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ВСТУП
Програмою дисципліни «Механотроніка» передбачені практичні заняття
студентів із технічними засобами виконавчого та керуючого рівнів
автоматизованих циклових систем дискретної дії (машин, маніпуляторів,
роботів) різного класу складності, в основному - пневматичних.
Разом з курсом лекцій дані методичні рекомендації призначені для
самопідготовки студентів та здійснення практичних занять на основї
вивчення теорії та досвіду з придбанням навичок розв’язання конкретних
задач, які з 2009 року пропонуються студентам ВНЗ Украіни на щорічних
олімпіадах «Механотроніка» в НТУУ «КПІ» за участю ООО «FESTO».
Мета виконання практичних занять (робіт) – вивчення механотронних
технічних засобів дискретної пневмоавтоматики, прийомів складання виразів
команд алгебраїчної логіки, лінійних і функціональних графів та алгоритмів
дії пристроїв при розв’язанні типових задач синтезу машин-автоматів.
Сучасні механотронні пневматичні системи широко застосовуються при
автоматизації різних, в тому числі харчопереробних (багатоасортиментних,
пожежевибухобезпечних) виробничих, технологічних і допоміжних процесів.
Вони складаються з ряду виконавчих механізмів (пневмоциліндрів) і
регулюючих органів (клапанів, розподільників), перетворювачів стану
(датчиків, сенсорів, перемикачів), засобів і систем керування (логічних
елементів пам’яти) та енергозабезпечення (стислого повітря).
На практичних заняттях студенти розглядають питання синтезу
дискретних циклових систем різного класу складності, розв’язують задачи з
використанням пневматичних виконавчих і керуючих пристроїв, елементів
пам'яті, логічним синтезом із мінімізацією математичних виразів команд
діями функціональних модулів системи у комбінації з методами та
пристроями бістабільного і моностабільного управління, побудовою
асинхронних систем і системних модулів з багаторежимними елементами
автоматичного керування, завданням певного числа циклів.
За результатами розв’язання задачи студент оформляє протокол, в якому
вказується надана викладачем умова задачи, специфікація необхідних
функціональних модулів, схема ланцюгового та циклічного функціональних
графів з елементами памяти, алгебраїчними виразами (алгоритмом) команд,
пневматичною схемою, технічніми умовами складання і перевірки системи.
Модульний контроль. Кожне завдання вважається виконаним студентом
і оцінюється викладачем диференційно, якщо синтезована система може
діяти у (повній / неповній) відповідності з умовою задачі, запропонованій
схемі, що виконана студентом згідно з вимогами даних рекомендацій.
У методичних рекомендаціях розглянуті умови виконання студентами
практичних занять логічного дискретного керування машинами-автоматами
(маніпуляторами) на прикладі типових систем різного класу складності із
використанням технічних засобів пневмоавтоматики (див.Додатки, ст.21-24).
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З а в д а н н я до практичних занять № 1
Тема 1 (1 год.). Загальні відомості про механотронні дискретні системи
пневмоавтоматики.
Питання до розгляду:
- понятійний апарат терміну «механотроніка – наука про все», її місце
у гнучкому управлінні багатоасортиментними і вибухопожежебезпечними
харчовими виробництвами;
- можливості та особливості дискретних систем пневмоавтоматики;
- методи та підходи до синтезу машин-автоматів, маніпуляторів та
роботів із системами пневмоприводів та «розумних» виконавчіх пристроїв і
єлементів алгебраїчної логіки спільно з комбінацією перепрограмованих
микропроцесорних логічних контролерів;
- структурно-модульний підхід побудови системи від алгоритму і
функціонування до певних технічних об’єктів; однотактні циклові системи.
Теоретичний коментар до теми. Необхідно знати порівняльні
характеристики (переваги та недоліки) між аналоговими та дискретними
системами з використанням технічних засобів пневмоавтоматики.
Умова завдання – набуття навичок до складання алгоритма однотактної
та багатотактної системи, до якої входить кілька виконавчих пристроїв
(функціональних модулів). Застосування одно- та багаторежимних
системних модулів. Система з параллельною та асинхронною роботою
виконавчих механізмів та робочих органів.
Література: [ 1, 3, 5 ].

З а в д а н н я до практичних занять № 2
Тема 2 (1 год.). Структурні складові механотронних систем першого
класу складності, їх підпорядкованість та основні функції. Системи першого
класу складності; багатотактні циклові системи пневмоавтоматики.
Питання до розгляду:
- різноманіття та принципи дії складових систем управління, які
зумовлюють її експлуатаційні властивості, зв’язки між ними;
- основні функції, за якими складові об’єднані у систему :
енергозабезпечення та підтримка умов експлуатації, дії, керування, контроль;
зв’язок функціональних модулів у складі кінцевого пристрою системного модуля;
- типові схеми функціональних модулів і логічних виразів зв’язків між
варіантними елементами на прикладі систем пневмоавтоматики;
- правила алгебри логіки; методи складання схем, алгоритмів,
математичного моделювання і перевірки системних модулів.
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Теоретичний коментар до теми. Багатотактними називаються
циклові системи, що виконують певну послідовність дій. При цьому
основною відмінністю від однотактних систем є виконання ланцюжка
логічних команд в залежності від внутрішніх умов (стану системи в умовах
предметної або часової невизначеності), а не від зовнішнього впливу. Тобто
дії одного пристрою (функціонального модуля – ФМ №...) зумовлюються
діями інших модулів.
Застосування таких систем можна зустріти на дуже багатьох
автоматизованих харчових виробництвах, наприклад, лініях по складанню та
упаковки різних виробів (об’єктів обробки). Основною перевагою
багатотактних систем є висока продуктивність та швидкодія, відносно мала
кількість робочого персоналу, задіяного при роботі системи. Складання
послідовності дій системи за допомогою функціональних графів та рівнянь.
Умова завдання - отримання навичок з синтезу, складання схем, до
яких входить кілька виконавчих пристроїв; застосування багаторежимних
пристроїв; системи з параллельною та асинхронною роботою виконавчих
пристроїв пневмоавтоматики; синтез системи першого классу складності.
Література: [2, 3, 5 ].

Приклад алгоритма вибору функціональних
модулів для синтезу системного модуля
Постановка задачі. Ділянка автоматизованої потокової лінії (АПЛ).
На об’єкти обробки – вироби, що йдуть по конвеєру, необхідно за
допомогою системного модуля (машини-автомата МА) наносити
маркування.
Після виконання заданої операції перший вироб вивантажується з
конвеєра в лоток і процес повторюється для наступного виробу.
Необхідно підібрати технічні засоби пневмоавтоматики, скласти схему
роботи МА, довести правільність розв’язання задачи.
Вибір числа функціональних модулів ФМ №....
Виходячи з умови задачі, бачимо, що в системі присутні дві основні дії:
нанесення маркування та вивантаження виробів. Тому поділяємо схему
системного модуля (машини-автомата МА) на два модуля: ФМ 1 та ФМ 2.
Підбір складу ФМ системного модуля МА:
Перший виконавчий пристрій – ФМ 1.
Основна дія - нанесення маркування на вироб за допомогою штампа.
Дія зворотна - повернення штампа у початкове (підняте) положення.
Оскільки пневмопривід виконує роботу як при основній дії (операція
штампування), так і при зворотної (підйом штампу), обираємо виконавчий
механізм - пневматичний циліндр (ПЦ-1) двосторонньої дії, бістабільний.
Початкове положення–шток циліндра втягнутий, тобто штамп піднято.
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Управління. Для забезпечення потрібного положення штока ПЦ-1
застосуємо 5/2 розподільний клапан з пневматичним управлінням, оскільки
для штампа необхідно дотримуватися вимог підвищеної безпеки - утримання
штампа у верхньому положенні навіть при раптовому зникненні сигнала
керування діями ФМ 1.
Контроль.
Основна дія – штампування, отже необхідно контролювати зусилля, що
розвивається пневмоприводом у висунутому положенні штока ПЦ-1.
Для контролю зусилля застосуємо реле тиску, а висунуте положення
штока фіксуємо за допомогою 3/2 моностабільного клапана з механічним
керуванням (натиснення ролика рухомим штоком циліндра).
Зворотна дія - підйом штампа у початкове (вихідне) положення: отже,
необхідно контролювати втягнуте положення штока ПЦ-1. Для цього
застосуємо датчик контролю положення - 3/2 моностабільний розподільний
клапан з механічним керуванням.
Другий виконавчий пристрій – ФМ 2.
Основна дія - вивантаження виробу в лоток.
Дія зворотна - підготовка до вивантаження наступного виробу.
Оскільки пневмопривід виконує роботу тільки за основну дію,
обираємо виконавчий механізм - пневмоциліндр (ПЦ-2) однобічної дії зі
зворотною пружиною, тобто - моностабільний. Початкове положення шток пневмоціліндра втягнутий.
Управління. Для керування положенням штока ПЦ-2 односторонньої дії
вибираємо 3/2 розподільний клапан з пневматичним управлінням. Оскільки
при роботі модуля ФМ 2 немає будьяких додаткових умов, наприклад,
утримання при відсутності сигналу керування, застосуємо бістабільне
управління.
Контроль.
Основна дія - вивантаження виробу в лоток, отже, необхідно
контролювати висунуте положення штока ПЦ 2, тому для контролю
положення штока застосуємо 3/2 моностабільний розподільний клапан з
механічним керуванням (натиснення ролика рухомим штоком циліндра).
Зворотна дія - повернення приводу в початкове положення, отже,
необхідно контролювати втягнуте положення штока ПЦ 2, тому застосуємо
3/2 моностабільний клапан з механічним керуванням (натиснення ролика).
Якщо неможливо встановити клапан для контролю втягнутого
положення штока ПЦ-2, застосуємо контроль за часом: визначаємо час,
необхідний пневмоприводу для повернення штока у початковий стан. За
допомогою реле часу подаємо сигнал про завершення втягування штока
через вказаний проміжок часу.
Початок роботи системи. Робота починається за сигналом від
стартової кнопки. При цьому важливою умовою є багаторазовість роботи
системи. Тому вибираємо в якості кнопки "Пуск" 3/2 розподільний клапан з
ручним керуванням і фіксацією положення.
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З а в д а н н я до практичних занять № 3
Тема 3 (2 год.): Класифікація систем дискретної пневмоавтоматики.
Питання до розгляду:
- устрій та ієрархія систем обраного класу складності;
- аналіз процесу функціонявання об’єктів харчової промисловості на
засадах побудови з чотирма продуктивними підсистемами: об’єкта, реалізації
та поновлення продуктивності елементів;
- модулі, агрегати, пристрої операції, дії;
- фактори часової та предметної невизначеності стану системи та її
елементів в процесі створення кінцевого продукту;
- класифікація механотронних дискретних систем приводів і
виконавчих механізмів;
- методи застосування алгебраїчної логіки при розв’язанні практичних
задач.
Теоретичний коментар до теми. Різноманіття напрямків переробки
сільскогосподарської сировини у привабливу споживчу багатоасортиментну
продукцію потребує рітельного і детального вивчення можливості сучасного
автоматизованого виробництва з точки зору продуктивності, коштовності,
екологічності, пожежевибухобезпечності, якості та кількості.
В сучасних умовах будь-яка технічна
новинка для кожного
конкретного харчового виробництва має перспективу практичного
застосування теоретичних ідей, підходів та технічних засобів механотроніки.
Умова завдання – На основі пепередньо проведених теоретичних і
пратичних занять студенти мають створити ессе на тему «Механотронні
системи у виробництві харчової продукції».
Література: [1 - 7 ].
Побудова структури процессу роботи
механотронної системи першого класу складності.
Позначимо роботу виконавчого пристрою ФМ 1 системного модуля як
«1 – НЕ1», де : 1 - висунення штока, НЕ1 - повернення штока у початкове
положення), а другого виконавчого пристрою ФМ 2, відповідно, «2 - ».
У відповідності з заданою послідовністю дій обох функціональних
модулів, складемо логічні вирази лінійного ланцюга системи:
1 → НЕ1 → 2 →
(НЕ2)
Згідно з циклом роботи модулів складаємо функціональний граф
процесу з підграфом зв'язку (рис. 4.1.а).
Проаналізувавши граф, доповнюємо систему елементами пам'яті згідно
ліній невизначеності (рис.4.1.6, в).При цьому необхідно мінімізувати
кількість елементів пам'яті, що входять до складу системи.
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У нашому випадку достатньо додавання тільки одного елемента
пам'яті. При цьому послідовність дій з урахуванням елемента пам'яті буде
наступною:
1 → 3 → НЕ1 → 2 → (НЕ3) → (НЕ2)
Виконавчий пристрій – функціональний модуль ФМ З - елемент
пам'яті.
Основна дія - запам'ятовування сигналу.
Дія зворотна - підготовка до виконання основної дії.
Оскільки даній модуль не виконує ніякої роботи, в якості виконавчого
пристрою обираємо 5/2 розподільний клапан з бістабільним пневматичним
керуванням.
Управління.
Для елемента пам'яті пристрій управління співпадає з виконавчим
пристроєм ФМ 3.
Контроль.
Для елемента пам'яті ФМ 3 виходи розподільного клапана є одночасно
сигналами про перехід клапана у відповідний стан, тому додаткові засоби
контролю не застосовуємо.
Складаємо логічні вирази команд управління для керуючих пристроїв
всіх ФМ системного модуля.
При цьому слід враховувати варіант управління розподільчим
клапаном (бістабільний або моностабільний).
Оскільки в першому функціональному модулі ФМ 1 в якості керуючого
пристрою застосований розподільний клапан з моностабільним управлінням,
вирази команд складаємо за моностабільним варіантом.
Однак з метою придбання необхідних навичок команди для всіх
керуючих пристроїв схеми (крім елементів пам'яті) слід складати як для
бістабільного, так і для моностабільного варіантів управління.
Бістабільний варіант управління:

Моностабільний варіант:
Після складання логічних рівнянь команд управління доповнюємо
комплект обладнання, якщо це необхідно, пристроями логіки (клапани
логічного «І» і логічного «АБО»).
Приступаємо до побудови схеми та її реалізації безпосередньо на
фізичних моделях - послідовність підключення пристроїв маніпуляторів.
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З а в д а н н я до практичних занять № 4
Тема 3 (2 год.): Принципи, закони, правила і приклади моделювання
механотронних систем.
Питання до розгляд у:
- графічно-аналітичний метод розв’язання задачи синтезу систем
управління різного класу складності;
- визначення послідовностей команд та побудова структури процесу;
- способи побудови функціонального графа системного модуля з
прямими та зворотними командами, підграфами зв’язків, невизначеності та
підграфом з елементами памяти;
- правила складання бістабільних та моностабільних керуючих команд
для надійного виконання дій виробничою системою;
- правила побудови і перевірки функціональних графів певних систем.
Теоретичний коментар до теми. Попередні теоретичні та практичні
заняття надають можливість студентам перевірити свої знання та навички
шляхом логічно-графічного синтезу існуючих на кафедрі фізичних моделях –
діючих макетах робототехніки.
Умова завдання – скласти задачу, функціональні графи та логічні
вирази команд і перевірити роботу маніпуляторів (лабораторні стенди 1 – 4):
1 - система автоматичного керування пневматичним промисловим
роботом (на базі маніпулятора РФ-202);
2 - система ручного керування електропневматичним промисловим
роботом (на базі модифікованого маніпулятора РФ-202);
3 - автоматизована гнучка виробнича система на базі макета
портального промислового робота;
4 - моделювання і синтез механотронної системи з пневмоелектричним маніпулятором МП-9С.
Література: [ 5 - 7 ].
Багатократні системи другого класу складності
з багаторежимними пристроями.
Практичні системи пневмоавтоматики налічують, як правило, 20-30
виконавчих пристроїв, що виконують до 100 операцій і дій.
Застосування в схемах тільки однорежимних пристроїв призвело б до
того, що кількість виконавчих пристроїв дорівнювало б числу виконуваних
операцій. Це рівносильно подорожчає системи в кілька разів. Тому при
створенні схем розробники прагнуть мінімізувати кількість пристроїв, що
входять до складу системи. Одним із способів мінімізації являється робота
деяких функціональних модулів по кілька разів протягом одного циклу.
Наприклад, в деталі потрібно просвердлити два отвори. Для цього
деталь необхідно зафіксувати спочатку з одного боку, потім повернути і
зафіксувати з іншого боку. Операцію фіксації може виконувати один і той же
привід. Такий привід буде багаторежимним.
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Багаторежимними є пристрої, які під час наступного циклу роботи
системи виконують свої дії кілька разів.
Побудова системи з багаторежимними
пристроями другого класу складності.
1. Постановка завдання.
Ділянка автоматизованої потокової лінії (АПЛ).
На обєкт обробці (ОО) - вироби, що йдуть по конвеєру, наносяться
маркування у двох місцях: з одного боку вироба та з іншого.
Процес повинен бути циклічним. Необхідно підібрати апаратурну
схему роботи ділянки.
Примітка: з двох боків наноситься однакове маркування.
2. Підбір необхідних пристроїв для схеми, що розробляється.
Вибір числа функціональних модулів.
Виходячи з умови задачі, бачимо, що в системі присутні три основних
дії - дворазове нанесення маркування і переміщення деталей. Спочатку
можна розбити схему на три функціональних модуля, але для зменшення
кількості пристроїв, що входять до складу схеми, маркування можна
наносити за допомогою одного багаторежимного приводу, тому, незважаючи
на те, що основних дій в системі три, розбиваємо його на два функціональних
модуля.
3. Підбір складу функціональних модулів системи.
Виконавчий пристрій - функціональний модуль ФМ 1 (багаторежимний).
Основна дія - нанесення маркування па вироб за допомогою штампа.
Дія зворотна - повернення штампа у вихідне (підняте) положення.
Оскільки привід виконує роботу як при основній дії (операції
штампування), так і при зворотньої (підйом штампу), вибираємо в якості
виконавчого пристрою пневмоциліндр ПЦ 1 двосторонньої дії, бістабільний.
Початкове положення ПЦ 1 - шток втягнутий (штамп піднято).
Управління.
Для керування циліндром вибираємо 5/2 розподільчий клапан з
пневматичним управлінням. Оскільки для штампа необхідно дотримуватися
вимогі підвищеної безпеки (утримання штампа у верхньому положенні навіть
при раптовому зникненні сигналу управління), застосовуємо моностабільне
керування.
Контроль.
Основна дія - штампування, отже, необхідно контролювати зусилля, що
розвивається приводом у висунутому положенні штока. Застосовуємо для
контролю зусилля реле тиску, а висунуне положення штока привода
фіксуємо за допомогою 3/2 моностабільного клапана з механічним
управлінням (ролик).
Зворотна дія - підняття штампу у вихідне положення, звідси необхідно
контролювати втягнуте положення штока. Для цього застосуємо датчик
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контролю положення - 3/2 моностабільний розподільний клапан з
механічним керуванням.
Другий виконавчий пристрій ПЦ 2 – функціональний модуль ФМ 2..
Основна дія - переміщення деталі в другу робочу позицію.
Дія зворотна - підготовка до переміщення наступної деталі.
Оскільки привід виконує роботу тільки за основною дією, обираємо
моностабільний циліндр однобічної дії зі зворотною пружиною.
Початкове положення - шток ПЦ 2 втягнутий.
Управління.
Для керування циліндром односторонньої дії обираємо 3/2
розподільний клапан з пневматичним управлінням.
Оскільки при роботі модуля немає ніяких додаткових умов (наприклад,
утримання при відсутності сигналу управління), застосовуємо бістабільне
управління.
Контроль
Основна дія - переміщення деталі, отже, необхідно контролювати
висунуте положення штока циліндра. Застосовуємо для контролю положення
3/2 моностабільний розподільний клапан з механічним управлінням (ролик).
Ще одна дія - повернення приводу в початкове положення, отже,
необхідно контролювати втягнуте положення штока.
Застосовуємо для контролю положення 3/2 моностабільний клапан з
механічним управлінням (ролик).
Якщо неможливо встановити клапан для контролю втягнутого
положення штока, застосовуємо контроль за часом. Визначаємо час,
необхідний приводу для повернення за допомогою реле часу подаємо сигнал
про завершення втягування штока через вказаний проміжок часу.
Початок роботи системи.
Пристрої починають свою роботу зао командою від кнопки «Старт».
У якості пускової кнопки застосуємо 3/2 розподільний клапан з ручним
керуванням і фіксацією положення для виконання умови циклічності дій
системи.
4. Побудова структури процесу.
У системі присутні 2 функціональних модуля (2 виконавчих пристроя).
Роботу першого виконавчого пристрою позначимо як 1 - ī (1 рух штока,
ī - повернення у початкове положення) і другого виконавчого пристрою,
відповідно, 2 - . Виходячи з необхідної послідовності дій пристроїв,
складемо логічний ланцюжок роботи системи:
1→ ī → 2→1→ ī→
Згідно з циклом роботи пристроїв складаємо функціональний граф
процесу (рис. 4.2.а). Наносимо на граф підграф предметної невизначеності
(якщо це необхідно) і доповнюємо систему елементами пам'яті згідно ліній
невизначеності (рис. 4.2.6, в). Для нормальної роботи системи достатньо
додавання одного елемента пам'яті.
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Функціональний модуль ФМ 3 (елемент пам'яті).
Виконавчий пристрій.
Основна дія - запам'ятовування сигналу.
Дія зворотна - підготовка до виконання основної дії.
Оскільки даний функціональний модуль не виконує ніякої роботи,
обираємо як виконавчий пристрої 5/2 розподільний клапан з бістабільним
пневматичним управлінням.
Управління.
Для елемента пам'яті виходи розподільного клапана являються
одночасно сигналами про перехід клапана у відповідний стан, тому додаткові
засоби контролю не застосовуються.
Після додавання в систему додаткового функціонального модуля
послідовність роботи пристроїв буде виглядати наступним чином:
1→3→ī→2→1→

→ ī→

Складаємо логічні вирази команд для керуючих пристроїв всіх
функціональних модулів системи. При цьому слід враховувати варіант
управління розподільним клапаном (бістабільний або моностабільний).
Бістабільне управління:

Моностабільний варіант:

а) Функціональний граф з підграфом
зв’язку у відповідності з початковим
завданням; система з модулів ФМ 1, ФМ 2.
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Рис. 4.2 . Побудова функціонального графа для системи другого класу
складності з багаторежимними пристроями
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З а в д а н н я до практичних занять № 5
Багатотактні асинхронні системи третього класу складності
з одночасним виконанням кількох дій.
Тема 5 (2 год.): Основні етапи розробки систем автоматичного
керування.
Питання до розгляду:
- опис продукціїї, що випускає система;
- складальні компоненти (деталі) продукту;
- встановлення алгоритма (приоритету дій) з елементами продукту;
- вибір обладнання для виділених дій;
- побудова структури процесу робочої системи на базі структури
продукту;
- побудова функціонального грфу згідно з певним обраним класом
складності системи;
приклади
реалізації
автоматизованого
процесу
синтезу
механотронних систем різних класів складності;
- сутність механотронного підходу до синтезу складної циклової
системи дискретної пневмоавтоматики.
Теоретичний коментар до теми. Для скорочення часу виготовлення
харчових виробів або складання обєктів обробки, а відповідно, збільшення
продуктивності автоматизованої потокової лінії (АПЛ), окремі операції
можна виконувати одночасно. Системи із застосуванням одночасно
працюючих пристроїв називають асинхронними.
Відразу виникає питання, чому ж одночасна дія в цьому випадку не
буде синхронною ?
По-перше, кілька функціональних модулів отримали одночасно
керуючу команду, виконують різні технологічні функції, і тривалість їх
виконання визначається технологією, а не одночасною подачею команд.
По-друге, навіть для однакових функцій, наприклад, подача
комплектуючих на складальну позицію, час їх виконання залежатиме від ваги
деталі, стану обладнання, тиску в лініях системи, довжини з'єднувальних
шлангів і багатьох інших факторів.
Післямова. Надто скорочений курс теоретичних і практичних занять
студентів 5 курсу факультету АКС, НУХТ з дисципліни «Механотроніка» не
дозволяє охопити всі можливості цієї «науки про все». Однак ознайомлення
студентів із азами підходів до використання ідей напрямку вдосконалення
життеспроможних і ефективних новацій для вдосконалення складання
автоматизованих систем у харчовій галузі, є позитивним фактом.
Умова завдання – На основі пепередньо проведених теоретичних і
пратичних занять студенти мають створити ессе на тему «Механотронні
системи виробництва харчової продукції».
Література: [ 1, 2, 6 ].
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Побудова асинхронної системи.
1. Приклад постановки завдання.
Ділянка АПЛ. Після подачі в робочу зону корпусної деталі в неї
необхідно запресовувати з двох сторін заглушки. Після встановлення
заглушок, робочий процес повинен повторитися для наступної деталі.
Необхідно підібрати апаратуру і скласти схему роботи ділянки.
2. Підбір необхідних пристроїв для схеми, що розробляється.
Вибір числа функціональних модулів.
Система виконує 2 основні дії - подача корпусу деталі, що
виготовляється, і запресовування заглушок. Запресовку заглушок можна
виконувати одночасно з допомогою двох приводів. Подачу деталі в робочу
зону здійснюємо за допомогою третього приводу. Виходячи з цього,
розбиваємо систему на 3 функціональних модуля: ФМ 1, ФМ 2, ФМ 3.
3. Підбір складу функціональних модулів системи.
Функціональний модуль ФМ 1 - виконавчий пристрій.
Основна дія - подача деталі в робочу зону.
Дія зворотна - підготовка до подачі наступної деталі (повернення у
початкове положення). Оскільки привід виконує роботу тільки за основної
дії, обираємо моностабільний пневматичний циліндр однобічної дії зі
зворотною пружиною.
Початкове положення: шток пневмоциліндра втягнутий.
Управління.
Для управління циліндром односторонньої дії обираємо 3/2
розподільний клапан з пневматичним управлінням. Оскільки при роботі
модуля немає яких-небудь додаткових умов, застосовуємо бістабільне
управління.
Контроль.
Основна дія - переміщення деталі, отже, необхідно контролювати
висунуте положення штока циліндра. Застосовуємо для
контролю
положення 3/2
моностабільний
розподільний клапан з механічним
управлінням.
Зворотна дія (реверс) - повернення приводу у початкове положення,
отже, необхідно контролювати втягнуте положення штока приводного
циліндра ПЦ 1. Застосовуємо для контролю положення 3/2 моностабільний
клапан с механічним управлінням.
Функціональні модулі ФМ 2 і ФМ 3 – виконавчі пристрої.
Дія основна - запресування заглушки в корпус деталі.
Зворотна дія - повернення приводу в початкове положення (підготовка
до наступної деталі). Для того, щоб заглушки не вдаряти об корпус деталі,
поставимо дросель, регулюючи швидкість висування штока циліндра.
Обираємо бістабільний циліндр двосторонньої дії.
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Початковий стан - шток пнемоциліндра втягнутий.
Управління.
Для управління циліндром вибираємо 4/2 розподільчий клапан з
пневматичним управлінням. Оскільки при роботі модуля немає будь-яких
додаткових умов, застосовуємо бістабільне управління.
Контроль.
Основна дія - запресовування заглушки, отже необхідно контролювати
зусилля, що розвивається приводом в витягнутому положенні штока.
Застосовуємо для контролю зусилля реле тиску, а положення фіксуємо за
допомогою 3/2 моностабільного клапана з механічним управлінням.
Зворотна дія - повернення приводу в початкове положення, отже,
необхідно контролювати втягнуте положення штока. Для цього застосуємо
датчик контролю положення - 3/2 моностабільний розподільний клапан з
механічним керуванням.
Початок роботи системи.
Робота починається за сигналом від стартової кнопки. При цьому
важливою умовою є багаторазовість роботи системи. Тому як кнопка "Пуск"
- 3/2 розподільний клапан з ручним управлінням і фіксованим положенням.
4. Побудова структури процесу.
Складаємо логічний ланцюжок послідовних дій виконавчих пристроїв
всіх функціональних модулів:
1 → 2, 3 → ī (НЕ1),
,
де 1 – НЕ1; 2 3 - - робота виконавчих пристроїв відповідних
функціональних модулів.
Згідно з циклом роботи пристроїв складаємо функціональний граф
процесу (рис. 4.3.а). Проаналізувавши функціональний граф, доповнюємо
систему елементами пам'яті згідно лініям невизначеності (рис. 4.3 б )
У даній системі досить додавання тільки одного елемента пам'яті функціонального модуля ФМ 4.
Коригуємо послідовність виконуваних дій в схемі з урахуванням
роботи елемента пам'яті:
ФМ 4 (елемент пам'яті - виконавчий пристрій
Основна дія - запам'ятовування сигналу.
Дія зворотна - підготовка до виконання основної дії.
Оскільки даний функціональний модуль не виконує ніякої роботи,
обираємо в якості виконавчого пристрою 4/2 розподільний клапан з
бістабільним пневматичним управлінням.
Управління.
Для елемента пам'яті пристрій управління співпадає з виконавчим
пристроєм.
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Контроль.
Для елемента пам'яті виходи розподільного клапана є одночасно
сигналами про перехід клапана у відповідний стан, тому додаткові кошти для
контролю не застосовуємо.
Складаємо логічні вирази команд, враховуючи тип керуючого
пристрою (моностабільний або бістабільний).
Бістабільне управління:

Моностабільне управління:

Згідно з логічними виразами команд складаємо схему і підключаємо всі
пристрої, що входять до її складу.
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Рис. 4.3. Побудова функціонального графа для асинхронної системи
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Контрольні запитання для самопідготовки
1. Дайте визначення багатотактної системи. Які умови або пристрої
відрізняють її від одноразової.
2. Які пристрої називаються багаторежимними. Наведіть приклади
застосування в автоматизованих системах.
3. Чи необхідний у кожній багатотактній системі функціональний
модуль у вигляді елемента пам'яті.
4. У яких випадках бажано застосування моностабільного
розподільного клапана в якості керуючого пристрою.
Приклад такої системи.
5. Синхронна і одночасна робота пристроїв - це одне й те ж поняття ?
Відповідь обгрунтувати на конкретних прикладах.

20

Додатки
Приклади побудови графів з функціональними модулями
циклових систем пневмоавтоматики 1, 2, 3 класів складності

+
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Асинхронна система третього класу складності
(з одночасним виконанням декількох дій)
Логічні вирази послідовності виконання команд модулями системи

Функціональний граф системи
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Побудова функціонального графа асинхронної системи

Побудова функціонального графа системи другого класу складності
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Система другого класу складності (з багаторежимними пристроями)

Багатотактна система першого класу складності
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