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3

ВСТУП

Курс «Проектування систем керування» є одним із основних при
підготовці бакалаврів,

спеціалістів і

магістрів напрямку 6.050202

«Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології по спеціальності
7.050202,

8.050202

«Автоматизоване

управління

технологічними

процесами».
Розвиток і широке впровадження в промисловість автоматизації
гостро порушує питання про узагальнення методів і форм проектування з
використанням

аналітичних

методів

розрахунку

при

створенні

і

експлуатації систем управління. Питанням проектування нового повинні
займатися інженери.
Звичайно

всяке

проектування

починається

тоді,

коли

не

задовольняються старі рішення, або ж, якщо вони просто відсутні.
Проектування, розрахунок і розробка, це перший етап створення
нового. Потім ідуть найбільш відповідальні етапи: проектування, аналіз,
розробка технологічного процесу і системи управління процесом.
Контрольні питання для студентів дають можливість осягнути
проектування і управління технологічним процесом на першому етапі.
Розрахунок систем управління створює передумови виконання проектної
документації і її реалізації на практиці.
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ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Правила виконання схем електричних

Схеми

електричні

принципові

керування,

регулювання,

вимірювання, сигналізації, живлення, що входять до складу проектів
автоматизації технологічних процесів, виконують відповідно до вимог
державних стандартів за правилами виконання схем, умовним графічним
позначенням, маркіруванню ланцюгів і літерно-цифрових позначень
елементів схем.
Принципові електричні схеми слід виконувати на аркушах основних
форматів за ГОСТ 2.301-68, крім формату А0. Допускається застосовувати
додаткові формати А33, А43, А44.
При необхідності розробки у складі одного основного комплекту
декількох схем різного функціонального призначення у найменуванні схем
допускається вказувати назву функціональних ланок, наприклад:
схема електрична принципова живлення – ATX.31;
схема електрична принципова керування – АТХ.32 і т.д.
На принципових електричних схемах систем автоматизації, у
загальному випадку, слід зображати:
1) ланцюги електроживлення, керування, сигналізації, вимірювання,
регулювання, силові ланцюги;
2) контакти апаратів даної схеми, зайняті у інших схемах, і контакти
апаратів з інших схем;
3) діаграми і таблиці вмикання контактів перемикачів, програмних
пристроїв, кінцевих та шляхових вимикачів, циклограми роботи апаратури;
4) таблиці застосовності;
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5)

пояснювальну

технологічну

схему,

циклограму

роботи

обладнання, схему блокувальних залежностей роботи обладнання;
6) необхідні написи, пояснення, технічні вимоги;
7) перелік елементів;
8) основний напис.
Схеми виконуються без дотримання масштабу; дійсне просторове
розташування складових частин системи автоматизації як правило не
враховується. Вироби та їх частини на схемах показані у відключеному
(знеструмленому) стані.
Графічне зображення елементів і лінії зв'язку, які їх з'єднують,
необхідно прагнути розташовувати на схемі таким чином, щоб забезпечити
найкраще представлення про взаємодію її складових частин. Лінії повинні
складатися з горизонтальних і вертикальних відрізків і мати найменше
число зламів і перетинань.
Лінії зв'язку показують повністю. Якщо лінії ускладнюють читання
схеми допускається їх обривати, місце обриву лінії зв'язку закінчується
стрілкою, біля якої вказується позначення ланцюга. Лінії зв'язку що
переходять на інший лист, обривають за межами зображення схем,
вказується позначення ланцюга і номер аркуша схеми в круглих дужках.
При переході на іншу схему того ж комплекту робочої документації, що
виконана на декількох аркушах, поряд з обривом лінії вказують
позначення ланцюга і в круглих дужках позначення схеми і номер її
аркуша.
Якщо використовується пристрій із самостійною принциповою
схемою (наприклад, блок керування електродвигуном), то він показується
на схемі у вигляді прямокутника, який окреслено суцільною лінією, що
має товщину як і лінії зв’язку. Пристрою присвоюється позиційне
позначення.
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Елементи, які складають функціональну чи групу пристрій, який не
має самостійної принципової схеми, виділяються штрихпунктирною
лінією із вказівкою позиційного позначення цієї групи.
Елементи, які не входять в дану схему, але необхідні для пояснення
принципу роботи (наприклад, контакти рівнеміра), показують на схемі
відокремленими

штрихпунктирною

лінією

із

вказівкою

адресного

позначення елементів.
Елементи на схемі зображають у вигляді умовних графічних
позначень.
Товщину ліній усіх умовних графічних позначень елементів
допускається виконувати рівною товщині електричного зв’язку. Товщини
ліній електричного зв’язку на схемах мають бути від 0,2 до 0,6 мм в
залежності

від

форматів

схеми

і

розмірів

графічних

позначень.

Рекомендується товщина лінії електричного зв’язку – 0,3…0,4 мм.
Умовні графічні позначення елементів виконують на схемі або в
положенні, в якому вони подані у відповідних стандартах, або
повернутими на кут кратний 90° по відношенню до цього положення.
Кожен елемент та (або) пристрій, що має самостійну принципову
схему та розглядається як елемент, який входить до виробу і зображений
на схемі, повинен мати позиційне позначення відповідно ГОСТ 2.702.
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Приклад виконання схеми електричної принципової розподільної
мережі
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