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ВСТУП 

 

Метою навчальної дисципліни «Автоматизація та управління 

біотехнологічним виробництвом» є підготовка фахівців у галузі автоматизації, 

які пов’язані з аналізом і розв’язком проблем сучасних систем управління 

біотехнологічним виробництвом. 

Основною метою методичних вказівок з навчальної дисципліни 

«Автоматизація та управління біотехнологічним виробництвом» є набуття 

знань про методи та засоби автоматизації біотехнологічним виробництвом, а 

також про способи їх реалізації. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 загальну тенденцію та проблеми автоматизації технологічних процесів 

біотехнологічної галузі виробництва; 

 основні схеми автоматизації типових об’єктів біотехнологічної галузі 

виробництва; 

 структури та функції автоматизованих систем управління;  

уміти: 

 проводити аналіз технологічного процесу як об’єкта управління та 

вибирати функціональну схему автоматизації; 

 здійснювати аналіз і розрахунок автоматичних систем регулювання 

щодо до конкретного об’єкта; 

 визначати та оцінювати якість отриманих рішень. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Градуювання електровологоміра  

Мета: ознайомитися з методами і приладами, застосовуваними для 

вимірювання вологості. Навчитися торіювати електровологомір (знімати 

градуювальну криву). 

Короткі теоретичні відомості 

Електричні методи оцінювання вологості матеріалів набули застосування 

у багатьох галузях легкої промисловості завдяки простоті, малій витраті часу в 

процесі вимірювань. 

За принципом дії та залежно від вимірюваного електричного параметра 

матеріалу електричні вологоміри поділяють на дві групи. У приладах першої 

групи оцінювання вологості матеріалу проводяться за результатами 

вимірювання електричної провідності або опору. Прилади цієї групи називають 

електровологомірами опору або кондуктометричними електровологомірами. 

Електровологомір опору являє собою поєднання датчика і вимірювача великих 

опорів. Від датчика потрібне точне відтворення умов вимірювань у кожному 

досліді, для чого необхідно забезпечити надійний дотик електродів датчика з 

матеріалом. У приладах другої групи оцінювання вологості матеріалу 

проводяться за результатами вимірювання діелектричної проникності. Прилади 

цієї групи називають ємнісними електровологомірами. 

Принцип дії ємнісного електровологоміра заснований на відмінності 

величин діелектричної проникності сухого матеріалу і вологи. У разі 

використання такого методу вимірювання проводять на змінному струмі 

високої частоти, у результаті вимірювання визначається ємнісний опір датчика. 

Вимірювальний пристрій ємнісного вологоміра складніший вологоміра опору. 

Конструктивне оформлення датчика тісно пов’язане з властивостями 

контрольованого матеріалу. Так, для тканин набули застосування датчики в 

формі роликів, між якими розташовується матеріал (рис. 1.1 a), для шкіри – 

голчасті датчики, які вколюють у матеріал (рис. 1.1 б). 
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а)                                                         б) 

 

Рисунок 1.1 – Датчики: а) роликові; б) голчасті 

 

Розглянемо пристрій та роботу вимірювальної схеми вологоміра опору 

типу ЭВ–2К. 

Прилад (рис. 1.2) складається зі стабілізованого блока живлення (1) 

вимірювального пристрою (2). Стабілізований блок живлення включає 

понижувальний трансформатор Тr1, випрямляч на діодах D1 і D2, згладжує 

конденсатор і параметричний стабілізатор напруги, утворений резистором R5 і 

стабілітронами D3 і D4. На виході блока живлення включений змінний резистор 

R7, який слугує для регулювання напруги живлення. 

 

 
Рисунок 1.2 – Вимірювальна схема вологоміра опору типу ЭВ–2К 

 

Вимірювальний пристрій містить основний дільник напруги на 

резисторах RД; R1; R2, підсилювач постійного струму, виконаний на лампі R01, і 

допоміжний дільник напруги на резисторах R6; R8. Між катодом лампи і 
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движком змінного резистора R8 включений вимірювальний прилад А. 

Допоміжний дільник напруги слугує для установки стрілки вимірювального 

приладу на НШ під час  настройки приладу, переміщенням рухомого контакту 

резистора R8. 

Зі зміною вологості досліджуваного матеріалу змінюється опір датчика 

Rд. Оскільки датчик включений в коло основного дільника напруги, то зміна 

величини Rд призведе до зміни вихідної напруги U1, що підводиться до сітки 

керування лампи R01. Зміна U1 призводить до зміни анодного струму IА і, 

відповідно, напруги U2 на катодному опорі R3. Нерівність напруги U2 і Uд 

призводить до появи різниці напруг 2 ДU U U    на затискачах А. Через 

вимірювальний прилад при цьому протікає струм /вп впI U R  , що викликає 

відхилення стрілки на величину впI  . Оскільки зміна струму пропорційна 

опору датчика, то шкалу приладу можна відградиювати в одиницях вологості 

досліджуваного матеріалу, тобто кожному значенню струму буде відповідати 

певне значення вологості. 

Порядок виконання роботи 

1. Включити електровологомір в електричну мережу і підготувати його до 

роботи. Перед вимірами вивірити краю шкали приладу: рукояткою «Установка 

НШ» при вільному датчику встановити стрілку приладу на відмітку «Н» (тільки 

на першому діапазоні 0 + 22). Рукояткою «Установка КШ», утримуючи кнопку 

встановити стрілку приладу на відмітку «КШ». 

2. Провести градуювання електровологоміра, для чого: зразок зважити на 

аналітичних вагах; зняти показання електровологоміра (зразок проколюється 

датчиком послідовно в трьох місцях і визначається середнє показання); 

помістити досліджуваний зразок в сушильну шафу і витримати протягом  

25 + 30 с. 

3. Вимірювання за пунктом 2 послідовно повторити 4–5 разів до повного 

висушування зразка. 
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4. Вологість визначається виразом: 0 /W m m m  , де m  – маса вологого 

матеріалу, 0m – маса сухого матеріалу. 

5. Дані градуювання занести в протокол градуювання і, взявши 

середньоарифметичне результатів вимірювання вологості зразків, побудувати 

градуювальну криву влагомера (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 – Протокол градуювання електровологоміра типу 

___________ для матеріалу __________ при температурі навколишнього 

середовища ________ 

№ 

зразка 

Маса 

вологого 

матеріалу 

Маса 

сухого 

матеріалу 

Вологість за 

ваговим 

методом, % 

Показники 

електровологоміра 

1 2 3 середнє 

1 вихідна       

Після 

першого 

підсушування 

      

Після другого 

підсушування 

      

Після 

третього 

підсушування 

      

2 вихідна       

Після 

першого 

підсушування 

      

Після другого 

підсушування 

      

Після 

третього 

підсушування 

      

 

Зміст звіту 

1. Мета роботи.  

2. Схема і короткий опис принципу дії електровологоміра.  

3. Протокол градуювання.  
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4. Градуювальна крива ( )W f n   

5. Висновки за результатами досліджень 

Контрольні питання 

1. Методи вимірювання вологості. 

2. Кондуктометричний метод вимірювання вологості. 

3. Ємнісні електровологоміра і принцип їх дії. 

4. Пояснити схему і принцип дії електровологоміра ЭВ–2К. 

Література: [1, c. 152–170; 2, с. 243–258; 3, с. 87–95]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Дослідження параметрів електромагнітних реле 

Мета роботи: експериментальне дослідження основних електричних і 

часових параметрів електромагнітних реле і методів їх зміни. 

Короткі теоретичні відомості 

Електромагнітні реле призначені для комутації електричних ланцюгів 

пристроїв електроавтоматики. Розрізняють реле постійного струму і змінного 

струму. На рис. 2.1 показано пристрій реле постійного струму, де відзначені – 

корпус 1, сердечник 2, обмотка 3, якір 4, штифт відлипання 5, контактні 

пружини 6, поворотна пружина 7. 

 

 
Рисунок 2.1 – Реле постійного струму 

 

При проходженні по обмотці струму порушується магнітний потік, який, 

проходячи по магнітопроводу, замикається через повітряний зазор. У цьому 
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випадку якір притягається до сердечника, що призводить до ураження 

електричним струмом або розмикання відповідних контактів. 

 

Рисунок 2.2 – Графік перехідного процесу роботи реле постійного струму 

 

Найбільш важливими параметрами електромагнітних реле є: струми 

спрацьовування IСР і відпускання IОТП, коефіцієнт запасу З
ср

I
K

I
 , коефіцієнт 

повернення вп
В

ср

I
К

І
 , час спрацьовування tСР і час відпускання tОТП. На  

рис. 2.2 показані закономірності зміни струму в обмотці реле при його 

включенні (крива 1) і виключенні (крива 2). 

Методи прискорення спрацьовування реле 

1. Метод форсованого включення реле 

Цей метод полягає в збільшенні напруги, що прикладається до обмотці 

реле. У цьому випадку зростає швидкість зміни струму в обмотці реле, зростає 

коефіцієнт запасу, зменшується час спрацьовування реле. Збільшення напруги 

обмежується умовами нагріву обмотки реле. 

2. Форсировка дешунтуванням додаткового опору (рис. 2.3) 

На період включення на схему подається U > Uном. Після спрацьовування 

реле його замикаючими контактами вводиться Rдоб, що обмежує струм до 

номінального. 

3. Форсировка шунтуванням Rдоб ємністю (рис. 2.4.) 
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У момент включення схеми під напругу Сд заряджається і створює 

додатковий шлях для струму, шунтуючи Rд. Після повної зарядки Сд струм реле 

обмежується Rд. 

 
а)                                        б) 

Рисунок 2.3 – Форсировка дешунтуванням додаткового опору: 

а) схема включення; б) графік перехідного процесу 

 

 
а)      б) 

Рисунок 2.4 – Форсировка шунтуванням Rдоб ємністю: 

а) схема включення; б) графік перехідного процесу 

 

4. Прискорення спрацьовування реле шляхом зменшення постійного часу 

ланцюга обмотки (рис. 2.5.) 

Постійна часу ланцюга обмотки реле, що визначає швидкість зміни 

струму, дорівнює 
L

T
R

 , де L – індуктивність обмотки, R – опір обмотки. 
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Зменшення T досягається послідовним включенням Rд в ланцюг обмотки  

д

L
T

R R
 


 

Величина Rдоб визначається умовами необхідного прискорення, а напруги 

живлення схеми – з умови вст номI І . 

 
   а)      б) 

Рисунок 2.5 – Прискорення спрацьовування реле шляхом зменшення 

постійного часу кола обмотки: 

а) схема включення; б) графік перехідного процесу 

 

Методи уповільнення спрацьовування реле  

1. Уповільнення за допомогою RC кола (рис. 2.6.) 

У цій схемі напруга на обмотці реле, що дорівнює напрузі на СШ, 

наростає поступово в міру заряду ємності. Час заряду пропорційно добутку  

RдСш. Напруга живлення вибирають з умови вст номІ І . 

 

 
   а)     б) 

Рисунок 2.6 Уповільнення за допомогою RC кола? 

i 

Iуст 

Iср 

tср 

t'СР 

t 

Д

ном
уст

RR

U

R 


U
I
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а) схема включення; б) графік перехідного процесу 

 

Уповільнення за допомогою додаткового і шунтуючого опорів (рис. 2.7.). 

Іноді в схемах автоматичних і телемеханічних пристроїв 

використовуються реле з номінальним напругою, меншим напруги живлення 

схеми, і для обмеження струму в обмотці включають Rд, що призводить до 

прискорення спрацьовування реле. Для зниження швидкодії реле до 

номінальної величини обмотку шунтируют Rш. 

 

 
   а)      б) 

Рисунок 2.7 – Уповільнення за допомогою додаткового і шунтуючого опорів: 

а) схема включення; б) графік перехідного процесу 

 

Методи уповільнення відпускання реле 

1. Уповільнення за допомогою шунтирующего опору 

Недоліком цього методу є додаткові втрати енергії в Rш. Для зменшення 

втрат електроенергії обмотку реле шунтируют діодом (рис. 2.8) У цьому 

випадку при відключенні реле в контурі реле – діод набуває ток самоіндукції в 

напрямку прямої провідності діода і обмотка шунтується його малим прямим 

опором. 
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    а)     б) 

Рисунок  2.8 – Уповільнення за допомогою шунтирующего діода VD: 

а) схема включення; б) графік перехідного процесу 

2. Уповільнення шунтуванням обмотки реле ємністю 

Схема (рис. 2.6) створює уповільнення не тільки при включенні, а й при 

відключенні. При відключенні напруги ємність СШ розряджається на обмотку 

реле і забезпечує уповільнення спаду струму в порівнянні з простим 

відключенням. Графіки перехідних процесів наведені на рис. 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 – Уповільнення відпускання реле за допомогою RC кола 

 

Порядок виконання роботи 

1. Зібрати схему (рис. 2.10). Визначити напругу і струм спрацьовування 

реле. Визначити напругу і струм відпускання реле. 

Примітка: номU  прийнято рівною 24 В, а 1,35номI  мА. 
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3. Зібрати схему, представлену на (рис. 2.10). Визначити срt  реле для 

зазначених в табл. 2.1 напруг. 

Таблиця 2.1 – Вихідні дані до завдання 

U, В  5 24 30 40 

U

U ср
 

    

tср, мс     

 

4. Зібрати схему, представлену на (рис. 2.11). 

Визначити реле для зазначених в табл. 2.2 напруг. Підключити відповідно 

до рис.2.8 діод і для номU U  визначити час відпускання реле. 

5. Зібрати схему (рис. 2.12) і визначити залежність часу спрацьовування 

реле від величини Rд. При зміні Rд встановлювати струм в обмотці реле. 

Таблиця 2.2 – Вихідні дані до завдання 

U, В  5 24 30 40 

U

U отп
 

    

tотп, мс     

 

1,35p номІ І  мА зміною напруги джерела живлення. Дані занести в 

табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 – Вихідні дані до завдання 

Rд, кОм 0 6,8 16 24 110 

tср, мс      

 

6. Зібрати схему (рис. 2.13) і визначити залежність часу спрацьовування 

реле від величини Rд і Сд. При зміні Rд встановлювати струм в обмотці 

реле 1,35p номІ І  мА зміною напруги джерела живлення. Дані занести в 

табл.2.4. 

Таблиця 2.4 – Вихідні дані до завдання 
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           Сд, мкФ 

Rд, кОм 

20,0 200 1000 

tср, мс   

110,0    

220,0    

 

7. Зібрати схему (рис. 2.14) і визначити залежність часу спрацьовування 

реле від величини Rд  і Сш  при 1,35p номІ І  мА. Дані занести в табл. 2.5. 

 

Таблиця 2.5 – Вихідні дані до завдання 

          Сд, мкФ 

Rд, кОм 

20,0 200 1000 

tср, мс   

6,8    

110,0    

 

8. Зібрати схему (рис. 2.15) і визначити залежність часу відпускання реле 

від СШ при 1,35p номІ І   мА. Встановити Rд = 16,0 кОм для всіх значень СШ. 

Дані занести в табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 – Вихідні дані до завдання 

Сш, мкФ 20,0 200,0 

tотп, мс   

 

9. Зібрати схему (рис. 2.16) і визначити залежність часу спрацьовування 

реле від величин Rд і Rш при 1,35p номІ І  мА. Дані занести в табл. 2.7. 

Таблиця 2.7 – Вихідні дані до завдання 

                                  Rд, кОм 

Rш, кОм 
6,8 16,0 

6,8   

1,5   
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10. Зібрати схему (рис. 2.17) і визначити залежність часу відпускання 

реле від величини Rш Rд = 16,0 кОм і 1,35p номІ І  мА. Дані занести в  

табл. 2.8. 

Таблиця 2.8 – Вихідні дані до завдання 

Rш, кОм ∞ 6,8 1,5 

tотп, мс    

 

 

Рисунок 2.10 – Схема для визначення Рисунок 2.11 – Схема для визначення 

часу спрацьовування реле часу розмикання реле 

 

Рисунок 2.12 – Схема з додатковим Рисунок 2.13 – Схема з форсує 

опором (спрацьовування) ланцюгом (спрацьовування) 

 

 

Рисунок 2.14 – Схема з інтегрує Рисунок 2.15 – Схема з інтегрує 

ланцюгом (спрацьовування) ланцюгом (розмикання) 
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Рисунок 2.16 – Схема з подільником Рисунок  2.17 – Схема з подільником 

напруги (спрацьовування) напруги (розмикання) 

Зміст звіту 

1. Мета роботи. 

2. Принципові схеми включення реле.  

3. Таблиці експериментальних даних.  

4. Графіки залежностей, отриманих експериментально.  

5. Висновки за результатами досліджень. 

Контрольні питання 

1. Пояснити принцип дії і призначення елементів конструкції реле. 

2. Дати визначення часу спрацьовування і часу відпускання реле. 

3. Привести схеми і пояснити методи прискорення спрацьовування реле. 

4. Привести схеми і пояснити методи уповільнення спрацьовування реле. 

5. Привести схеми і методи уповільнення відпускання реле. 

6. Привести блок–схему і пояснити принцип дії електросекундоміра. 

Література: [1, c. 74–85; 3, с. 107–123; 4, с. 53–74]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Експериментальне визначення математичної моделі об’єкта 

регулювання 

Мета роботи: навчитися знімати динамічні характеристики об’єктів, 

визначати тип моделі (вид рівняння), коефіцієнти моделі і передавальну 

функцію. 

Короткі теоретичні відомості 

Під час математичного опису (ідентифікації) будь-якого об’єкта 

управління його поведінку можна розглядати в умовах статики (сталі режими 
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роботи) і динаміки (перехідні режими). Для умов статики всі впливи "f" і всі 

керуючі "u" вважаються постійними величинами, які не залежать від часу. 

Статичні режими описуються алгебраїчними рівняннями, що зв’язують 

регульовані (вихідні) параметри "y" з вхідними впливами "f" та "u": 

( , )y f u , 

де  – деяка векторна функція не залежать від часу "f" та "u".  

Графічне представлення залежності ( , )y f u  називають статичними 

характеристиками управління ( )y u  і обурення ( )y f . 

Динамічні режими описуються зазвичай диференціальними або 

інтегрально–диференціальними рівняннями, що визначають залежність y (t) від 

зміни впливів f (t) і u (t): 

( , , )y u f t . 

Розрізняють об’єкти з самовирівнюванням (стійкі), без самовирівнювання 

(нейтральні) і нестійкі. Об’єкт стійкий, якщо після короткочасного зовнішнього 

впливу він з плином часу прагне до вихідного стану. Нейтральними 

називаються такі об'єкти, які після закінчення впливу прагнуть до нового стану 

рівноваги, залежному від величини впливу. Якщо керована координата y(t) 

після припинення дії продовжує змінюватися, то об'єкт називають нестійким. 

Для складання математичної моделі об'єкта використовують аналітичні та 

експериментальні методи. 

При аналітичному методі складаються рівняння динаміки об’єкта на 

основі фізичних законів, що визначають процеси, що відбуваються в об'єкті 

(наприклад, закон збереження речовини або енергії, закон Кірхгофа і т. п.). 

Математичні вирази відповідних фізичних законів, що характеризують 

поведінку об’єкта, і є диференціальними рівняннями, що описують динаміку 

об'єкта управління. 

При аналітичному методі ідентифікації доводиться вдаватися в більшості 

випадків до ідеалізації складних реальних процесів і вважати, що об'єкти мають 

детектуючих (односпрямованим) властивостями. Тому аналітичні методи 

дозволяють лише приблизно оцінити динамічні властивості реального об’єкта. 
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Експериментальних методів ідентифікації багато, розглянемо найпростіші 

з них. Для експериментального визначення моделі об’єкта можна 

використовувати тимчасові або частотні динамічні характеристики. 

Тимчасові динамічні характеристики являють собою графіки зміни в часі 

регульованого (вихідного) параметра об’єкта в залежності від виду вхідного 

впливу (випробувального впливу). При подачі в якості випробувального впливу 

дельта–функції (T) (одиничного імпульсу) отримуємо імпульсну перехідну 

характеристику; рівняння, що описує цю криву, називають функцією ваги (T). 

При подачі на вхід об’єкта одиничного ступеневої впливу I(t) (одиничного 

стрибка), отримуємо перехідну характеристику, її рівняння – перехідна функція 

h(t). Або інакше: реакція об’єкта на одиничний імпульс називається функцією 

ваги (T), а на одиничний стрибок – перехідною функцією h(t). Гідність 

тимчасових характеристик – простота постановки експерименту. За допомогою 

тимчасових характеристик найбільш просто визначаються передавальні функції 

першого і другого порядку. 

Ідентифікація об’єкта по частотним характеристикам краще, тому що 

дозволяє знайти модель і нелінійного об'єкта, однак потрібно більш складний 

експеримент. Частотні характеристики показують зміна модуля і фази 

комплексного коефіцієнта передачі об’єкта при зміні частоти 0 <<. 

Математичну модель об’єкта по експериментально знятим динамічними 

характеристиками визначають досить просто: 

– за видом графіка динамічної характеристики, порівнюючи його з 

графіком відповідної динамічної характеристики типових ланок, визначають 

рівняння динамічної характеристики, тип диференціального рівняння динаміки 

об’єкта; 

– за динамічною характеристикою визначають коефіцієнти 

диференціального рівняння і передавальну функцію об’єкта. 

Потім визначають адекватність моделі. Математична модель вважається 

адекватною, якщо значення параметра на виході об'єкта збігається зі 

значеннями, розрахованими за моделлю. 
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Постановка експерименту щодо зняття тимчасових динамічних 

характеристики. 

Якщо експериментальні дослідження проводяться на діючому 

промисловому об’єкті, то доцільно зняти імпульсну перехідну характеристику, 

тому що це не викличе істотного зміни технологічних змінних. У інших 

випадках можна знімати перехідну характеристику. Для запису зміни вихідного 

параметра в часі необхідний записує вторинний прилад, до якого підключається 

датчик (первинний перетворювач). 

Якщо знімається тимчасова динамічна характеристика теплового об'єкта, 

то вихідним параметром є температура. що обурює вплив для теплового об’єкта 

з електрообігрівом можна створити зміною напруги, що подається на 

нагрівальний елемент. 

Для зняття імпульсної перехідної характеристики необхідно різко 

збільшити напругу на деяку величину і через деякий час (вибирається в 

залежності від властивостей об’єкта) знову знизити його до початкового рівня. 

Реакція на імпульс для інерційного об'єкта буде мати такий вигляд, як показано 

на рис. 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Графік імпульсної перехідної характеристики 

 

На рис. 3.1 позначено: К – коефіцієнт передачі; Т – постійна часу, оцінює 

інерційні властивості об’єкта і показує, за який час закінчився б перехідний 

процес, якщо б він йшов з постійною швидкістю. Практично ж перехідний 

процес закінчується за час, що дорівнює t = (34) Т. 
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Для зняття перехідної характеристики теплового об'єкта необхідно різко 

змінити (збільшити) напруга, що подається на нагрівальний елемент, тобто 

змінювати вхідний сигнал у вигляді сходинки. 

Реакція на одиничне поетапне вплив і є перехідна характеристика для 

інерційного об’єкта показана на рис. 3.2. 

Коефіцієнт передачі К визначається наступним чином: 

 

 

 

0 0
уст С С

K
U B U B

   
   . 

Постійна часу Т може бути визначена: 

– за реакцією подкасательной на лінію сталих значень (дотична може 

проводитися в будь–якій точці), якщо крива – експонента (рис. 3.2); 

– по проекції подсекущей на лінію сталого значення (рис. 3.3). 

 

 

Рисунок 3.2 – Графік перехідної характеристики для інерційного об’єкта 

 

 

Рисунок 3.3 –  Отримання Т методом подсекущей 
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Якщо y(t) не має точок перегину і являє собою експоненту, то 

досліджуваний об'єкт управління є інерційним першого порядку і рівняння має 

вигляд:  

.( ) ( ) * 1

t

T
вхY t h t Kx e

 
   
 
 

. 

При t = T: 

1( ) * 1 *(1 ) *(1 0.368). . .

*0.632 ,. . .

t

Th t Kx e Kx e Kxвх вх вх

Kx Kx xвх вх уст

 
       
 
 

 

 

Відповідно до рівняння перехідної характеристики, за час, що дорівнює T, 

перехідний процес закінчується на 0,63 свого сталого значення (рис. 3.4). 

Після завершення перехідного процесу на виході об'єкта управління стале 

значення: Кхвх. = H () = Y (). 

Отже, якщо немає запізнювання, то постійну часу можна визначити і 

таким чином: .( ) вхY Kx   

 

 

Рисунок 3.4 – Графік перехідної характеристики  

 

Порядок виконання роботи 

1. Зібрати схему лабораторної установки, зображеної на рис. 3.5. 
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2. Зняти перехідну характеристику, для чого на об’єкт подати напругу 

36В (підключити нагрівальний елемент до мережі). 

3. Визначити математичну модель об'єкта регулювання, порівнюючи 

отриману перехідну характеристику з характеристиками типових ланок. 

4. Визначити коефіцієнти моделі T і K і передавальну функцію W(p). 

Зміст звіту 

1. Мета роботи. 

2. Схема лабораторної установки.  

3. Графік перехідної характеристики.  

4. Математична модель і коефіцієнти.  

5. Висновки за результатами досліджень. 

 

 

Рисунок 3.5 – Схема лабораторної установки 

 

Контрольні питання 

1. Що таке математична модель і як вона може бути експериментально 

отримана? 

2. Визначення математичної моделі теплового об'єкта та її коефіцієнтів. 

3. Що таке Т, як визначається і що означає? 

4. Що таке До, як визначається і що означає? 

Література: [5, c. 52–70; 6, с.  43–77; 7, с. 82–85]. 

 

Лабораторна робота № 4 

V 

об'єкт 

В

К 

РНШ 

 220 В 

~ 36 
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МС1-10 

(ПС1-10) 
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Тема. Дослідження автоматичної системи позиційного регулювання 

температури теплового об’єкта 

Мета роботи: ознайомлення з конструкцією промислових позиційних 

регуляторів, вивчення принципу дії регулятора. Дослідження перехідного 

процесу в двохпозиційної системі регулювання. Оцінка якості системи. 

Короткі теоретичні відомості 

Позиційні регулятори приладового типу є найпростішими і широко 

поширеними. До числа найважливіших переваг позиційних регуляторів 

відноситься можливість отримання високої якості регулювання при 

застосуванні досить простих і надійних технічних засобів. Вони широко 

застосовуються при автоматизації теплових об’єктів з електрообігрівом; 

насосних і компресорних установках, в яких потрібне обмеження зміни рівня 

рідини, що перекачується в резервуар; стабілізації тиску в паропроводах, 

трубопроводах – подачі стисненого газу; при регулюванні частоти обертання 

двигунів постійного струму і напруги генераторів. 

 

 

Рисунок 4.1 – Функціональна схема двохпозиційного регулювання 

 

Позиційне регулювання легко організовується на основі перемикаючих 

пристроїв, що встановлюються на що б стрілочних приладах, в автоматичних 

вимірювальних компенсатори. Такі важливі особливості цих систем, як 

простота технічного рішення задачі управління подачею електричної енергії 
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шляхом включення і виключення джерела живлення (рис. 4.2), особливо в разі 

об'єктів, що мають невеликі габаритні розміри (нагрівальні плити, вали 

пресового обладнання, електричні калорифери, двигуни з вентиляторами для 

систем кондиціонування), зручність поєднання позиційного (релейного) 

елемента з двигунами постійної швидкості в виконавчому пристрої управління 

витратою рідини (газу) за допомогою клапана, заслінки і інших елементів 

запірної арматури технологічного обладнання і визначають широке 

застосування цих систем (рис. 4.3). 

На рис. 4.1 і 4.2 показані функціональна і принципова схеми 

двохпозиційного регулювання температури в об'єкті з електронагрівачем. На 

рис. 4.3 принципова схема двохпозиційного регулювання напруги генератора 

постійного струму. 

 

 

Рисунок 4.2 – Схема управління АСР шляхом включення і виключення 

джерела живлення 
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Рисунок 4.3 – Схема управління АСР з використанням поєднання  

позиційного елемента з ДПС 

 

У двохпозиційних АСР регулюючий орган може послідовно займати два 

положення (позиції), чому відповідає мінімальне або максимальне регулюючий 

вплив на об’єкт регулювання. Якщо в якості вихідного елемента 

двохпозиційного регулятора використовується електромагнітне реле, то це 

реле, в залежності від поточного значення регульованої величини буде 

перебувати в процесі регулювання тільки в 2–х станах – включеному і 

вимкненому. В результаті виникає характерний для даного класу АСР 

періодичний процес зміни регульованої величини відносно заданого значення – 

автоколивання. 

На рис. 4.4 приведена структурна схема двохпозиційної АСР і 

встановилися автоколивання регульованої величини. 
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Рисунок 4.4 – Двохпозиційна АСР: 

а) структурна схема; б) графік перехідного процесу 

 

На рис. 4.4 Х3 – задане значення регульованої величини (сигнал, що 

надходить в регулятор від задатчика); Х – істинне значення регульованої 

величини (сигнал, що надходить в регулятор з датчика);  = Х3–Х – сигнал 

неузгодженості; ДР – двопозиційний регулятор; Z – команда управління 

(регулюючий вплив); 
1

1Tp 
 – передавальна функція об'єкта; pe   – 

передавальна функція датчика. При такому об’єкті автоколивань може не бути, 

якщо τ0. 

Приклад статичних характеристик двохпозиційного регулятора наведено 

на рис. 4.5. 

На рис. 4.5,а показана статична характеристика без зони неоднозначності 

(ідеальна статична характеристика), на рис. 4.5,б – з зоною неоднозначності 

(реальна статична характеристика). 
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Для наближеного аналізу автоколивань в системі двохпозиційного 

регулювання з регулятором, що має зону неоднозначності 2Σ і об’єктом з 

запізненням, у якого ( )
1

pe
W p

Tp






. 

 

 

Рисунок 4.5 – Статичні характеристики двохпозиційного регулятора: 

а) без зони неоднозначності; б) з зоною неоднозначності 

 

Смірновим С. М. отримані формули, що дозволяють розрахувати розмах 

автоколивань і їх період. Відносний (безрозмірний) розмах автоколивань 

2 * 2 (1 2 )
0.5T


  


  


, 

де 2σ – відносна (безрозмірна) зона неоднозначності регулятора; Т – постійна 

часу об'єкта регулювання; τ – час запізнювання. 

Відносна зона неоднозначності 
2

2
A




 , де 2Σ – зона неоднозначності 

регулятора; А = Хmax–Хmin – зона регулювання, що оцінюється по різниці сталих 

значень регульованої величини при максимальному і мінімальному значеннях 

регулюючого впливу Umax і Umin. 

Розмах автоколивань регульованої величини 2 *x A  . 

Період автоколивань регульованої величини 2 *AT T  , де 

3 3

1

*(1 )nX X
 


 – коефіцієнт, що характеризує розташування автоколебаний в 

зоні регулювання; 
* 3 min

3
X X

X
A


 – відносне (безрозмірна) задається значення 

регульованої величини. 

Z 
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При правильному налаштуванні двохпозиційної АСР встановилися 

автоколивання відбуваються в середній частині зони регулювання. Величина 

періоду автоколивань в значній мірі позначається на терміні служби елементів 

двохпозиційної АСР. Під час налаштування системи на період автоколивань 

можна впливати тільки зміною відносної (безрозмірною) зони неоднозначності, 

точніше А – зоною регулювання: 

2
2

A



 . 

Дуже важливим фактором, що обумовлює якість двохпозиційного 

регулювання є час запізнювання τ. При наявності запізнювання розмах 

автоколивань буде тим більше, чим більше 2σ і ставлення 
T


, Тому 

двопозиційне регулювання рекомендується застосовувати лише для 

регулювання об'єктів з великими постійними часу Т і малим часом τ, при цьому 

співвідношення 
T


 має бути не більше 0,2. 

Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися зі схемою лабораторної установки, регулятором  

МР–64–02 і роботою двохпозиційної АСР. 

На рис. 4.6 приведена схема лабораторної установки, по якій 

здійснюється двопозиційне регулювання об'єкта з термообогревом. Як 

регулятор в схемі використаний регулює мілівольтметр МР–64–02, що працює 

в комплекті з термопарою типу ХК. МР–64–02 вимірює ЕРС термопари. 

Необхідне значення температури задається задатчиком (безконтактний датчик 

положення стрілки вимірювальної частини приладу). 
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Рисунок 4.6 – Схема лабораторної установки двох позиційного  

регулювання 

 

Електрична схема регулятора наведена на рис. 4.7. Регулятор складається 

з двох частин – вимірювальної і регулюючої. 

Вимірювальна частина складається з рамки, вміщеній в поле постійного 

магніту. Струм, що протікає через рамку, під дією ЕРС термопари, створює 

магнітне поле. Взаємодія цього поля з полем постійного магніту викличе 

поворот рамки на кут, пропорційний величині ЕРС. 

Регулююча частина являє собою безконтактний датчик положення 

індуктивного типу. Він складається з високочастотного автогенератора, 

зібраного на транзисторі VT1 і котушок індуктивності L1 і L2, і підсилювача на 

трьох транзисторах VT2 – VT4. На вхід підсилювача (транзистор VT2) сигнал 

подається з котушки індуктивності L3. У колекторний ланцюг вихідного 

транзистора VT4 включена обмотка керуючого реле Р1, контакти якого 

використовуються для управління об'єктом. 
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Принцип дії регулюючої частини заснований на зриві і відновленні 

генерації при введенні і виведенні екрану, жорстко укріпленого на 

вимірювальної стрілкою приладу, в зазор між котушками автогенератора L1 і 

L2. Для забезпечення заданої температури в об'єкті, покажчик регулюючого 

пристрою встановлюється на відповідну позначку. При температурі в об'єкті 

нижче заданої покажчиком, (стрілка з екраном поза котушок) автогенератор 

генерує високочастотні коливання, транзистор VT4 відкритий. Струм 

проходить через обмотку керуючого реле, контакт якого підключає 

електронагрівач до мережі. При температурі, що дорівнює заданій, (стрілка з 

екраном в зазорі між котушками) генерація зривається, транзистор VT4 

закривається, реле знеструмлюється, контакт розмикається, електронагрівач 

знеструмлюється. При зниженні температури процес повторюється. 

Контроль і реєстрація зміни температури в об'єкті проводиться за 

допомогою електронного автоматичного самописного потенціометра типу 

КСП, що працює в комплекті з термопарою ХК, вміщеній в об’єкт поруч з 

датчиком регулятора МР–64–02. 

2. Підготувати до роботи електронний автоматичний потенціометр, після 

його прогріву подати на електронагрівач напруга U = 30 В для зняття кривої 

розгону. 

3. Після досягнення сталого стану включити регулятор МР–64–02 і 

встановити за допомогою задатчика Х3 = 150
0
 С. 

4. Записати 4–6 періодів усталених автоколивань і визначити 2Σ, які 

визначаються по включенню і виключенню сигнальної лампочки. 

Таблиця 4.1 – Результати вимірювань 

Температура 2Σ, 0С 

вкл викл.  

   

   

   

 

5. За отриманим графіком визначити Т, τ, Хmax, Хmin, середнє значення 

розмаху автоколивань Хе і періоду автоколивань Та.е. 
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6. Аналітично розрахувати значення Хр і Та.р, порівняти їх з 

експериментальними. 

7. Дані занести в протокол випробувань. 

Протокол випробування. 

Двохпозиційної АСР температури об'єкта з електрообігрівом.  

Регулятор типу МР–64–02 з зоною неоднозначності 2Σ, 
0
С. 

Постійна часу об'єкта Т, хв, запізнювання τ = 0,025 мин. 

Таблиця 4.2 – Результати вимірювань 

 2σ 2σ * Хр Та.р., хв Хе Та.е., хв 

       

       

 

Зміст звіту 

1. Мета роботи.  

2. Короткий опис суті двохпозиційного регулювання і регулятора  

МР–64–02.  

3. Розрахунок параметрів автоколивань температури.  

4. Схема лабораторної установки.  

5. Структурна схема АСР.  

6. Графік автоколивань.  

7. Протокол випробувань.  

8. Висновки. 

Контрольні питання 

1. Що таке двопозиційне регулювання? 

2. Пристрій і принцип дії регулятора МР–64–02. 

3. Якими параметрами характеризується перехідний процес для 

двохпозиційних САР, як вони визначаються? 

4. Пояснити процес регулювання САР температури за схемою 

лабораторної установки. 

5. Дати якісну оцінку процесу регулювання температури. 

Література: [1, c. 203–231; 5, с.  143–162; 7, с. 102–115]. 
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Лабораторна робота № 5 

Тема. Визначення якісних показників лінійної системи регулювання 

Мета роботи: ознайомлення з пристроєм і принципом дії імпульсного 

регулятора з ПІД законом регулювання. Визначення показників якості за 

графіком перехідного процесу. 

Короткі теоретичні відомості 

Основним блоком конструкції пресів, широко поширених в легкій 

промисловості і призначених для виконання операцій вулканізації, формування, 

волого–теплової обробки, дублювання і т.п. є плита з електронагрівальними 

елементами. Ці преса є тепловими об'єктами, для забезпечення температурних 

режимів яких використовують різного роду регулятори. Регулятор і об'єкт 

утворюють систему регулювання. Завдання системи регулювання для більшості 

зазначених технологічних операцій зводиться до стабілізації температури або 

зміни її за певним законом. 

Система автоматичного регулювання (САР) називається лінійної, якщо 

всі її елементи в динаміці описуються лінійними рівняннями. Лінійні 

регулятори, в залежності від законів регулювання, ділять на п'ять типів: 

– пропорційність П–регулятор; 

– інтегральна І–регулятор; 

– пропорційність–інтегро–диференційний ПІД–регулятор; 

– пропорційно–диференційний ПД–регулятор; 

– пропорційність–інтегральний ПІ регулятор. 

Законом регулювання називають функціональний зв'язок між керуючим 

впливом регулятора (його вихідним сигналом) і відхиленням регульованого 

параметра від заданого значення (його вхідного сигналу): 

( ) [ ( )]U t F t  , ( ) ( ) ( ),t g t Y t    

де g(t) – задане значення; Y(t) – поточне значення на виході об'єкта управління 

(ОУ). 

Права частина рівняння може містити не тільки відхилення (T), а й його 

похідні і інтеграли. Введення похідних і інтегралів в закон регулювання 
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дозволяє змінювати властивості САР: стійкість, точність, якість перехідного 

процесу. 

Найпростішим є (пропорційний) П–регулятор, рівняння якого 

( ) ( )pU t K t  , а передавальна функція   pW p K . 

П–регулятор є найпростішим лінійним статичним регулятором. Статичні 

регулятори не можуть повністю ліквідувати відхилення параметра від заданого 

значення, тобто вони дають залишкову (статичну) помилку. Регулюючий орган 

в системі з П–регулятором нерухомий, не тільки при помилку, рівною нулю 

(T) = 0, а й при постійній величині помилки (T) = const. 

Статичним є і ПД–регулятор, закон регулювання якого записується в 

такий спосіб ( )
прT d t

U t K t
dt


   , де Тпр – час передування. Передавальна 

функція ПД–регулятора ( ) (1 )прW p K T p  , де К – параметр настройки.  

ПД–регулятор називають регулятором з попереджанням, тому що він реагує на 

величину відхилення і швидкість його зміни, тобто регулюючий орган починає 

переміщатися при зміні швидкості відхилення, що збільшує швидкодію 

регулятора. 

Статичної помилки вдається уникнути, якщо включити в закон 

регулювання інтегральну складову або використовувати І–регулятор. 

Використання І–регулятора, закон регулювання якого 

0

1
( ) ( ) ,

t

и

U t t dt
T

   а 

передавальна функція  
1

i

W p
T p

 , де Ті – час інтегрування – параметр 

настройки. Перехідний процес в системі з І–регулятором носить повільно 

затухаючий коливальний характер і знижує стійкість САР. Регулюючий орган в 

такій системі нерухомий тільки при рівності заданого і виміряного значення 

параметра, тобто при відсутності помилки. 



 37 

ПІ–регулятор пропорційно–інтегральний, закон регулювання 

0

1
( ) [ ( )] ( )

t

i

U t K t t dt
T

     і передавальна функція 
(1 )

( )
р и

i

K T p
W p

T p


 ,  

де Кр – параметр настройки, поєднує в собі позитивні властивості обох 

регуляторів, тобто є астатическим і володіє достатнім швидкодією. При появі 

відхилення регульованої величини від заданого значення такої регулятор 

спочатку поводиться як П–регулятор, тобто швидко виробляє котра управляє 

вплив на ліквідацію відхилення, потім вступає в дію інтегральна складова, що 

зводить помилку до нуля. 

Кращими властивостями володіє ПІД–регулятор, закон регулювання 

якого .

0

1 ( )
( ) [ ( )] ( )

t

пр
и

d t
U t K t t dt T

T dt


     , а передавальна функція 

2
.( 1)

( )
пр и и

и

T T p T p K
W p

T p

 
 . 

Такий регулятор поєднує в собі позитивні властивості всіх більш простих 

регуляторів, володіє високою швидкодією, не дає залишкової помилки, 

коливальний перехідний процес швидко згасає. 

Система регулювання вважається працездатною, якщо перехідний процес 

в ній згасає, тобто система є стійкою. Однак стійкість – недостатній критерій 

оцінки якості системи регулювання. 

Крім стійкості системи до збурень, необхідно, щоб перехідні процеси, що 

виникають в автоматичній системі завдяки наявності різного роду збурюючих і 

керуючих впливів, відповідали певним вимогам. Вимоги до якості перехідного 

процесу в автоматичній системі регулювання для різних систем різні. 

Для оцінки якості перехідного процесу при регулюванні використовують 

прямі і непрямі методи. Прямі методи припускають наявність, отримане тим чи 

іншим способом, графіка перехідного процесу. У діючих САР графік зміни 

регульованої величини в часі може бути отриманий експериментально. Якщо 
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відомо диференціальне рівняння системи, то за її рішенням так само може бути 

побудований графік перехідного процесу. 

Якість перехідного процесу оцінюють такими показниками: 

перерегулюванням, часом регулювання, ступенем загасання, залишкової 

помилкою. 

1. Перерегулювання 

Перерегулювання характеризує максимальне динамічне відхилення 

регульованої величини від сталого значення Yуст (рис. 5.1). Зазвичай 

перерегулирование виражають у відсотках від значення Yуст. Абсолютна 

величина ΔYmax визначається за графіком перехідного процесу:  

ΔYmax = Ymax –Yуст. 

 

 

Рисунок 5.1 – Графік перехідного процесу 

 

Відповідно перерегулирование буде визначатися виразом 

max 100%
уст

Y

Y



 . 

2. Час регулювання 

Час регулювання характеризує швидкодію САР і являє собою час tр, що 

відраховується від початку перехідного процесу, після закінчення якого 

tp 

Ymax =Y1 

Ymax 

Y2 

Y2 

2 * 

Y, 
0С 

Yуст. 

T, хв 
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відхилення регульованої величини від нового сталого значення зробиться 

менше і буде залишатися менше певної заздалегідь заданої величини . 

зазвичай приймається  = (0,05–0,01). Таким чином, перехідний процес в 

системі вважається закінченим, коли регульована величина починає 

відрізнятися від свого сталого значення не більше, ніж на 5...1 %. Чим менше 

величина tp, тим вище швидкодія системи. 

3. Ступінь загасання 

Ступінь загасання характеризує коливальний перехідний процес при 

регулюванні. Ступінь загасання визначають за формулою 

max 2

max

Y Y

Y


 



. 

Для стійкої САР 0 I  , чим ближче до одиниці, тим швидше затухає 

перехідний процес, отже, тим більше запас стійкості. Наприклад, при 0,9   

кожна наступна амплітуда коливань менше попередньої в 10 разів. 

Коливальний перехідний процес можна оцінювати і числом коливань за 

час регулювання. 

Зазвичай вважають, що число коливань не повинно бути більше двох або 

трьох.  

4. Залишкова (статична) помилка 

Залишкова (статична) помилка – характеризує точність системи і визначає 

відхилення регульованого параметра від нового сталого значення після 

завершення перехідного процесу. Статична помилка виникає в системах зі 

статичним регулятором. 

При виборі типу регулятора і параметрів його настройки враховують 

властивості об'єкта і обмеження на якісні показники. 

Завжди доцільно орієнтуватися на прості регулятори. За величиною 

відносини часу запізнювання до постійної часу об'єкта Т можна 

рекомендувати: при / 1T   – регулятор лінійний, при / 1T  – імпульсний 

регулятор, при / 0.2T  – регулятор імпульсної дії (позиційний). 
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Опис регулятора 

У даній роботі для регулювання температури теплового об'єкта 

використовується імпульсний електронний регулятор типу Щ4526. Для запису 

перехідного процесу в системі використовується автоматичний одноточковий 

потенціометр типу КСП–4. На вихід регулятора підключено реле К, що працює 

в імпульсному режимі і підключає нагрівальний елемент об'єкта до електричної 

мережі. Регулятор Щ4526 може працювати як в релейному режимі, так і 

забезпечувати П, ПД і ПІД закони регулювання. Для вимірювання температури 

використовується термометр опору, який підключається до одного з плечей 

мостової вимірювальної схеми регулятора Щ4526 (блок АI). 

Потенціометр регулювання температури виконаний у вигляді реохорда. 

Шкала реохорда, нанесена на торці горизонтально диска, що обертається, 

виведена на лицьову панель. На лицьову панель виведена індикація відхилення 

температури від заданого значення і сигнальна лампа. Повертаючи ручку 

реохорда, змінюють задане значення температури (RP – реохорд в схемі). Якщо 

температура термометра опору не дорівнює заданої за шкалою задатчика, то 

порушується рівновага мостової схеми (фіксується індикатором). 

Напруги з разбаланса вимірювального моста надходить на вхід 

підсилювача постійного струму (DАI). Сигнал постійного струму, після 

демодуляції (польовий транзистор VT3, блок А2) на рівні 10 мВ надходить на 

вхід операційного підсилювача DА2 (блок А3) і посилений в 200 разів 

надходить на вхід симетричного тригера (VT1 і VT2 блок А3). При полярності 

напруги, відповідного температурі об'єкта нижче заданої, транзистор VT1 

переходить в стан "відкрито", відмикається транзистор VT3 і обмотка реле К1 

отримує харчування. Реле До комутує напругу 12 В для пуску проміжного 

зовнішнього реле і включає сигнальну лампочку. Сигнал на вхід ланцюга 

зворотного зв'язку надходить з колектора транзистора VT1 (блок А3). У 

регуляторі застосовується експоненціально–диференціальна і експоненціально–

диференційно–інтегральна зворотні зв'язки (блок А4), 

При виведеної зворотного зв'язку регулятор працює як позиційний. 
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Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися зі схемою лабораторної установки (рис. 5.2) і принципом 

дії основних блоків регулятора Ш4526 (рис. 5.3). 

2. Підготувати до роботи електронний автоматичний потенціометр  

КСП–4 і регулятор Щ4526, включити їх відповідно до схеми (рис. 5.2) для 

прогріву на 1,5 – 2 хв. 

3. Встановити реохорд завдання температури на значення Yзад = 120 
0
С, 

регулятор корекції зворотного зв'язку на розподіл 5. 

 

 

Рисунок 5.2 – Схема лабораторної установки 

 

4. Подати на об'єкт напруга U = 60 В і зняти графік перехідного процесу. 

5. За отриманим графіком перехідного процесу визначити показники 

якості: перерегулювання , Час регулювання tр, ступінь загасання , 

коливальність n. Дані звести в табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 – Результати вимірювань 

Т, хв , хв / Т Ymax, 
0
З ,%  tp, хв n 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Зміст звіту 

1. Мета роботи.  

2. Схема лабораторної установки.  

3. Графік перехідного процесу з необхідними поясненнями.  

4. Розрахунок показників якості, висновки по роботі. 

Контрольні питання 

1. Яка САР називається лінійної? 

2. Що називається законом регулювання? 

3. Назвіть типи лінійних регуляторів, запишіть їх передавальні функції, 

поясніть їх особливості, переваги та недоліки. 

4. Показники якості регулювання, їх визначення. 

5. Пояснити будову та принцип дії регулятора Щ4526. 

Література: [7, c. 87–106; 8, с.  77–90; 9, с. 68–90]. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Кількість лабораторних робіт – 10 годин (5 лабораторних робіт). 

Поточний контроль на лабораторних роботах протягом змістових 

модулів: 

− відвідування лабораторних робіт – 0,6 бала за роботу (максимум  

3 бали за умови відвідування усіх лабораторних робіт); 

− виконання лабораторних робіт згідно з методичними вказівками –  

1,8 бала за лабораторну роботу (максимум 9 балів за всі лабораторні роботи); 

− захист лабораторної роботи – 1 бал за лабораторну роботу 

(максимум 5 балів за всі лабораторні роботи); 

− опитування під час проведення лабораторних робіт – максимум  

0,6 бала за аудиторне заняття (максимум 3 бали за семестр). 

Тобто за виконання усіх лабораторних робіт студент може отримати 

максимальну кількість балів – 20. 
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 
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