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ВСТУП 

 

Лабораторні роботи є обов’язковою складовою дисципліни «Основи 

автоматизації машин», що базуються на засадах загальної теорії керування. 

Основною метою курсу лабораторних робіт є надання студентам можливості 

експериментально дослідити основні фізичні явища та процеси, які протікають 

у системах автоматичного регулювання.  

Тематика лабораторних робіт присвячена вивченню таких понять: 

принципова, функціональна та конструктивна схема системи автоматичного 

регулювання, статична характеристика елемента та системи в цілому, 

перехідний процес та часові характеристики систем.  

Відповідно до освітньо-професійної програми під час виконання 

лабораторних робіт студенти набувають фахову компетентність -  здатність 

приймати активну участь у наукових дослідженнях та експериментах, 

аналізувати, інтерпретувати і моделювати на основі існуючих наукових 

концепцій окремі явища і процеси у професійній діяльності з формулюванням 

аргументованих висновків. 

А також отримують наступні основні програмні результати навчання: 

 ідентифікувати об’єкти автомобільного транспорту, їх системи та 

елементи. 

 розробляти та впроваджувати засоби автоматизації та механізації при 

виробництві, експлуатації, ремонті та обслуговуванні дорожніх транспортних 

засобів  автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

 використовувати сучасні програмні засоби для розробки проектно-

конструкторської та технологічної документації зі створення, експлуатації, 

ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобільного 

транспорту, їх систем та елементів. 

 аналізувати окремі явища і процеси у професійній діяльності з 

формулюванням аргументованих висновків. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна  робота № 1 

Елементи та схеми автоматичних систем автомобілів  

 Мета роботи: отримання знань щодо конструктивної реалізації 

принципів автоматичного курування, що використовуються в автоматичних 

системах автомобілів і тракторів. Набуття уміння читання та складання 

принципових схем автоматичних систем.  

 

Короткі теоретичні відомості 

Система автоматичного керування (САК) – сукупність об'єкта 

керування та автоматичного регулятора, які взаємодіють між собою. В АС 

можуть бути наявним декілька об'єктів керування (регулювання) або 

автоматичних регуляторів. 

Автоматичним регулюванням називається зміна будь-якої фізичної 

величини згідно з необхідним законом без безпосередньої участі людини. 

Фізична величина, що підлягає регулюванню, називається регульованою 

величиною. 

Пристрій, у якому здійснюється керування (регулювання) регульованою 

величиною, називається об'єктом регулювання. 

Основні принципи автоматичного керування: 

 принцип розімкненого керування; 

 принцип керування зі зворотним зв’язком; 

 принцип компенсації; 

 комбіноване керування; 

Системи, які реалізовано на основі принципу розімкненого керування, 

виконують лише передачу керуючого сигнала від регулятора до об’єкта 

керування. Як правило вихідний і вхідний (керуючий) сигнали пов’язані 

фіксованою математичною залежністю (зазвичай – пропорційною).  
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За наявності значних зовнішніх сил регульована величина може набути 

непередбачуваного значення.   

Принцип керування зі зворотним зв'язком. Вплив на регулюючий орган 

(РО) здійснюється як функція відхилення регульованої величини у(t) від 

заданого їй значення х0(t)) 

(t)= х0(t)- у(t). 

Регулюючий орган формує вплив на ОР у вигляді функції u=f(). Функція 

f() має бути відмінною від нуля. Крім , аргументом f() можуть бути також 

похідні та інтеграли від   за часом,  повинна бути обов'язково серед 

аргументів f. Недоліком систем, побудованих за цим принципом, є схильність 

до автоколивань при низьких швидкостях роботи ОР. 

Принцип компенсації. Робота системи основана на тому, що кожна 

зовнішня дія повинна бути виміряна.  Регулюючий вплив формується таким 

чином, щоб компенсувати дію впливу на систему зовнішніх сил. Такі системи 

вимагають значного числа датчиків і вимірювальних ланцюгів. Виміряти і 

врахувати всі зовнішні впливи майже неможливо, тому вимірюються і 

враховуються тільки основні впливи. Але такі системи володіють більшою 

швидкодією, ніж системи, основані на інших принципах.  

Комплекс пристроїв, що здійснюють вплив на ОР відповідно до заданого 

алгоритму керування, називається автоматичним регулятором. 

Автоматичний регулютор включає в себе вимірювальний пристрій (чутливий 

елемент), підсилювально - перетворювальний елемент, виконавчий орган.  

Виконавчі (регулюючі) органи слугують для створення відповідного 

впливу на об'єкт регулювання. Як виконавчі органи застосовуються різного 

роду серводвигуни-електродвигуни, електромагніти, гідродвигуни, 

пневмодвигуни і т. д. 

Принципова схема застосовується для наочного зображення принципу дії 

АС, не розглядаючи конструктивного виконання.  
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Функціональна схема дає наочне пояснення функціонування окремих 

елементів і характер зв'язку між ними.  

Сукупність динамічних ланок, з математичним описом процесу 

функціонування, з лініями зв'язку між ними, які характеризують їх взаємодію, 

утворюють структурну схему АС. 

 

Р – тиск, що вимірюється; Х – переміщення чутливого елемента; R – зміна 

опору електричного перетворювача переміщення 

Рисунок 1.1 – Функціональна схема датчика тиску 

 

 Функціональна і структурна схеми відображають процес передачі й 

відстеження інформації в замкненій системі керування. Функціональні схеми 

характеризують систему за складом елементів, з яких вона складається, і які 

розглядаються з позиції їх призначення; структурні схеми, що складаються з 

ланок напрямленої дії, описують математично динамічні властивості 

системи. АС розділяють на динамічні ланки так, щоб можна було найбільш 

простим способом визначити їх передавальні функції. 

Умовні позначення, узяті при складанні принципових схем, наведено в 

додатку А. 

Системи, принципові схеми яких треба скласти (див. робоче завдання), 

об’єднує те, що вони є гідромеханічними. Розглянемо приклад реалізації 

принципової схеми для слідкувальної САР на прикладі односекційного 

гальмівного крана, рис. 1.2. 

До початку гальмування гальмівна камера 6 через нижню секцію 

розподільника 4 з'єднана з атмосферою. 
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Зусилля на педалі 1 через пружний елемент 2 передається на 

слідкувальний поршень 3. Під дією цієї сили поршень 3 рухається вниз, 

переміщуючи розподільник 4 вниз. Рухаючись вниз розподільник спочатку 

перекриває вихід з камери 6 до атмосфери (середня позиція). При подальшому 

русі вниз розподільник з'єднує ресивер з камерою 6 (верхня позиція 

розподільника). Тиск у гальмівній камері починає зростати. 

 

Рисунок 1.2 – Принципова схема односекційного гальмівного крана 

 

Той же самий тиск, по трубопроводі 5, надходить до порожнини під 

слідкувальним поршнем 3. Таким чином слідкувальний поршень знаходиться 

під дією двох протилежно напрямлених сил: зверху – сила натискання на 

педаль, знизу – сила від тиску повітря на виході з розподільника і сила 

стиснутої повертаючої пружини розподільника. Завдяки трубопроводу 4 і тиску 

під слідкувальним поршнем 3 утворюється зворотний зв'язок. У даному 

випадку – від'ємний зворотний зв'язок.  

Коли водій зафіксує гальмівну педаль у натиснутому стані (сила на педалі 

стане сталою) розподільник усе ще буде відкритий (верхня позиція). Тому тиск 
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під слідкувальним поршнем буде зростати, відповідно і сила, що направлена 

знизу вверху) також буде зростати. Коли сила знизу буде дорівнювати силі 

натискання на педаль повертаюча пружина буде рухати розподільник вгору, 

поки він не закриється – середня позиція розподільника. У результаті цього в 

гальмівній камері 6 установиться певний тиск. І цей тиск буде пропорційний 

силі натискання на гальмівну педаль. 

Таким чином, маємо реалізацію принципу керування зі зворотним 

зв’язком, при цьому зворотний зв'язок від'ємно жорсткий. 

Порядок виконання лабораторної роботи 

1. Вивчити призначення, конструкцію і принцип дії заданої САР. 

2. Скласти принципову схему САР, описати принцип її дії, спираючись на 

принципову схему. 

3. Скласти письмові відповіді на контрольні питання. 

Зміст звіту 

У звіті має бути: назва, мета, принципова схема та опис роботи системи 

спираючись на розроблену принципову схему, відповіді на контрольні питання. 

Контрольні питання 

1. Що називається автоматичною системою?  

2. Що таке регульована величина та об'єкт регулювання?  

3. Які ви знаєте основні принципи автоматичного керування?  

4. Чим відрізняються одна від одної конструктивна, принципова, 

функціональна і структурна схеми?  

5. Які пристрої використовуються як регулювальні органи?  

Література: [7, с. 62 – 71, 3, с. 5 – 17, 4 с. 11 – 23]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Визначення статичної характеристики вимірювального 

перетворювача 

Мета роботи: набуття практичних навичок експериментального 

визначення властивостей вимірювальних перетворювачів, що використовують 
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як вимірювальні пристрої у автоматичних системах: уміння визначення 

статичних характеристик вимірювальних перетворювачів, навички 

застосування методів обробки експериментальних даних, визначення 

показників, які використовують для оцінювання роботи перетворювачів. 

Короткі теоретичні відомості 

Для вироблення керуючого сигналу використовується елемент порівняння, 

який у цілому повинен виконувати функції вимірювання регульованої 

величини, а також функції перетворення величини, що вимірюється, на сигнал 

іншої фізичної природи. Такий елемент називається вимірювальним 

перетворювачем. Вихідна величина датчика, як правило, є електричним 

сигналом.  

У САР, що застосовуються на автомобілях і тракторах, вихідною 

величиною, яка підлягає вимірюванню, як правило, є лінійні або кутові 

переміщення і відповідні швидкості, температура, тиск, витрати робочих тіл, 

світлопроникність стекол і т. ін.  

Із цією метою застосовуються датчики, основані на наступних фізичних 

принципах: 

1. Електромеханічні перетворювачі: 

 контактні;  

 реостатні;  

 тензоопір. 

2. Електростатичні перетворювачі: 

 ємнісні;  

 п’єзоелектричні;  

 електретні. 

3. Електромагнітні перетворювачі: 

 індуктивні; 

 трансформаторні; 

 індукційні; 
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 магнітопружні. 

4. Теплові перетворювачі: 

 термометри опору; 

 термометри тиску. 

Зазвичай фізична величина, що вимірюється, спочатку перетворюється на 

переміщення, а потім на електричний сигнал. 

Загальні властивості вимірювальних перетворювачів 

Природна вхідна величина. Кожний вимірювальний перетворювач 

конструюється так, щоб зі всієї безлічі одночасно діючих на нього фізичних 

величин має сприймати тільки одну, яку називають природною вхідною 

величиною перетворювача. Так, на опір реостатного перетворювача впливають 

певним чином температура проводу, вогкість каркаса та інші чинники, однак 

його природною вхідною величиною є лінійне переміщення движка. 

Статична характеристика перетворювача – це функціональна 

залежність вихідної величини від вхідної, що описується аналітичним 

рівнянням або графіком. За звичай прагнуть мати лінійну характеристику 

перетворювача. Для опису  лінійної  характеристики  перетворення у = f(х),  

див. рис. 2.1, досить двох параметрів: початкового значення вихідної величини 

y0 і показника відносного нахилу характеристики  

X

Y
S




 , 

де S  – чутливість перетворювача (коефіцієнт передачі).                                                        

Чутливість перетворювача є величиною розмірною.          
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Рисунок 2.1 – Лінійна характеристика елемента 

  

Межа перетворення даного перетворювача – це максимальне значення 

вхідної величини,  яке ще може бути ним прийняте без спотворення і без 

пошкодження перетворювача.                                                                

Поріг чутливості   це мінімальне збільшення значення вхідної величини, 

яке можна впевнено виявити за допомогою даного перетворювача. 

Робочим діапазоном перетворювача називають діапазон вимірювальних 

величин у якому відносна похибка не перевищує задане значення.  

Статика вивчає стан САР у сталому режимі при постійних значеннях 

керуючого сигналу і зовнішнього впливу. Статичні характеристики системи 

загалом і окремих її ланок можуть бути отримані, якщо в рівняннях динаміки 

прирівняти до нуля всі похідні від вхідної й вихідної величин. Статичну 

характеристику елемента (або САР загалом) можна отримати 

експериментально. Для цього на вхід подають відомий сталий сигнал і, 

почекавши, коли закінчиться перехідний процес, вимірюють значення вихідної 

величини. Вимірювання проводять багато разів у всьому діапазоні зміни 

вхідної величини. 

Статична (швидкісна) характеристика електродвигуна постійного 

струму 

Швидкісна характеристика двигуна постійного струму пов’язує між собою 

потужність, частоту обертання, момент на валу, величину ККД та силу струму в 
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ланцюзі якоря. Очевидно, що потужність, момент і частота обертання є 

взавємозв’язаними змінними величинами.   

У сталому режимі роботи електродвигуна обертальний момент і статичний 

момент навантаження на його валу знаходяться у рівновазі. Момент на валу 

двигуна визначається за формулою [7] 

,Ô²ÑÌ ÿì   

де См – стала для кожної окремої електричної машини величина; ÿ²  – величина 

струму якоря; Ф – магнітний потік.  

За допомогою лабораторного стенда виміряємо залежність величини 

струму від зовнішнього навантаження, а також відповідну частоту обертання 

якоря. Струм вимірюється амперметром, частота обертання – тахометром, 

момент навантаження визначається як добуток сили ваги від сумарної маси 

противаги та маси відвісу і плеча h  дії сили ваги, рис. 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема вимірювання зовнішнього навантаження 

 

Момент навантаження  
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  ,hgmmM вд   

де дm  – маса диска, кГ; вm – маса відвіса, кГ. 

Потужність, яку розвиває двигун, визначається відповідно до формули 

. MP  

Робоче завдання 

1. Експериментально визначити статичну характеристику вимірювального 

перетворювача  швидкості обертання – електричного тахометра. 

2. Використовуючи прикладну програму, за отриманими даними, 

установити передбачувану функціональну залежність напруги тахогенератора 

від величини швидкості обертання на вході вимірювального перетворювача. 

Провести обробку експериментальних даних методами регресії. 

3. Визначити і подати у вигляді таблиці залежність напруги та істинного 

коефіцієнта передачі вимірювального перетворювача, похибки вимірювань від 

величини швидкості обертання. 

4. Побудувати залежність Uт = f(), kт = f() і    у  графічному вигляді. 

Визначити числові значення наступних параметрів вимірювального 

перетворювача швидкості обертання: 

а) робочий діапазон від   1=…. рад/с   до   2=… рад/с; 

б) середня величина коефіцієнта передачі  в робочому діапазоні kт =… 

В/(рад/с); 

в) Рівняння статичної характеристики вимірювального перетворювача 

швидкості обертання. 

5. Зняти статичну (швидкісну) характеристику двигуна постійного струму 

та визначити залежність моменту на валу електродвигуна від струму якоря. 

6. Побудувати залежності )(  ),(  ),( яяя IIPIM  . 

Опис лабораторної установки 

У даній лабораторній установці, схему якої наведено на рис. 2.3, 

тахогенератор ТГ установлений на валу електродвигуна постійного струму 

(ЕД) з незалежним збудженням потужністю 0,75 КВт і номінальною частотою 
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обертання 2200 об/хв. Задавальний пристрій ЗП встановлює необхідну частоту 

обертання ротора. 

Частота обертання вала електродвигуна вимірюється електронним 

тахометром ТЦ – 5 з індукційним датчиком ІД. На валу двигуна встановлене 

зубчате колесо ЗК, яке має 60 зубців. При проходженні стального зуба вздовж 

магнітного стрижня ІД у його обмотці індукується імпульс ЕРС. В 

електронному блоці ТЦ – 5 робиться підрахунок кількості імпульсів за певний 

час. При установці часу відліку, що дорівнює одній секунді, тахометр ТЦ – 5 

буде реєструвати частоту обертання в оборотах за хвилину. 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема установки для отримання статичної характеристики 

тахогенератора 

 

Напруга на обмотках тахогенератора ТГ вимірюється вольтметром ВТ. 

Порядок виконання лабораторної роботи 

Увімкнути стенд і встановити мінімальну частоту обертання вала 

електродвигуна. При різних значеннях зд кута повороту ручки задавального 

пристрою визначити частоту обертання вала nд і напругу Uт на тахогенераторі. 

Показання вольтметра та тахогенератора знімають після закінчення перехідних 

процесів. Закінчення перехідних процесів видно, коли стрілка амперметра стане 

нерухомою. Результати вимірювань занести до протоколу випробувань 

тахогенератора. 
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Протокол випробувань тахогенератора 

№ 

пор. 

nд, об/хв Uвим, В , рад/с kт, В/(рад/с) 

1     

     

     

10     

 

Обробка результатів вимірювань. 

Засобами Microsoft Excel перевести оберти за хвилину в одиниці кутової 

швидкості. 

Побудувати за точками статичну характеристику вимірювального 

перетворювача. 

Отримати рівняння регресії. Для цього необхідно побудувати стандартну 

точкову діаграму,  побудувати лінію тренда з виведенням рівняння лінії тренда 

та величини достовірності.  

Використовуючи отримане рівняння, розраховуємо істинні значення 

напруги Uроз, В, визначаємо коефіцієнт передачі. 

Визначаємо відносну похибку вимірювань за формулою 

%100



ðîç

ðîçâèì

U

UU
, 

де Uвим – експериментально отримане значення напруження на виході датчика 

при відомій , в; Uроз – значення напруги, згідно з отриманим рівнянням 

регресії, при тій же . 

Заповнюємо таблицю  результатів обробки експериментальних даних. 

 

Таблиця результатів обробки експериментальних даних 

№ 

пор. 

, рад/с Uроз, В kт, В/(рад/с) ,% 
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1     

     

10     

 

 

Рисунок 2.4 – Обробка експериментальних даних 

 

Робочий діапазон датчика визначимо як діапазон зміни швидкості 

обертання, у якому відносна похибка вимірювання швидкості обертання буде 

не більша за 3%. 

Визначення швидкісної характеристики двигуна постійного струму. 

Послідовно збільшуючи зовнішне навантаження, зафіксувати силу струму 

в ланцюзі якоря, частоту обертання вала (в об/хв) і величину плеча сили ваги h . 

Результати вимірюваннь занести до протоколу вимірювань показників двигуна. 

Виразити частоту обертання вала в одиницях системи СІ. 

Побудувати залежності )(  ),(  ),( яяя IIPIM  . 

Отримати рівняння регресії для залежності  яІМ . 

Протокол вимірювань показників двигуна 

АІ я   ,  

хв

об
n   ,  

мh   ,  НмМ   ,  ВтР   ,  
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Зміст звіту 

У звіті має бути: назва, мета, опис лабораторної установки, таблиці з 

даними вимірювань і розрахунків, діаграми: залежності Uт = f(), kт = f() і 

  , )(  ),(  ),( яяя IIPIM  . 

Контрольні питання 

1. Який пристрій автоматичної системи називається вимірювальним 

перетворювачем?  

1. Навести приклади вимірювальних перетворювачів, що 

використовуються в САР автомобілів, пояснити фізичний принцип їх 

дії. 

2. Що таке статична характеристика вимірювального перетворювача і як її 

отримують?  

3. Що таке коефіцієнт передачі вимірювального перетворювача і як його 

отримують?  

4. Як отримують рівняння регресії? 

5. Який характер зміни має залежність частоти обертання вала 

електродвигуна від величини зовнішнього навантаження? 

6. Як пов'язаний струм у ланюзі якоря електродвигуна з величиною 

зовнішнього навантаження? 

7. Якими бувають статичні характеристики елементів? 

Література: [2, с. 47 – 49, 24 – 36], [3, с. 5 – 17]. 
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Лабораторна робота № 3 

Визначення статичної характеристики пневматичного регулятора 

гальмівних сил на колесах вантажного автомобіля 

Мета роботи: набуття практичних навичок експериментального 

дослідження властивостей регулюючих органів АС: уміння визначення 

статичних характеристик  регулюючих органів  автоматичних систем, 

розуміння зв’язку між вхідними і вихідними параметрами на прикладі 

регулятора гальмівних сил. 

Короткі теоретичні відомості 

Гальмування автомобіля повинно проводитися з максимальною 

ефективністю при збереженні його керованості та стійкості. У процесі 

гальмування відбувається перерозподіл навантаження, діючого на передній і 

задній мости. Зміна навантаження на мости залежить від величини 

уповільнення і висоти центра маси автомобіля. Навантаження на мости 

вантажного автомобіля  значною мірою залежить від уповільнення, а також від 

ступеня завантаження. Максимальна ефективність гальмування досягається при 

повному використанні зчіпної ваги автомобіля, яка в процесі гальмування 

перерозподіляється між мостами. Таким чином, гальмывны сили на колесах 

різних мостів повинні змінюватися  відповідно до зміни навантаження на 

мости, інтенсивності гальмування. За умови повного використання зчіпної ваги 

уповільнення буде пропорційне коефіцієнту зчеплення φ 

    ,   ,
2

2

1

1 


hb
kL

rmg
phb

kL

rmg
p äaäa 









                         (3.1) 

де am  – маса автомобіля; är  – динамічний радіус колеса; L  – база автомобіля; 

chba   ,  ,  – координати центра мас автомобіля; k  – коефіцієнт передачі 

гальмівного механізму від тиску до гальмівної сили. 

Тиск у контурах задніх (р2) і передніх (р1) мостів повинен змінюватися 

пропорційно навантаженню на мости і залежати від φ. На рис. 3.1 а показано 

характер зміни р1 і р2 за рівняннями (3.1) залежно від коефіцієнта зчеплення φ. 

Як видно з рис. 3.1 – а, при р1 = р2, тобто при постійному розподілі гальмівних 
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сил, повне використання зчіпної ваги забезпечується тільки в певних дорожніх 

умовах, а саме лише при одному значенні коефіцієнта зчеплення   = 0.  При  

 < 0 першими блокуються колеса переднього моста та автомобіль втрачає 

керованість; а при  > 0 першими блокуються колеса заднього моста та 

автомобіль втрачає стійкість. 

Ідеальне співвідношення тиску в контурах   12 pfp  , для завантаженого 

(крива 1) і порожнього автомобіля (крива 2) показано на рис. 3.1, б. Криві 

побудовано за залежностями 3.1, де кожна точка відповідає певному значенню 

φ. Цей графік показує, що при різних навантаженнях і коефіцієнтах зчеплення 

регулювання тиску в контурах повинно здійснюватися згідно з нелінійним 

законом, реалізувати який винятково механічними засобами майже неможливо.  

 

 

 

Рисунок 3.1 – Розподіл гальмівних сил на осі автомобіля 

 

Якісна оцінка регулювання гальмівних сил виконується за статичною 

характеристикою регулятора. На осі абсцис відкладається вхідний тиск р1 у 

регулятор, а на осі ординат – регульований тиск   р2. 

У даній лабораторній роботі експериментальним шляхом будується 

статична характеристика пневматичного РГС променевого типу, рис. 3.2. 



 20 

 

1 — клапан; 2 — поршень; 3 — ребра поршня; 4 — трубка атмосферного 

клапана; 5 — ребра корпусу;  6 — мембрана; 7 — кулачок; 8 — плунжер; 9 — 

з’єднувальна трубка; 10 — корпус регулятора; А – вхід; Б – атмосферний вихід; 

В – вихід до гальмівних камер 

Рисунок 3.2 – Конструктивна схема РГС 

  

У цьому випадку застосовується такий  показник, як коефіцієнт передачі 

регулятора k. РГС променевого типу змінюють тільки k,  залежно від  

навантаження на задню вісь. Статична характеристика такого РГС являє собою 

залежність коефіцієнта передачі k від кута повороту важеля регулятора. Кут 

повороту важеля пропорційний навантаженню на задню вісь. Щоб отримати цю 

залежність, спочатку будують залежність відношень тисків на виході й вході 

регулятора при різних положеннях важеля. Ця залежність має вигляд променів, 

що виходять з початку координат (суцільні прямі), тому цей регулятор має 

назву променевого, рис. 3.3.   
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Рисунок 3.3 – Променева характеристика РГС та ідеальне співвідношення 

тисків у передніх і задніх гальмівних контурах при різних навантаженнях на 

задню вісь G 

 

З рис. 3.3 видно, що при однаковому вхідному тиску Р1, але при різних 

навантаженнях на задню вісь тиск у задньому контурі буде різний і 

пропорційний навантаженню. Кожна лінія відповідає постійному значенню 

коефіцієнта передачі регулятора k.  

Визначають значення коефіцієнта передачі регулятора k і потім будують 

кінцеву статичну характеристику. 

Гальмівна система, обладнана РГС, є розімкненою САР за збуренням 

(статичне навантаження та уповільнення). Водій, впливаючи на гальмову 

педаль, регулює уповільнення автомобіля, яке визначається сумарною 

гальмівною силою, а розподіл гальмівних сил між мостами автомобіля 

виконується системою регулювання. Точність регулювання  значною мірою 

залежить від здатності чутливого елемента (пружний зв'язок моста з 

елементом) передавати точну інформацію про зовнішній вплив і від правильної 

початкової установки  важеля РГС. 

РГС особливо ефективні на автомобілях, що мають коротку базу з високим 

розташуванням центра маси, або  велику різницю статичних і динамічних 
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нормальних навантажень. Однак повністю усунути блокування коліс при 

гальмуванні з допомогою РГС не вдається. Більш повно цю задачу можуть 

розв’язувати системи із зворотним зв'язком   АБС. 

Робоче завдання 

1. Експериментально зняти статичну характеристику пневматичного 

регулятора гальмівних сил (РГС) при різних положеннях важіля, що відповідає 

за визначення навантаження на задню вісь, при різних значеннях вхідного 

тиску Р1. 

2. Побудувати статичну характеристики РГС у графічному вигляді. 

3. Визначити коефіцієнти передачі РГС для різних вхідних величин. 

4. Підготувати відповіді на контрольні питання. 

Опис лабораторної установки 

Лабораторна установка, рис. 3.4, складається з: 

1. Джерело живлення – компресор. 

2. Ресивер. 

3. Гальмівний кран. 

4. РГС.  

5. Прилад для вимірювання кута положення важіля навантаження на 

задню вісь. 

6. Гальмівна камера. 

Для вимірювання вхідного і вихідного тиску використано манометри Р1 і 

Р2 відповідно. Тиск на вході в РГС змінюємо гальмівним краном 3. 

 

Рисунок 3.4 – Схема стенда для визначення статичної характеристики РГС 
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Порядок виконання лабораторної роботи 

Увімкнути живлення стенда стиснутим повітрям.  

Вимірюється тиск на вході в РГС, рвх, на виході – рвих. При різних (не 

менше п'яти) положеннях регулюючого важеля виміряти тиск рвх і рвих.  

Побудувати статичну характеристику РГС у координатах рвх – рвих у 

вигляді, наведеному на рис. 3.3. 

Визначити і за допомогою Microsoft Excel апроксимувати 

експериментальні дані, які відповідають положенням регулюючого важеля, 

коефіцієнти передачі як відношення тиску на виході до тиску на вході 

.
1

2

p

p
k   

Заповнити протокол. 

 

Протокол вимірювань і  результатів розрахунків 

α, ° Рвх, МПа Рвих, МПа К 

    

    

    

    

 

Кінцеву статичну характеристику РГС подати в графічному вигляді. 

 

Зміст звіту 

У звіті має бути: назва, мета, опис лабораторної установки, статичні 

характеристики РГС, графічне представлення коефіцієнта передачі, відповіді 

на контрольні питання. 

Контрольні питання 

1. Яке призначення РГС?  

2. Який вид має ідеальна пропорція тисків у гальмівних контурах? 

3. У чому виявляється слідкуюча дія РГС?  



 24 

4. Показати на рис. 3.3 необхідний тиск у задньому гальмівному контурі 

при різних навантаженнях на задню вісь? 

5. Яким чином реалізовано зворотний зв'язок у РГС?  

6. Чим визначається темп наростання тиску на виході РГС? 

7. Від чого залежить коефіцієнт передачі регулятора k? 

8. Чому дослідний зразок РГС має назву променевого? 

9. Яких типів ще бувають РГС? 

10.  Як визначити коефіцієнт передачі динамічної ланки?  

Література: [2, с. 233 – 240]. 

 

Лабораторна робота № 4  

Визначення статичної характеристики пневматичного гальмівного 

крана 

Мета роботи: набуття практичних навичок експериментального 

дослідження властивостей регулюючих органів АС. Розуміння способів 

реалізації слідкуючої дії апаратів пневматичної гальмівної системи автомобіля. 

Знання особливостей роботи та визначення статичних характеристик  

двосекційного гальмівного крана. 

Короткі теоретичні відомості 

Двосекційний гальмівний кран має дві послідовно розміщені секції, пласкі 

резинові клапана та поршневий слідкувальний механізм, рис. 4.1. Привод крана 

– механічний, дистанційний.  

Коли педаль відпущено, під дією зворотних пружин 1 і 2, слідкувальні 

поршні, 3 і 4, знаходяться в крайньому верхньому положенні. Відповідно 

гальмівні камери через трипозиційні (нижня позиція) клапани, 5 і 6, з’єднані з 

атмосферою. 
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Рисунок 4.1 – Принципова схема двосекційного гальмівного крана 

 

При гальмуванні зусилля від педалі через гумову втулку 7 передається на 

верхній слідкувальний поршень 3, який рухаючись в низ перекриває вихід до 

атмосфери. Продовжуючи рух поршень відкриває впускний клапан 5. Стиснуте 

повітря з ресивера через відкритий клапан 5 надходить до гальмівних камер 

передніх колес. Той же самий тиск, що і в магістралі гальмівних механізмів, по 

магістралі 8 надходить до порожнини під слідкувальним поршнем 3. Вихідний 

тиск буде зростати до тих пір, поки  слідкувальний поршень не перемістить 

клапан угору. У цей момент впускний клапан буде закритий. Слідкувальний 

поршень 3 переміститься угору тоді, коли сила від тиску повітря в нижній 

порожнині поршня 3 перевищить силу стискання гумової втулки 7. Це 

відбудеться тоді, коли водій зафіксує гальмівну педаль у нерухомому стані 

(постійна сила на гальмівній педалі). Таким чином реалізовано слідкувальну 

дію за вхідним тиском. 
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При відкритому клапані 5 стиснуте повітря одночасно надходить по 

магістралі 9 до порожнини над слідкувальним поршнем 4. Поршень 4, рухаючи 

до низу клапан 6, спочатку перекриває вихід до атмосфери, а потім з’єднує 

ресивер з гальмівними механізмами задніх колес. Слідкувальний поршень 

знаходиться у рівновазі під дією сил від тиску повітря у верхній і нижній 

порожнинах поршня 4. Відповідно, коли сила, що діє на поршень 4 знизу, 

перевищить силу, що діє зверху, поршень переміститься вгору і закриє клапан 6 

– у магістралі задніх гальмівних камер буде сталий тиск. Це станеться, коли 

тиск у верхній порожнині поршня 4 стане сталим. Сталим він буде коли водій 

зафіксує педаль. 

Очевидно, що нижній клапан 6 відкриється тільки тоді, коли почне 

зростати тиск у магістралі передніх гальм. Таким чином досягається 

першочергове спрацювання передніх гальм. 

Розрізняють два види статичного розрахунку: проектний та перевірочний. 

При проектному розрахунку задають потрібну характеристику апарата – вхідні 

й вихідні сигнали (тиск, сила, переміщення). Потрібно визначити конструктивні 

параметри апарата, що забезпечують задану статичну характеристику. Також 

задають додаткові умови та обмеження: максимальна сила та довжина шляху 

переміщення педалі, допустима зона нечутливості. 

Перевірочний розрахунок виконують, коли відомі конструкція та 

параметри апарата і є необхідність у визначенні його характеристик. У цьому 

випадку отримують рівняння рівноваги сил, що діють на рухомі частини 

апарата, і за цими рівняннями отримують статичну характеристику, рис. 4.2. 

Якщо існує дослідний зразок, його статичну характеристику отримують 

дослідним шляхом. 
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Рисунок 4.2 – Статична характеристика гальмівного крана 

 

Лінія оа відповідає зоні нечутливості крана, рис. 4.2. Лінія аb характеризує 

процес зростання тиску на виході Рв залежно від переміщення слідкувального 

поршня s. Лінія bc відповідає зворотному напрямку руху педалі (відпускання 

педалі), під час якого тиск ще не починає знижуватися, що зумовлює ще одну 

зону нечутливості крана. Лінія cd відповідає пропорційному зниженню тиску 

при відпусканні педалі. 

Опис лабораторної установки 

Лабораторна установка, рис. 4.3, складається з таких частин: 

1. Компресор. 2. Ресивер. 3. Гальмівний кран. 4. Вимірювальний пристрій. 

5. Гальмівна камера. 

При натисканні на педаль через систему тяг відносно своєї осі 

повертається важіль гальмівного крана, який  натискає на  гумову втулку 7,  

рис. 4.1. Кут поворота цього важеля вимірюється пристроєм 4. Зміна тиску 

контролюється манометром Р1, рис. 4.3. 
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Рисунок 4.3 – Принципова схема лабораторної установки 

 

Порядок виконання лабораторної роботи 

1. Увімкнути живлення компресора. Дочекатись, коли в 

системі буде сталий тиск. 

2. Поступово і повільно натискаючи педаль гальмівного 

крана, одночасно фіксувати кут повороту важеля і відповідний 

йому тиск у магістралі. Вимірювання виконувати через кожний 

градус, при цьому на деякий час треба фіксувати педаль нерухомо. 

Занести отримані дані до протоколу вимірювань. 

3. Обробити результати вимірювань засобами Microsoft 

Excel. Перевести одиниці тиску в систему СІ. Отримати рівняння 

регресії. 

4. За отриманим рівнянням регресії побудувати статичну 

характеристику гальмівного крана в графічному вигляді.  
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Протокол вимірювань (не менше 10 вимірювань) 

Кут повороту 

важеля α, ° 

      

Тиск, кГс       

Тиск, МПа       

 

Зміст звіту 

У звіті має бути: назва, мета, опис лабораторної установки, статична 

характеристика та принципова схема гальмівного крану, відповіді на 

контрольні питання. 

Контрольні питання 

1. Яку призначення двосекційного гальмівного крана? 

2. Яким чином реалізовано слідкуючу дію гальмівного крана? 

3. Що відстежує слідкуюча дія гальмівного крана? 

4. Яким чином забезпечується випереджувальна гальмування 

передніх колес? 

5. Який вид зворотного зв’язку задіяно в схемі гальмівного 

крана? 

6. Якими чинниками визначаеться кут нахилу статичної 

характеристики крана? 

7. Чому статична характеристика представлена двома лініями? 

8. Чим пояснюється наявність зон нечутливості? 

9. Чи потрібні зони нечутливості взагалі? 

Література: [7, с. 62 – 65, 76 – 80]. 

 

 

 



 30 

Лабораторна робота № 5 

Дослідження перехідного процесу об'єкта регулювання - 

електродвигуна привода ведучих коліс автомобіля 

Мета роботи: ознайомлення з методами експериментального визначення 

перехідної характеристики динамічної ланки – об'єкта регулювання та 

передавальної функції. Отримання навичок визначення передавальної функції 

обекта керування експериментальним шляхом. Отримання навичок визначення 

показників якості регулювання. 

Короткі теоретичні відомості 

Для отримання перехідної характеристики динамічної ланки необхідно 

отримати диференціальне рівняння, проінтегрувати його потрібну кількість 

разів і побудувати графік перехідної функції. 

У тому випадку, коли існує об’єкт регулювання, отримати перехідну 

характеристику його як елемента САК можна експериментальним шляхом. 

Також можна визначити вид диференціального рівняння, передавальну 

функцію, значення коефіцієнтів, а також значення показників якості 

регулювання об’єкта регулювання. І в подальшому використовувати отримані 

залежності для вивення загального диференціального рівняння (передавальної 

функції) всієї системи. 

Елементи, з яких складається САК, значно вирізняються за своїми 

принципами роботи, але їх можна звести до досить невеликої кількості типових 

ланок. Під типовою динамічною ланкою розуміється будь-який пристрій, 

поведінка якого описується лінійним диференціальним рівнянням не вище 2-го 

порядку. Це означає, що ознакою, за якою виконано систему класифікації, є вид 

лінійного диференціального рівняння. З цього випливає, що до типових 

динамічних ланок відносяться лінійні елементи. 

Типові динамічні ланки та їх характеристики зведено до табл. 5.1. 
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Таблиця 5.1 – Характеристики типових динамічних ланок 

1 2 3 4 

Тип ланки та її 

диференціальне рівняння 

Перехідна функція, 

передаточна функція 
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Аперіодична ланка 2-

го порядку 
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Продовження таблиці 5.1 

1 2 3 4 
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Інтегруюча 
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Продовження таблиці 5.1 
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Диференцююча 
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Як видно з табл. 5.1, маючи експериментально отриману перехідну 

характеристику, можна визначитися з типом динамічної ланки, видом 

диференціального рівняння та видом передавальної функції. За допомогою 

графічних побудов є можливість визначити значення коефіцієнтів рівнянь. 

За допомогою отриманої перехідної характеристики можна отримати 

показники якості регулювання, наприклад для коливальної ланки рис. 5.1.  

 

Рисунок 5.1 – Показники якості регулювання коливальної динамічної 

ланки 

 

До показників якості регулювання, що можливо визначити за перехідною 

або імпульсною характеристикою належать: час перехідного процесу ït , час 

досягнення максимального значення регульованої величини ìt , величина 

перерегулювання, час узгодження 1t . 

Час перехідного процесу ït  визначається до того моменту часу, коли 

відхилення регульованої величини не виходять за межі коридору  ó . 
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Зазвичай ширина коридору відхилень визначається як  ó05,0  для звичайних 

інерційних систем, й  ó01,0  для систем, що відповідають за безпеку. 

Величину перерегулювання визначають за формулою 

%. 100max
max 








y

yy
  

Час узгодження 1t  (рис. 5.1) – це час, за який регульована величина вперше 

досягне кінцевого значення ó . 

Опис лабораторної установки 

У даній лабораторній роботі об'єктом регулювання є електродвигун 

постійного струму типу ПС-53Т потужністю 0,75 КВт і номінальною частотою 

обертання 2200 об/хв з маховиком у вигляді стального диска із зовнішнім 

діаметром 220 мм і завширшки 10 мм. 

Як регулюючий орган використовується магнітний підсилювач МП. 

Задаючим пристроєм ЗП встановлюється задана частота обертання ротора 

електродвигуна. Навантаження створюється магнітним гальмом МГ і може 

регулюватися шляхом зміни напруги через ЛАТР, що подається на обмотки 

МГ, відповідно змінюється режим роботи двигуна. Величина моменту (Нм),  

на валу електродвигуна обчислюється за значенням струму (А) ув ланцюзі 

якоря за формулою М = СдвIя. Величина Сдв була визначену у лабораторній 

роботі № 2. 

Швидкість обертання вала електродвигуна вимірюється з допомогою 

тахометра УТ. Зміна швидкості обертання у часі при різкому знятті 

навантаження записується самописцем Н338 на діаграмній стрічці. 
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Рисунок 5.2 – Схема лабораторного стенда 

 

Робоче завдання 

1. Зняти  характеристику перехідного процесу об'єкта регулювання. 

2. Подати характеристику перехідного процесу об'єкта регулювання в 

графічному вигляді. 

3. Розпізнати тип динамічної ланки. 

4. Визначити числові значення сталих диференціального рівняння, 

передавальної функції, перехідної функції, функцій частотних характеристик. 

5. За отриманими рівняннями перехідної функції та частотних 

характеристик побудувати перехідну та частотні характеристики. 

6. За допомогою перехідної характеристики визначити значення 

показників якості регулювання. 

7. Підготувати відповіді на контрольні питання. 

Порядок виконання лабораторної роботи 

1. Увімкнути лабораторну установку. 

2. Зняти характеристику перехідного процесу об'єкта регулювання. 
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Для цього встановлюють початкову частоту обертання ротора n0 і 

фіксують значення струму якоря Iя0.  

За допомогою перемикача вводиться ступенева зміна моменту 

навантаження, цей процес записується на діаграмну стрічку самописця. 

Вимірюємо нові сталі значення частоти обертання ротора n і струму якоря I я .   

Результати вимірювань заносимо до таблиці 5.2. 

 

    Таблиця 5.2 – Результати досліду 

n0=       об/хв n=       об/хв Iя0=        А М0=         Нм  М= 

0=       1/с =          1/с Iя=        А  М=        Нм = 

 

Розраховуємо значення навантажувальних моментів М0 і М за формулою 

.ядв ІСМ   

Визначаємо величину зміни моменту навантаження та зміну обертів 

М = М0 - М;  =  - 0. 

3. Перенести криву перехідного процесу до звіту в значно збільшеному 

масштабі. 

4. За допомогою табл. 5.1 та отриманої перехідної характеристики 

визначити тип динамічної ланки. Виписати диференціальне рівняння, 

передавальну функцію, перехідну функцію та функції частотних характеристик. 

5. Використовуючи рисунки з табл. 5.1 та отриману перехідну 

характеристики, визначити графічним методом значення всіх коефіцієнтів, що 

входять до складу рівнянь. 

6. За отриманими рівняннями побудувати перехідну та частотні 

характеристики. 

7. Використовуючи побудовану перехідну характеристику, визначити 

показники якості регулювання: 

 сталу часу Т у с; 

 коефіцієнт передачі; 
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 час перехідного процесу ït ; 

 час узгодження 1t ; 

 час запізнювання Т2. 

Зміст звіту 

У звіті має бути: назва, мета, опис лабораторної установки, таблиця з 

результатами вимірювань, крива перехідного процесу експериментальна та 

розрахункова, визначено тип динамічної ланки і відповідне їй диференціальне 

рівняння та передавальна функція, значення показників якості. 

Контрольні питання 

1. Що таке перехідна функція?  

2. Що таке вагова функція?  

3. Які вхідні впливи називаються типовими?  

4. Перерахувати показники якості регулювання. 

5. Як визначається час перехідного процесу?  

6. Як визначається час запізнювання?  

7. Що таке час узгодження? 

8. Пояснити поняття динамічної ланки. 

9. Яким чином отримують диференціальне рівняння руху САК? 

10. Дати визначення передавальної функції. 

11.  Які існують види перехідних процесів? 

12.  Що таке АЧХ? 

13.  Що таке ФЧХ? 

Література: [2, с. 93 – 99, 4 с. 161 – 164]. 

 

Лабораторна робота № 6 

Дослідження вакуумного підсилювача гальмівного привода легкового 

автомобіля 

Мета роботи: вивчення роботи систем підсилення. Набуття знань 

основних закономірностей будови і роботи слідкуючих систем що підсилюють. 
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Короткі теоретичні відомості 

Структурно вакуумні підсилювачі (ВП) складаються з клапанно-

розподільного, слідкувального та виконавчого пристроїв. Слідкувальний 

пристрій забезпечує певне співвідношення зусиль на вході та виході 

підсилювача. Параметри слідкувального пристрою визначають коефіцієнт 

підсилення вакуумного підсилювача гальм та вид його статичної 

характеристики в цілому. Зазвичай слідкувальний пристрій виконують на 

основі пружного еластичного елемента (реактивний диск 2, рис. 6.2) , який 

виконано у вигляді диска. Цей диск взаємодіє зі штоком 3 (рис. 6.1) та 

керуючим поршнем. Керуючий поршень має жорсткий зв'язок зі штовхачем 1, 

який є входом підсилювача. 

Розподільчий пристрій (клапанне реле) складається з атмосферного та 

вакуумного клапанів, рис. 6.2. Вакуумний клапан через канали В і Г з’єднує 

ліву порожнину А з правою – Б. Тому там установлюється однакове 

розрідження. На початку гальмування шток 3 рухається вліво і манжета 4 

лягаючи на сідлі перекриваючи вакуумний клапан, роз’єднує порожнини А і Б. 

При подальшому натисканні на педаль гальм реактивний диск 2 деформується 

(δ), передаючи зусилля на шток 3 (рис 6.1). До цього зусилля додається зусилля 

від зростаючого тиску в порожнині Б. Це зусилля буде наростати доки росте 

тиск у цій порожнині. Наростати тиск буде доки відкрито атмосферний клапан 

рис. 6.2, б. Атмосферний клапан буде знаходитися у відкритому стані доки 

зростає зусилля на гальмівній педалі. 
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1 – штовхач, 2 – поршень, 3 – шток   

Рисунок 6.1 – Схема вакуумного підсилювача 

 

 

а) – гальмівна педаль вільна, б) – початок гальмування, в) – гальмування з 

підсиленням; 

1 – шток, 2 – реактивний диск, 3 – шток, 4 – манжета клапана, δ – деформація 

реактивного диска, А – вакуумна порожнина, Б – порожнина для заповнення 

повітрям, В – канал, що з’єднує дві порожнини діафрагми, Г – канал для 

наповнення повітрям,  Fr – сила протидії з боку штока 
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Рисунок 6.2 – Розподільчий пристрій вакуумного підсилювача 

Коли водій зафіксує гальмівну педаль, сила Fпед стане постійною, ще 

зростаюча сила Fу на діафрагмі 2 (рис 6.1), атмосферний клапан ще відкрито і 

тиск у порожнині Б продовжує зростати, переміщує сідло (поршень) вліво. Це 

переміщення триватиме поки правий торець штока 3 не перекриє атмосферний 

клапан (рис. 6.2, в). При цьому деформація δ буде дорівнювати нулю. 

Таким чином реалізовано від'ємний зворотний зв'язок – сила Fу (вихідна 

величина) прагне закрити атмосферний клапан. Водій, прикладаючи зусилля на 

педаль, його відкриває.  

Така конструкція підсилювача реалізує паралельну схему підсилювання: 

до зусилля водія алгебраїчно додається зусилля підсилювача. Зроблено це задля 

підвищення безпеки. При непрацюючому вакуумному підсилювачу водій 

зможе виконати гальмування, хоча і зі значними фізичними зусиллями. 

Функціонально вакуумний підсилювач можна зобразити так 

 

 

Fпед – сила, яку водій приклав до гальмівної педалі, Fштовхача – сила, яку 

передає штовхач 1 за рис. 6.1,   Fштока – сила, яку передає шток 3 (рис. 6.1),  

FпоршняГЦ – сила, що діє на поршень головного гідроциліндра, Ратм – 

атмосферний тиск, РБ – тиск у порожнині Б, Ррозрідження – абсолютний тиск у 

вакуумній порожнині А 

Рисунок 6.3 – Функціональна схема вакуумного підсилювача гальм 
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Сила, що тисне на поршень головного гальмівного циліндра є 

алгебраїчною сумою сили на штовхачі 1 (рис. 6.1) і сили, що розвиває 

підсилювач ,   Fштока. Ці сили додаються на реактивному диску 2 (рис. 6.2, б і в). 

Статична характеристика підсилювача цє залежність тиску РГЦ (рис. 6.3) у 

головному циліндрі від сили на педалі Fпед. 

При не працюючому підсилювачі тиск у головному гальмівному циліндрі 

,
ГЦ

ппедпед
ГЦ

А

uF
Р


  

де uпед – передаточне число педального привода; ηп – ККД педального привода; 

АГЦ – площа поршня головного гальмівного циліндра. 

Коли підсилювач працює тиск у головному гальмівному циліндрі 

,підс
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де Кпідс – коефіцієнт підсилення. 

Коефіцієнт підсилення Кпідс дорівнює відношенню сили FпоршняГЦ, що діє на 

шток 3 (він же поршень головного гальмівного циліндра) до сили Fштовхача, яку 

прикладено до штовхача 1 (рис. 6.1) з боку педального привода 

.
штовхача

поршняГЦ

підс
F

F
К   

У свою чергу, сила FпоршняГЦ  є алгебраїчною сумою двох сил (рис. 6.3) 

.штокаштовхачапоршняГЦ FFF   

Отже, коефіцієнт підсилення 

.1



штока

штовхача

штока

штокаштовхача
підс

F

F

F

FF
К  

Як видно з рис. 6.4, від сили Fштовхача треба відняти силу опору попередньо 

стиснутої пружини FС1. А від сили FпоршняГЦ маємо відняти протидіючі сили FС2, 

FС3 і FС4. Таким чином, маємо 
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Рисунок 6.4 – Схема діючих сил 
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Статична характеристика ВП має вигляд (рис. 6.5). 

 



 45 

Рисунок 6.5 – Статична характеристика ВП 

Тиск РГЦ1 відповідає зміні тиска в головному гальмівному циліндрі при 

вимкненому ВП. Характеристика починається не з нуля, бо на подолання 

зусилля пружин, на вибір зазорів та закриття атмосферного клапану 

витрачається деяке зусилля. Лінія а-б відповідає роботі ВП з певним 

коефіцієнтом підсилення. Лінія б-с характеризує роботу привода, коли зусилля 

на педалі перевищує можливості ВП, тому ця лінія паралельна лінії а-д, що 

відповідає роботі гідравлічного привода з вимкненим ВП. 

Опис лабораторної установки 

Стенд для дослідження характеристик вакуумного підсилювача зображено 

на рис. 6.6. 

Прикладаючи силу Fпед повертаємо шків. На одному валу зі шківом 

установлено натискний важіль. Профіль натискного важеля зроблено таким 

чином, щоб плече дії сили на штовхачу було постійним, а саме: 41 мм. Отже, 

передаточне число привода штовхача 
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Рисунок 6.6 – Схема стенда 



 46 

 

Діаметр шківа (рис. 6.6) 176 мм. Тоді передаточне число привода штовхача 

.17,2
081,0

176,0
ïðU  

Діаметр поршня головного гальмівного циліндра складає 19,2 мм. 

Жорсткість однієї повертаючої пружини головного гальмівного циліндра 

(в циліндрі їх дві С2 і С3, рис. 6.4) дорівнює 0,00051 Н/м. 

Жорсткість повертаючої пружини діафрагми (С4, рис. 6.4) має значення 

7473,1 Н/м. Початковий натяг цієї пружини 47 Н. 

Порядок виконання лабораторної роботи 

1. Визначити статичну характеристику головного гальмівного 

циліндра. Ця характеристика визначається при непрацюючому вакуумному 

підсилювачі. Для цього відключють компресор. Поступово збільшуючи 

зусилля Fпед на приводі штовхача ВП, фіксують відповідний тиск у циліндрі, 

РГЦ. У цьому випадку  

,ÃÖÃÖïîðøíÿÃÖ SÐF   

,ïðïåäøòîâõà÷à UFF   

.

,
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Отже, вимірявши Fпед і  РГЦ за допомогою вищевказаних трьох формул, 

визначаємо значення сумарної сили опору всіх повертаючих пружин ∑Fпружин. 

Результати вимірювань обробити методами регресії засобами Microsoft Excel. 

Графічно будуємо залежності )( ïåäÃÖ FÐ  і  )( ïåäïðóæèí FF . 

2. Визначити статичну характеристику вакуумного підсилювача. Для цього 

вимикається компресор. Поступово збільшуючи зусилля Fпед на приводі 

штовхача ВП, фіксують відповідний тиск у циліндрі, РГЦ. 

Графічно будуємо залежності )( ïåäÃÖ FÐ . Визначаємо точку б, де ВП уже не 

діє як підсилювач Рвикл (рис. 6.5), і відповідне зусилля Fвикл. 

3. Обчислити тиск на діафрагму для різних значень вхідної величини Fпед. 



 47 

Коефіцієнт підсилення для кожної виміряної точки визначається як 
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З іншого боку, 
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Відповідно до рис. 6.3  

  ,äðîçðäøòîêà SÐÐSÐF   

де ΔР – перепад тиску на діафрагмі, Па; Ррозр – розрідження в порожнині А, 

рис. 6.2, 6.3, 6.6, Па; Sд – ефективна площа діафрагми, м
2
. 

Розрідження в порожнині визначиться з виразу 
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З отриманого виразу треба виділити тиск Р. Далі для кожного значення Fпед 

і  РГЦ ( з урахуванням залежності   )( ïåäïðóæèí FF ) визначити значення тиску Р у 

камері Б. 

Побудувати графічну залежність тиску Р від Fпед. 

Зміст звіту 

У звіті має бути: назва, мета, опис лабораторної установки, таблиці з 

результатами вимірювань, статична характеристика головного гальмівного 

циліндра та вакуумного підсилювача, графічна залежність тиску Р від Fпед. 

Контрольні питання 

1. З яких структурних одиниць складається вакуумний підсилювач?  

2. Яке призначення має слідкувальний пристрій? 

3. Які величини є вхідними і вихідними? 

4. Який вид зворотного зв’язку реалізовано у вакуумному підсилювачі? 

5. Як реалізовано зворотний зв'язок у вакуумному підсилювачі? 
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6. Послідовна чи паралельна схема реалізована у вакуумному 

підсилювачі? Пояснити чому саме така схема? 

7. На якому елементі виконується алгебраїчне додавання сил від 

підсилювача та від педалі? 

8. Яку роль відіграють повертаючі пружини? 

9. Якими параметрами визначається коефіцієнт підсилення ВП? 

10.  Як впливають на коефіцієнт підсилення повертаючі пружини? 

11.  Чим пояснити наявність точки статичної характеристики ВП, 

де лінія міняє свій напрямок? 

Література: [7, с. 91 –  93]. 

 

Лабораторна робота № 7 

Дослідження роботи системи моновпорскування бензину 

Мета роботи: отримання знань конструкції, принципу дії та алгоритму 

роботи системи живлення паливом двигуна типу моновпорскування. 

Опис конструкції та принципу дії системи впорскування бензину 

Mono-Jetronik та її аналогів 

Метою встановлення та подальшого розвитку електронних систем 

живлення є зменшення кількості шкідливих викидів у відпрацьованих газах (у 

подальшому ВГ). Сучасні автомобілі з бензиновими двигунами оснащені 

трикомпонентними каталітичними нейтралізаторами ВГ. Їх найбільша очисна 

здатність спостерігається при значеннях коефіцієнта надлишку повітря λ, що 

дорівнює 1. Отже, основною задачею цих систем є підтримання значення 

коефіцієнта надлишку повітря λ близьким до 1 у стаціонарному режимі роботи 

двигуна. До речі, при λ = 0,85 – 0,95 двигун розвиває максимальну потужність, 

а при λ = 1,1 – 1,2 – спостерігається найменша витрата палива, а при λ = 1 – 

двигун рівномірно працює в режимі холостого ходу. Якісні перехідні режими 

досягаються при λ = 0,75 – 0,85, [7]. 
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1 – паливний бак; 2 – електричний паливний насос; 3 – паливний фільтр;   

4 – регулятор тиску палива; 5 – електромагнітна форсунка; 6 – датчик 

температури повітря у впускному колекторі; 7 – електронний блок керування 

(ЕБУ); 8 – термоавтомат керування дросельною заслінкою; 9 – датчик 

положення дросельної заслінки; 10 – λ – зонд; 11 – датчик температури 

двигуна; 12 – розподільник; 13 – акумуляторна батарея; 14 – вимикач 

запалення; 15 – реле. 

Рисунок 7.1 – Схема системи Mono-Jetronik 

 

Система є електронною системою вприскування палива з однією 

форсункою під низьким тиском для 4-циліндрових двигунів. Єдина соленоїдна 

форсунка за командою від електронного блока керування (далі ЕБУ) вопрскує 

паливо над дросельною заслінкою [7]. 

З функціональної точки зору вся система може бути розділена на 

підсистеми, що зображено на рис. 7.2, [7]. 
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1 – подача палива; 2 – передача та обробка даних про роботу двигуна;        

3 – паливний бак; 4 – паливо; 5 – ємність з вугіллям; 6 – клапан очистки ємності 

з вугіллям; 7 – електричний паливний насос; 8 – паливний фільтр; 9 – регулятор 

тиску палива; 10 – форсунка; 11 – діагностика системи; 12 – система 

електрообладнання автомобіля; 13 – датчик температури двигуна; 14 – λ – зонд; 

15 – датчик обертів колінчастого вала двигуна; 16 – повітря; 17– ЕБУ; 18 – 

кондиціонер; 19 – автоматична КПП; 20 – повітряний фільтр; 21 – датчик 

температури повітря; 22 – потенціометр на осі дросельної заслінки; 23 – 

дросельна заслінка; 24 – привод дросельної заслінки; 25 – центральний вузол 

впорскування; 26 – сумішоутворення. 

Рисунок 7.2 – Функціональні блоки системи Mono-Jetronik 

 

Основні функціональні підсистеми: 

1. Подача палива. 

2. Отримання даних про роботу двигуна. 

3. Обробка даних. 
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Підсистема подачі палива складається з паливного насоса, двох фільтрів 

регулятора тиску палива, електромагнітної форсунки, адсорбера, клапана 

очистки адсорбера [7]. 

Регулятор тиску палива, рис. 7.3. Гумова діафрагма 2 розділяє регулятор на 

нижню камеру 6 з паливом і верхню камеру 5 з пружиною 4. Зусилля від 

пружини прикладається до діафрагми. Рухома пластина клапана 7, що з’єднана 

з діафрагмою через вузол кріплення 3, натискає на сідло клапана зусиллям від 

пружини. 

 

Рисунок 7.3 – Схема регулятора тиску палива 

 

Якщо результуюче зусилля від тиску палива на площу діафрагми 

перевищує протидіючу силу від пружини, то клапан трохи піднімається і 

надлишок палива вільно перетікає до паливного бака. У стані рівноваги різниця 

тисків між верхньою і нижньою камерами регулятора складає 100 кПа. Завдяки 

вентиляційним отворам 1 у верхній камері, там діє такий же тиск, як і в точці 

впорскування на форсунці. Підйом пластини клапана змінується залежно від 

кількості подаваного палива і дійсно потрібної кількості палива. 

Характеристики пружини та площа діафрагми підібрані так, що керований тиск 
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залишається незмінним у досить вузьких рамках значень в усій області тисків. 

Коли двигун вимикають, то паливний насос також вимикається. Одночасно 

закриваються контрольний клапан на насосі та клапан у регуляторі тиску, що 

дозволяє деякий час зберігати тиск палива в магістралях. У результаті цього 

запобігається виникнення парових пробок у палиній магістралі, що можуть 

виникнути завдяки теплу від двигуна, що охолоджується. Завдяки цьому 

досягається швидкий повторний запуск двигуна, [7]. 

Подача парів палива з бака до двигуна. Щоб зменшити кількість викидів 

вуглеводнів в атмосферу, екологічне законодавство деяких країн забороняє 

викиди парів палив із паливного бака в атмосферу. Автомобілі оснащують 

системою керування викидами парів, у якій паливний бак постійно з’єднаний з 

ємністю, що містить вугілля. Вугілля в ємності поглинає паливо, що 

знаходиться в парах, які проходять крізь неї. Щоб це паливо потрапило до 

двигуна повітря, що надходить до двигуна, пропускають крізь ємність з 

вугіллям, рис. 7.4, [7]. 

 

Рисунок 7.4 – Схема системи керування викидами парів 

 

Форсунка. Паливна форсунка складається з корпусу клапана і клапанної 

групи (рис. 7.5). У корпусі розміщено обмотку соленоїда 4 та контакти 1. 

Клапанна група складається із корпусу клапана, що утримує голку клапана 6 і 

якір його соленоїда 5. 2 – злив надлишків палива, 3 – подача палива. 
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Коли до обмотки соленоїда напругу не подають. То пружина разом з 

тиском палива, притискає голку клапана до її сідла. При подачі електричного 

току на соленоїд, голка піднімається до 0,06 мм (залежить від конструкції 

клапана) від сідла клапана і паливо проходить крізь кільцевий отвір. Вісь на 

передньому кінці голки клапана 7 дещо виступає з отвору для голки клапана, а 

її форма забезпечує кращий розпил палива [7]. 

Розмір кільцевого отвору між віссю і корпусом клапана визначає 

«статичну витрату палива» крізь форсунку. Інакше кажучи, максимальну 

витрату палива при постійно відкритому клапані. «Динамічна витрата палива», 

при імпульсній роботі клапана залежить від клапанної пружини, маси 

клапанної голки, магнітного контуру і вихідного каскаду ЕБУ [7]. 

При постійному тиску палива, кількість дійсно впорснутого палива 

залежить від часу відкривання клапана. Кожний імпульс від системи 

запалювання запускає імпульс на соленоїд форсунки. Конструкція форсунки 

має забезпечити мінімальний час увімкнення. Час її ввімкнення та вимикання 

складає менш ніж 1 мсек завдяки малій масі якоря і голки, а також 

оптимізованого магнітного контуру, завдяки чому забезпечується достатня 

точність дозування палива [7]. 

 

Рисунок 7.5 – Конструкція форсунки 
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Отримання даних про роботу двигуна 

Щоб досягти заданого співвідношення повітря/паливо, потрібно виміряти 

кількість повітря, що надходить до двигуна при кожному робочому такті. Коли 

маса повітря виміряна (далі – порція повітря), до неї впорскують потрібну 

кількість палива шляхом відкривання форсунки на певний час. У системах 

моновпорскування порція повітря визначається розрахунковим шляхом за 

допомогою вимірювання обертів двигуна n і кута відкриття дросельної заслінки 

α [7]. 

Кут відкриття дросельної заслінки вимірюється потенціометром, який 

встановлено на осі заслінки. Додатковою величиною є густина повітря, що 

визначається за допомогою датчиків температури і тиску повітря [7]. 

Порція повітря як функція n і α визначається для кожного двигуна під час 

стендових досліджень. На рис. 7.6 зображено типову сім’ю кривих наповнення 

циліндрів двигуна. 

 

Рисунок 7.6 – Графіки наповнення циліндрів 

 

Вузол дросельної заслінки є досить точним приладом для вимірювання 

витрати повітря і кута відкриття дросельної заслінки. Інформацію про 
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швидкість обертання колінчастого вала двигуна ЕБК отримує від системи 

запалювання. Регулятор тиску палива підтримує постійне співвідношення тиску 

палива й атмосферного тиску. Це означає, що кількість поданого палива 

залежить від часу відкритого стану форсунки при кожному відкриваючому 

імпульсі [7]. 

Час відкритого стану форсунки пропорційний порції повітря, що 

потрапила до двигуна. У даному випадку прямо пропорційна величинам n і α. 

Величини тиску і температури враховуються як поправкові коефіцієнти при 

розрахунках часу відкритого стану форсунки [7]. 

Лямбда-керування зі зворотним зв’язком 

Лямбда-керування зі зворотним зв’язком (рис. 7.7) дозволяє суттєво 

зменшити відхилення коефіцієнта надлишку повітря λ від одиниці. На ЕБК 

постійно надходить сигнал від лямбда-зонда (датчик кисню), який розміщено в 

потоці вихлопних (відпрацьованих) газів. Використовуючи цей сигнал, ЕБК 

постійно контролює рівень неспаленого кисню у відпрацьованих газах, що 

дозволяє коригувати співвідношення повітря/паливо, зменшуючи чи 

збільшуючи час відкритого стану форсунки. Лямбда-керування накладається на 

базове керування за обертами та кутом відкриття дросельної заслінки. Лямбда-

керування дозволяє оптимально використовувати 3 - ступеневий каталізатор 

[7]. 

 

Рисунок 7.7 – Лямбда-керування зі зворотним зв’язком 
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Принцип керування зоснований на вимірюванні рівня залишкового кисню 

у відпрацьованих газах. Кількість залишкового кисню є мірою складу паливно-

повітряної суміші. Лямбда-зонд виступає в потік відпрацьованих газів і працює 

як пробник, що поставляє інформацію щодо відхилення паливно-повітряної 

суміші від «еталонної», за якої λ = 1. Якщо склад суміші відмінний від λ = 1, то 

напруга на виході датчика змінюється стрибкоподібно (рис. 7.8), що 

обробляється ЕБК. Висока (близько 0,8 В) вихідна напруга датчика вказує на 

збагачену суміш, а низька (близько 0,2 В) – на бідну суміш [7]. 

 

 

Рисунок 7.8 – Характеристика лямбда-зонду 

 

Коефіцієнт корекції в лямбда-керуванні використовується для впливу на 

час відкриття форсунки. Якщо λ > 1 (низька напруга датчика) кількість 

упорскуваного палива збільшується. Коли  λ < 1 – зменшується. Коли напруга 

на датчику кисню змінюється, то для прискорення процесу регулювання час 

відкриття форсунки відразу змінюється на фіксовану величину (відрізок Z на 

рис. 7.9), і тільки потім використовується коефіцієнт корекції. Коефіцієнт 

корекції буде використовуватись до тих пір, доки не з’явиться стрибок напруги 

на датчику кисню (уже в інший бік). Результатом такого підходу є те, що склад 

паливно-повітряної суміші постійно змінюється в дуже вузьких рамках біля 

значення λ = 1 [7]. 
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а – бідна суміш, б – багата суміш 

Рисунок 7.9 – Корекції складу паливної суміші 

 

Лямбда-зонд (рис. 7.10) виступає в топік відпрацьованих газів 7 він 

сконструйований так,  щоб зовнішній електрод знаходився у газах, а 

внутрішній – сполучався з атмосферою 8. На поверхні керамічної основи 

пористої структури 1 знаходиться шар з газопроникними платиновими 

електродами 2. Робота датчика базується на тому, що газопроникна поверхня 

електродів і пористої кераміки виконує дифузію кисню, що міститься в 

атмосферному повітрі (твердий електроліт). При високих температурах 

кераміка стає електропровідною, і якщо концентрація кисню на одному з 

електродів відмінна від концентрації на іншому, то між ними з’являється 

напруга. В області стереометричного складу робочої суміші з’являється 

стрибок напруги на контактах датчика, що і є потрібним сигналом для ЕБК [7]. 
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Рисунок 7.10 – Конструкція лямбда-зонда 

 

Поверхня кераміки покрита мікропористим шаром платини, який, з одного 

боку, має вирішальний вплив на характеристику датчика, а з іншого – є одним 

із контактів. Поверх платинового шару на тому кінці датчика, що контактує з 

відпрацьованими газами, нанесено високоадгезивне та високо пористе 

керамічне покриття 6. Воно слугує захистом для платини від ерозії, що виникає 

внаслідок потрапляння твердих частинок, які знаходяться в відпрацьованих 

газах, [7]. 

Кінець датчика, що знаходиться в потоці відпрацьованих газів, оснащено 

захисною трубкою для відведення залишків процесу згоряння від датчика 5. Ця 

трубка має пази. Окрім механічного захисту, ця трубка зменшує зміни 

температури на датчику при зміні режиму роботи двигуна. Захисна металева 

втулка змонтована поверх кінця датчика з електричними контактами 3 і 4. 

Також ця втулка слугує опорою для дискової пружини. Вона має отвір, який 

забезпечує компенсацію тиску всередині датчика. Напруга і внутрішній опір 

датчика залежать від температури. Ефективне керування зі зворотним зв’язком 

можливе при температурі відпрацьованих газів 350 °С (датчик без підігріву) або 

200 °С (датчик з електричним підігрівом) [7]. 
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Обробка даних про роботу двигуна 

Аналогово-цифровий перетворювач (АЦП). Сигнали від потенціометра 

дросельної заслінки є аналоговими сигналами, а також і від лямбда-зонда, 

датчика температури двигуна, датчика температури повітря, напруги на АКБ, 

опорний сигнал напруги, що генерується ЕБК. Ці аналогові сигнали за 

допомогою АЦП перетворюються на цифрові сигнали, які передаються в 

мікропроцесор по шині даних. Сигнал про оберти двигуна також 

використовується для запуску реле паливного насоса [7]. 

Мікропроцесор. Мікропроцесор поєднано через шину даних і адресну 

шину з програмованою оперативною пам’яттю та оперативною пам’яттю. 

Оперативна пам’ять містить коди програм і дані щодо функціональної 

параметризації. Наприклад, оперативна пам’ять містить значення адаптованих 

величин (адаптованих до змінних умов при самоналагоджуванні). Цей модуль 

постійно з’єднаний з АКБ, тому при вимкненні двигуна адаптовані величини не 

знищуються [7]. 

Кварцовий осцилятор (резонатор) на 6 МГц забезпечує стабільну частоту, 

необхідну для арифметичних дій. Сигнальний інтерфейс адаптує амплітуду і 

форму сигналів, що надходять з датчиків, перед їх передачею до 

мікропроцесора для обробки [7]. 

Вихідні каскади. Декілька вихідних каскадів виробляють керуючі сигнали 

для форсунки, привода дросельної заслінки, клапана очистки ємності з вугіллям 

і реле паливного насоса, [7]. 

База даних «лямбда». Ця база даних використовується для точної адаптації 

робочої суміші при кожній стаціонарній точці прогрітого двигуна. База даних 

розміщена в пам’яті цифрової частини ЕБК. База даних містить 225 робочих 

точок, котрі отримані від 15 точок кута відкриття дросельної заслінки α і 15 

точок числа обертів двигуна n [7]. 

Завдяки заданій нелінійності даних щодо α/n і відповідних вимогах до 

точності на холостому ходу та в області низьких часткових навантажень робочі 

точки бази розміщені значно ближче одна до одної, ніж в інших режимах. 
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Значення, що розміщені між фіксованими точками бази даних, визначаються 

ЕБК методом лінійної інтерполяції, рис. 7.11, [7]. 

 

Рисунок 7.11 – Узагальнений вигляд бази даних «лямбда» 

 

Компенсація при зміні режиму роботи двигуна 

При низькому тиску у впускному колекторі на холостому ходу та при 

низьких навантаженнях майже все паливо знаходиться у пароподібному стані. 

На стінках колектора майже немає паливної плівки. Коли тиск у впускному 

колекторі зростає, дросельна заслінка відкривається, то частка палива в плівці, 

що знаходиться на стінках, зростає. У результаті, коли дросельна заслінка 

працює в перехідних режимах, змінюється співвідношення кількості палива в 

стані пару і рідкому стані. Це означає, що коли дросельна заслінка 

відкривається, то необхідно запобігти збідненню паливної суміші,  збільшивши 

подачу палива, тим самим компенсувавши збільшений рідкий осад палива на 

стінках колектора. Коли дросельна заслінка закривається, то рідка частина 

палива на стінках колектора починає випаровуватись, що приводить до 

збагачення паливної суміші. Щоб цьому запобігти, зменшують кількість 

палива, що подається. Для цього використовують коефіцієнт корекції, величина 

якого залежить від швидкості відкриття дросельної заслінки, рис. 7.12 [7]. 
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Рисунок 7.12 – Корекція складу паливної суміші при зміні режиму роботи 

двигуна 

 

Для того щоб зменшити кількість плівки на стінках колектора, його 

підігрівають охолоджувальною рідиною від системи охолодження. 

Сумішоутворення покращують завдяки підігріву повітря у впускному колекторі 

за допомогою підігрівача. Узагалі використовується один коефіцієнт корекції, 

який уточнюється за допомогою вагових коефіцієнтів, які у свою чергу, 

залежать від швидкості відкриття дросельної заслінки, рис. 7.12, температури 

двигуна і повітря (рис. 7.13) у колекторі [7]. 
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Рисунок 7.13 – Залежність вагового коефіцієнта від температури повітря в 

колекторі 

Збагачення паливної суміші при повному навантаженні на двигун. ЕБК 

визначає цей режим за градусом відкриття дросельної заслінки (декілька 

градусів до упору). Максимальну потужність, що вимагає від двигуна водій, 

досягають при збагаченні паливної суміші на 10 – 15 %. Ступінь збагачення 

зберігається в пам’яті ЕБК у вигляді коефіцієнта, що використовується для 

збільшення часу відкритого стану форсунки, який, у свою чергу, уже 

визначений за базою даних «лямбда» [7]. 

Електрична схема під’єднання складових частин системи зображена на 

рис. 7.14 [7]. 

Порядок виконання лабораторної роботи 

1. Зобразити систему живлення у вигляді функціональної схеми. 

Обов’язково вказати на схемі вид сигналу, який надходить до електронного 

блока. 

Надати короткий опис призначення кожної функціональної частини.  

2. Отримати залежність часу відкритого стану форсунки залежно від кута 

відкриття дросельної заслонки α та кутової швидкості ωе. Побудувати 

характеристику роботи ЕБУ у вигляді поверхні. 

Під час вимірювань одночасно змінюють кут відкриття дросельної 

заслінки і кутову швидкість. Час відкритого стану форсунки визначають за 

показаннями осцилографа. Кутову швидкість визначають через період 

коливання вихідного сигнала з датчика обертів. Цей сигнал надходить на 

комутатор. За отриманими даними будують діаграму у вигляді поверхні. 

3. Отримати залежність часу відкритого стану форсунки залежно від 

кутової швидкості ωе та величини абсолютного тиску у впускному 

трубопроводі. 

Для цього треба одночасно змінювати кутову швидкість ωе і показання 

датчика тиску, який надходить до ЕБУ. За отриманими даними будують 

діаграму у вигляді поверхні. 
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1 – реле паливного насоса, 2 – форсунка, 3 – лампа ТО, 4 – запобіжник на 

20 А, 5 – лампа покажчика зміни швидкості, 6 – вимикач третьої передачі, 7 –

лямбда-зонд, 8 – датчик температури охолоджувальної рідини, 9 – датчик тиску 

у впускному колекторі, 10 – датчик положення дросельної заслінки, 11 – клапан 

регулятора обертів, 12 – датчик швидкості автомобіля, 13 – ключ увімкнутої 

передачі КПП, 14 – запобіжник на 10 А, 15 – діагностична колодка, 16 – 

котушка датчика обертів двигуна у розподільнику, 17 – комутатор (модуль 

запалювання), 18 – котушка запалювання, 19 – тахометр, 20 – розподільник 

запалювання 

Рисунок 7.14 – Електрична схема системи 

 

4. Дослідити вплив температури охолоджувальної рідини на час 

відкритого стану форсунки. При постійній кутовій швидкості ωе, 

змінюючи показання датчика температури охолоджувальної рідини, 

виміряти величину часу відкритого стану форсунки. Побудувати 



 64 

графічну залежність часу відкритого стану форсунки від температури 

охолоджувальної рідини. 

Зміст звіту 

У звіті має бути: назва, мета, опис лабораторної установки, функціональна 

схема системи живлення та короткий опис призначення кожної її 

функціональної частини, таблиці з результатами вимірювань, характеристика 

роботи ЕБУ: залежність часу відкритого стану форсунки залежно від кута 

відкриття дросельної заслонки α та кутової швидкості ωе, діаграма залежності 

часу відкритого стану форсунки залежно від кутової швидкості ωе та величини 

абсолютного тиску у впускному трубопроводі, графічна залежність часу 

відкритого стану форсунки від температури охолоджувальної рідини,  

Контрольні питання 

1. З якою метою почали впроваджувати електронне керування 

паливоподачею?  

2. За яких умов досягається найбільша ефективність роботи 

каталітичного нейтралізатора? 

3. З яких підсистем складається система впорскування бензина? 

4. Яке призначення системи подачі палива? 

5. Яку функцію виконує система отримання й обробки даних про роботу 

двигуна? 

6. Які компоненти входять до системи подачі палива? 

7. Яке призначення та з яких компонентів складається система 

керування викидами парів? 

8. Якими параметрами визначається витрата через клапан або форсунку? 

9. Які параметри необхідно зібрати про роботу двигуна для ЕБУ? 

10. Які існують варіанти визначення масової витрати повітря? 

11. Який параметр роботи двигуна є визначальним для роботи системи? 

12. Від яких величин напряму залежить кількість впроскнутого палива? 

13. З якою метою використовують лямбда-зонд? 
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14. Яким чином використовують лямбда-зонд (оцінити з позиції 

принципів регулювання)? 

15. Якогу виду сигнал видає лямда-зонд? 

16. Яке призначення має аналогово-цифровий перетворювач? 

17. Як впливає температура охолоджуювальної рідини на кількість 

впорскнутого палива? 

18. Як впливає кут відкриття дросельної заслінки на кількість 

впорскнутого палива? 

19. Як впливає величина абсолютного тиску у впускному трубопроводі на 

кількість впорскнутого палива? 
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2  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Бали надаються за захищену лабораторну роботу. За лабораторні роботи № 

2, 5 і 7 – по 2 бали, за інші роботи – по 1 балу (в сумі 10 балів за лабораторні 

роботи до курсу з екзаменом).  

На захист подається робота, оформлена відповідно до вимог, які 

сформульовані до кожної роботи окремо. На захисті студент має пояснити, що 

саме виконано протягом лабораторної роботи, яким чином та дати повну усну 

відповідь на будь - яке одне питання зі списку контрольних питань до 

відповідної роботи. 
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Додаток А 

 

Позначення умовні графічні для принципових схем  

 

 

Таблиця А.1 – Позначення загального характеру 

 

Об’єкт Позначення 

1 2 

Регульованість   

Поток робочого тіла        - рідина,       -     повітря, газ 

Прямолінійний рух в одному напрямку 

 

 

Прямолінійний рух в обох напрямках 

 

 

Обертовий рух в одному напрямку 

 

 

Обертовий рух в обох напрямках 

 

 

Механічний зв’язок  

Привод від рухомих частин машини 

 

 

Керування від рухомих частин машини, 

яке спрацьовує при дії на нього тільки в 

один бік 

 

Ручний привод   

Ножний привод   
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Продовження таблиці А.1 

1 2 

Керування подачою тиску за допомогою 

допоміжного розподільника 

                        - рідина 

 

                                  - повітря 

Керування зняттям тиску за допомогою 

допоміжного розподільника 

 

- рідина 

                                   - 

повітря 

Електромагнітне однообмоткове 

керування 

 

 

Електромагнітне двообмоткове 

керування 

 

 

Привод від електродвигуна  

Привод від двигуна внутрішнього 

згоряння 

 

Привод від турбіни  

Піротехнічне керування  

Інші прилади керування  

Елемент, що фіксується при русі вправо 

і вліво з фіксованого середнього 

положення 

 

Блокування  
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Продовження таблиці А.1 

1 2 

Пружина  

Зворотний механічний зв’язок 

 

 

 

Елементи гідро- (пневмо-) ліній 

Магістральна лінія  

Лінія керування  

Лінія відводу витоків, конденсату, лінія 

випуску повітря із гідросистеми 

 

Гнучка лінія (рукав, спіраль)  

Пересічення ліній  

Заперта лінія  

З’єднання ліній  

Лінія охолоджувального або 

підігріваючого  робочого тіла 

 

Резервна лінія  

Місце випуску повітря з гідросистеми  

Злив із гідросистеми та конденсату із 

пневмосистеми 

 

Точка підведення мастила  

Лінія підведення електросигналу до 

електричних елементів 

гідро(пневмо)привода 

 

 Шарнірне з’єднання з однією 
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Шарнірне з’єднання з трьома лініями 
 

Телескопічне з’єднання труб 

 

Насоси та компресори 

Насос нереверсивний, що не 

регулюється 

 

Насос реверсивний, що не регулюється  

Насос нереверсивний, що не 

регулюється  

 

Насос нереверсивний з ручним 

керуванням 

 

Компресор 

 

 

 

 

Гідравлічні та пневматичні мотори 

Гідромотор нереверсивний, що не 

регулюється 

 

Гідромотор реверсивний, що не 

регулюється 
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Гідромотор нереверсивний, що  

регулюється 

 

 

 

Гідромотор реверсивний із ручним 

регулюванням 

 

Мотор пневматичний нереверсивний, 

що не регулюється  

 

 

Моментний гідроциліндр 

(неповноповоротний) 

 

 

Моментний пневмоциліндр 

(неповноповоротний) 

 

 

Гідропередачі обертального руху (в нероздільному виконанні) 

Гідропередача нереверсивна, що не 

регулюється  

 

 

Гідропередача реверсивна, що не 

регулюється 
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Гідропередача реверсивна з приводом 

від електродвигуна та регулюванням 

насоса вручну 

 

 

Циліндри 

Циліндр плунжерний  

 

 

Циліндр з одностороннім штоком 

 

 

 

 

Циліндр з двостороннім штоком 

 

 

 

 

Циліндр телескопічний 

 

 

 

 Циліндр, що обертається 

 

 

 

 

Циліндр з двостороннім демпфуванням, 

що не регулюється 
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Циліндр з двостороннім демпфуванням, 

що  регулюється 

 

 

 

Циліндр з регулюванням довжини ходу 

поршня 

 

 

 

Циліндр з підводом робочого тіла через 

шток 

 

 

 

Циліндр, що коливається 

 

 

 

 

Розподільники з фіксованими позиціями 

Розподільник з механічним керуванням 

та повертаючою пружиною 

 

Розподільник з ножним керуванням 

 

 

 

Розподільник з пневмокеруваннямм і 

повертаючою пружиною 
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Розподільник з керуванням  за 

допомогою електромагнітів та  

повертаючих  пружин 

 

 

Розподільник з  електрогідравлічним 

керуванням та повертаючими 

пружинами 

 

Розподільник з диференційним 

електропневматичним керуванням 

 

 

 

 

 

Розподільник з  пневматичним 

керуванням шляхом зняття тиску 

 

 

 

Розподільники регулюючі 

Розподільник дволінійний 

 

 

 

Розподільник трилінійний з нормально 

перекритими вікнами 

 

 

Розподільник трилінійний з нормально 

відкритими вікнами 
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Розподільник п’ятилінійний з 

нормально перекритими вікнами 

 

 

Розподільник п’ятилінійний  з 

нормально відкритими вікнами 

 

Клапани регулювання тиску 

Напірний клапан, що регулюється 

 

 

 

 

Напірний клапан непрямої дії, що  

регулюється 

 

 

 

 

Напірний клапан, що регулюється без 

розвантаження від тиску на зливі з 

зовнішнім керуванням 

 

Напірний клапан, що регулюється з 

розвантаженням від тиску на зливі 

 

 

Редукційний клапан 
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Клапан, що підтримує постійний 

перепад вхідного та вихідного тиску, що 

регулюється 

 

Клапан, що підтримує постійне 

співвідношення вхідного та 

управляючого тиску 

 

Клапан, підтримуючий постійне 

співвідношення вхідного та вихідного 

тисків 

 

Регулятори витрати 

 Дросель, що не регулюється 

 

 

Дросель, що  регулюється 

 

 

Роздільний клапан, що не регулюється 

 

 

Пристрій для  підтримування заданої 

витрати  (дросель, що регулюється з 

клапаном перепаду тиску) 

 

 

Запірні пристрої 

Зворотний клапан 

 

 

Зворотний клапан з пружиною і 

керуванням від частин машини, що 

рухаються 
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Клапан з логічною функцією «або» 

(човниковий) 

 

 

 

Кран, вентиль, засувка 

 

 

Вентиль з ручним керуванням 

 
 

Зворотний клапан з гідравлічним 

керуванням 

 

 

Здвоєний зворотний клапан (гідрозамок) 

 

 

 

Клапан швидкого вихлопу 

 

 

 

Допоміжні пристрої 

  Бак без тиску 

 

 

Бак під тиском 

 

 

Гідроакумулятор. Загальне позначення  
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Вантажний гідроакумулятор 

 

 

 

 

Пружинний гідроакумулятор 

 

 

 

Пневмогідроакумулятор 

 

 

 

 

 

Ресивер 

 

 

 

Маслянки з шістьма відводами без 

регулювання розходів 

 

 

 

 

 

 

Розділювач двох робочих тіл 
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Мультиплікатор гідравлічний 

 

 

 

 

 

Мультиплікатор пневмогідравлічний 

 

 

 

Муфта для швидкого з’єднання та 

роз’єднання  ліній 

 

 

Муфта зі зворотним клапаном 

 

 

Півмуфта зі зворотним клапаном 

 

 

Фільтр 

 

 

 

Конденсатовідвідник 

 

 

Вологовідділювач 
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Вологовідділювач з 

конденсатовідвідником 

 

 

Вологовідділювач з хімічним елементом 

 

 

 

Фільтр з вологовідділювачем 

 

 

 

Оливорозпилювач 

 

 

 

Глушник 

 

 

 

Підігрівач 

 

 

 

Охолоджувач 

 

 

 

Терморегулятор 

 

 

 

Регенератор мастил 
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Вимірювальні та контрольно-вимирювальні прилади 

Манометр 

 

 

 

Диференційний манометр 

 

 

 

Витратомір 

 

 

 

Термометр 

 

 

 

Реле тиску (контактний манометр) 

 

 

 

 

Реле витрат (контактний витратомір) 

 

 

 

 

Температурне реле (контактний 

термометр) 
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Реле часу 

 

 

 

 

Індикатор тиску 

 

 

 

 

Рівневимірювач 

 

 

 

Реле рівня (контактний рівномір) 
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та заочної 
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професійною програмою «Автомобільний транспорт» освітнього ступеня 

«Бакалавр» 
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