрування труб, валів і т. п. при 

їх з'єднанні зварюванням із центруванням виробів відносно одне одного. 

Обертальні пристрої (маніпулятори) призначені для установки ви- 

робів у зручний для зварювання положення шляхом повороту їх навколо 

постійної осі, а також обертання їх зі зварювальною швидкістю при авто- 

матичному і напівавтоматичному зварюванні. Це спрощені маніпулятори, в 

яких відсутній механізм нахилу, вісь обертання займає постійне положення. 

Позиціонери, на відміну від маніпуляторів, не розраховані на обер- 

тання виробу зі зварювальною швидкістю. Призначені тільки для установки і 

повороту виробу в зручну для зварювання позицію. Поворот виробу можна 

здійснювати щодо двох взаємноперпендикулярних площин. Позиціонери 

застосовують для зварювання рамних, корпусних та інших виробів. 

Кантувачі призначені для установки виробів у зручне для зварю- 

вання положення шляхом повороту їх навколо горизонтальної осі. 

Роликові стенди призначені для обертання циліндричних, конічних 

і сферичних виробів з маршовою швидкістю – при складанні та зварюванні 

поздовжніх швів, а також зі зварювальною швидкістю при різних видах 

зварювання кільцевих швів. Роликові стенди з маршовою швидкістю зас- 

тосовують також при обробці і контролі. 
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Зварювальний маніпулятор мод. МС (рис. 10.1, б та рис. 10.2) приз- 

начений для зварювання кільцевих і поздовжніх швів виробів будь-якої 

конфігурації. Забезпепечує плавне регулювання швидкості обертання в 

широкому діапазоні. Найбільш поширеними пристроями серед розгляну- 

тих вище є маніпулятори, які будуть розглянуті нижче. 

 

10.1.4.2. Маніпулятори 

 

Маніпулятори призначені для установки виробів у зручне для зварю- 

вання положення шляхом повороту їх навколо вертикальної, горизон- 

тальної і похилої осей, а також для обертання зі зварювальною швидкістю. 

Область застосування – автоматичне і напівавтоматичне зварювання. 

У загальному випадку маніпулятор складається зі зварювально-лито- 

го корпусу 3, встановленого на опорні лапи 4 поворотного стола 2 з 

планшайбою 1, механізмом обертання 5 і пультом оператора 6 (рис. 10.2). 

 

 

 

 

 
Рис. 10.2. Універсальний зварювальний 

маніпулятор мод. МС: 

1 – планшайба; 2 – обертовий стіл; 

3 – литой корпус; 4 – опорні лапи; 

5 – механізм обертання; 6 – пульт 

оператора для керування пристроєм 

 

Зварювальний маніпулятор мод. МС (рис. 10.3) має два асинхронних 

електроприводи: привід повороту 1 і привід нахилу 2. Регулювання швид- 

кості обертання і нахилу здійснюється частотним перетворювачем Omron 

3G3FV. На маніпуляторі встановлені 13 кінцевих вимикачів 5, що вико- 

нують функцію датчиків положення. Для фіксації поворотного стола в ро- 

бочих положеннях служать дві пневмокамери, керування подачею стис- 

неного повітря в яких проводиться електромагнітними клапанами 3 і 4. 

Основні технічні параметри зварювального маніпулятора наведено в 

табл. 10.1. 

Керування зварювальним маніпулятором мод. МС здійснюється від 

шафи електроавтоматики, до складу якої входять: 

– частотний перетворювач Omron 3G3FV для керування обертанням 

двигуна повороту і нахилу стола із заданою швидкістю; 

– автоматичний вимикач для захисту частотного перетворювача; 

– пневмоблоки для керування фіксаторами повороту і нахилу стола; 
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– джерело вторинного електроживлення КВДС 436234.004-04 для 

живлення пневмоблоків напругою 24 В постійного струму; 

– чотири потенціометри для попереднього задання швидкості пово- 

роту / нахилу стола; 

– чотири реле для підключення потенціометрів завдання швидкості; 

– два реле для завдання напрямку обертання двигунів; 
– два реле для вмикання магнітного пускача двигуна повороту або 

магнітного пускача двигуна нахилу; 

– два магнітних пускачі; 
– пульт оператора. 

 
 

 

 
Рис. 10.3. Зварювальний маніпулятор 

мод. МС: 

1 – привід повороту; 2 – привід 

нахилу; 3, 4 – електромагнітні 

клапани; 5 – кінцевий вимикач 

 

 

Таблиця 10.1 – Технічні характеристики маніпулятора МС 
Найменування параметра Значення 

Вантажопідйомність, кг 500 

Діаметр планшайби, мм 800 

Швидкість обертання планшайби, об / хв 0,09…0,9 

Максимальний кут нахилу планшайби, град. 90 

Напруга живлення, В 3х380 

Споживана потужність, кВт 4 

Маса, кг, не більше 550 

 

Керування поворотом і нахилом маніпулятора здійснюють за допо- 

могою кнопок пульта оператора згідно з табл. 10.2 

Пульт оператора (рис. 10.4) містить органи вмикання-вимикання 

живлення, органа завдання режиму роботи й елементи індикації. 

Керування поворотом і нахилом маніпулятора здійснюється з пульта 

оператора. 

В системі керування зварювальним маніпулятором передбачені такі 

блокування: 

– при порушенні фіксації повороту або нахилу стола; 

– при натисканні кнопки «Стоп». 
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Якщо маніпулятор уже знаходиться в позиції, в яку оператор його 

хоче встановити, то операція не здійснюється, а на пульті оператора на 

загоряється індикатор 4 «Аварія». Якщо на програмному перемикачі уста- 

новлено код 30 і т. п., то блимає індикатор «Аварія». 

 

Таблиця 10.2. – Робота зварювального маніпулятора 

Кнопка 
Положення програм- 

ного перемикача 
Операція 

Поворот 0 00 Поворот маніпулятора в початкове положення 

Поворот 15 10 Поворот маніпулятора на один крок (15 град.) 

Поворот 180 20 
Поворот маніпулятора в позицію 180 град. 

відносно вихідного положення 

Нахил 0 
Нахил маніпулятора у вихідне 

(горизонтальне) положення 

Нахил 45  Нахил маніпулятора на 45 град. 
 
 

Рис. 10.4. Пульт оператора: 

1 – лампа «Живлення»; 2 – перемикач «Номер програми зварювання»; 3 – перемикач 

«Варіант зварювання»; 4 – лампа «Аварія»; 5 – вимикач «Аварія»; 6 – перемикач 

режиму «Ручний / Автомат»; 7 – кнопка «Пуск»; 8 – кнопка «Стоп»; 9 – кнопки 

ручного керування поворотом і нахилом стола; 10 – вимикач «Блокування 

зварювання»; 11 – кнопка «Розблокування столу»; 12 – кнопка вмикання вторинного 

живлення; 13 – кнопка вимкнення вторинного живлення 

 

10.1.5. Обладнання, прилади та матеріали 

 

Оснащення ділянки лабораторної роботи: 

 діючий маніпулятор мод. МС; 

 трансформатор струму типу УТТ-5 – 1 шт; 

 матеріали – аркуші формату А4 або зошит; 

 плакати – схеми зварювальних постів, пристрої зварювальних 

апаратів, техніка виконання різноманітних видів складання та зварювання; 

 довідкова література – довідники, державні стандарти. 
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10.1.6. Техніка безпеки 

 

При виконанні лабораторної роботи необхідно дотримуватися пра- 

вил з техніки безпеки. Найбільшу небезпеку становить ураження електрик- 

ним струмом, опіки бризками розплавленого металу, травми від рухомих 

частин приводів машини. 

Вторинна напруга джерел живлення, що застосовуються для авто- 

матичного зварювання, має бути не більше 90 В. Але незважаючи на від- 

носно невисоку напругу холостого ходу, необхідно застосовувати відпо- 

відні заходи захисту. Для цього передбачають пристрій, що вимикає дже- 

рело від мережі після припинення зварювання, або обмежування напруги 

холостого ходу до 12 В. 

Студент може зазнати впливу високої напруги лише в разі пробою 

або замикання первинної обмотки зварювального трансформатора на вто- 

ринне коло. Щоб уникнути цього, перед початком роботи необхідно пе- 

ревірити наявність заземлення джерела живлення. Переставляти планки, 

переходити на інший рівень регулювання зварювального трансформатора, 

виправляти частини автомата можна тільки після вимкнення установки від 

мережі. Для захисту від опіків кожному студенту видають щиток, рука- 

виці, брезентову куртку або фартух. 

Зварювання металів супроводжується виділенням шкідливих газів, 

тому перед початком роботи необхідно увімкнути припливно-витяжну вен- 

тиляцію. 

 

10.1.7. Запитання для самоперевірки 

 

1. Опишіть основні конструктивні елементи зварювального маніпу- 

лятора МС. 

2. Наведіть основні технічні характеристики зварювального маніпу- 

лятора. 

3. Наведіть склад шафи електроавтоматики. 
4. Опишіть керування зварювальним маніпулятором із пульта опера- 

тора.  

5. Основне призначення маніпулятора. 

6. Які існують види допоміжного зварювального оснащення? 

 

10.2. Проведення лабораторної роботи 

 

10.2.1. Порядок проведення лабораторної роботи 
 

1. Вивчити конструкцію та технічні характеристики зварювального 

маніпулятора МС. 

2. Вивчити склад шафи електроавтоматики й органи пульта оператора. 



141  

3. Провести керування зварювальним маніпулятором за алгоритмом, 

заданому викладачем. 

4. Зробити висновки про виконану роботу. 

 

10.2.2. Обробка результатів експериментів 

 

1. Ознайомитись із конструкцією маніпулятора мод. МС та принци- 

пом дії основних вузлів. 

2. Ознайомитись з пультом оператора. 

3. Увімкнути живлення маніпулятора мод. МС. 
4. Провести ряд дій з керуванню маніпулятором мод. МС за вказів- 

кою викладача. 

5. Визначити основні причини відмов маніпулятора мод. МС та 

занести отримані результати у табл. 10.3. 

 

Таблиця 10.3 – Види поломок маніпулятора мод. МС та шляхи їх 

усунення 
№ 
з/п 

Види поломок Способи усунення 

1.   

2.   

 

10.3. Висновки 

 

Зробити висновки про конструкцію та принцип дії зварювального 

маніпулятора (мод. МС). 

 

10.4. Оформлення звіту 

 

У звіті відобразити: 

– тему лабораторної роботи та її мету; 

– порядок виконання роботи; 

– принципову блок-схему маніпулятора мод. МС; 
– технічні характеристики, конструктивні елементи зварювального 

маніпулятора мод. МС; 

– алгоритм керування зварювальним маніпулятором; 

– висновки з роботи. 
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