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Стабілізація швидкості руху виконавчих механізмів об’ємних 

гідравлічних приводів незалежно від навантаження досі є складною науково-
технічною задачею [1, 2 та ін.]. Вказана задача може бути вирішена, як 

засобами гідравлічної апаратури, так і введенням електронних контурів 

зворотних зав’язків у рамках мехатронних модулів [3, 4 та ін.]. Проблема 

стабілізації виконавчих механізмів незалежно від навантаження особливо 

актуальна для мобільних машин [5], де навантаження часто має значну 

стохастичну складову. 
Електрогідравлічні розподільники із вбудованими клапанами підтримки 

постійного перепаду тиску є широко розповсюдженим та добре 

зарекомендувавшим себе засобом побудови об’ємних гідроприводів чутливих 

до навантаження. Вони можуть використовуватись у гідроприводах начіпного 

обладнання тракторів, екскаваторах, підоймо-транспортному обладнанні тощо. 

Також перспективним засобом побудови гідроагрегатів із чутливістю до 
навантаження є застосування багатофункціональних пропорційних 

електрогідравлічних перетворювачів [6, 7 та ін.], які можуть бути використані, 

як в одноступінчасті апарати у складі мехатронних модулів так і, як перший 

каскад підсилення у складі розподільників із вбудованими клапанами 

підтримки постійного перепаду тиску. Вибір тут буде визначатися потужністю 

гідравлічного приводу. 
В результаті проведеного огляду можна сказати, що Україна має 

достатньо вітчизняних науково-технічних напрацювань для побудови сучасних 

електрогідравлічних приводів чутливих до навантаження для використання у 

складі мобільних машин. 
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