
1 

 

Група М182 

Дата 18.05.2020 

 

Тема заняття: 

Тема 2.10 Програмні пристрої, задавачі й елементи порівняння 
Тема 2.11 Виконавчі елементи і реле автоматики 
                 

План заняття: 

1. Програмні пристрої та реле часу 
2. Задавачі і елементи порівняння 
3. Виконавчі елементи 
4. Реле автоматики 

 

Джерела інформації:  

Навчальний посібник 
Левченко Т.В., Хоменко В.В., Оверчук М.П., Стефанішен М.В. 
ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА З ОСНОВАМИ АВТОМАТИКИ 
с.264-292 
 

Викладення матеріалу (методичні рекомендації) для опрацювання: 
 

1.  Програмні пристрої та реле часу 
 

     Реле часу та програмні пристрої забезпечують необхідну затримку часу при 

автоматизованому запуску а також роботу електрообладнання за заданою програмою. 

У сільськогосподарському виробництві реле часу та програмні пристрої застосовують 

у тваринницьких та птахівничих фермах для роздавання кормів, керування 

додатковим освітленням, вентиляцією, мікрокліматом у теплицях, овочесховищах на 

птахофабриках та в інших виробничих приміщеннях. На ремонтних підприємствах 

програмне керування може бути використане для підтримання температурних 

режимів печі при загартовувані деталей, на автоматизованих стендах обкатування 

автотракторних двигунів, при керуванні автоматизованими станками та ін.  

     Автоматичні системи програмного (розімкнутого) керування працюють за наперед 

заданою програмою, яка задається на підставі раніше відпрацьованих технологічних 

процесів та графіків оптимальної роботи технологічного обладнання. При складанні 

програм враховуються властивості керованого об’єкту та необхідний алгоритм його 

роботи. Але у таких системах автоматичного керування не враховується фактичне 

значення керованої величини та дія збурень. 

     За конструктивним виконанням вони бувають пневматичні, із годинниковим 

механізмом, електромеханічні, електромагнітні, конденсаторні, електронні та ін. 

     Пневматичні або гідравлічні реле часу. Навряд чи з ними доведеться мати 

справу в побутових умовах - вони встановлюються тільки на потужне обладнання. 

Але з механізмом уповільнення познайомитися все ж буде цікаво, тому як він має 

досить оригінальну конструкцію. 

     Конструктивно такі реле складається (рис.1) із електромагніту 2, якір якого 

підпружинений за допомогою пружини 1, повітряного сповільнювача та 

мікровимикачів 3. 
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     Повітряний сповільнювач 

складається із пневмокамери 8 із 

мембраною 5 шток якої 

підпружинений за допомогою 

пружини 9. Повітря у порожнину над 

мембраною надходить через канал, 

перетин якого регулюється за 

допомогою гвинта 6, а виходить через 

клапан 7. До кінця штоку мембрани 5 

жорстко прикріплена колодка 4. 

Причому жорсткість пружини 1 

набагато більша за жорсткість 

пружини 9, тому при знеструмленому 

стані електромагніту 2 мембрана 5, її шток та колодка 4 знаходяться у крайньому 

верхньому положенні. При подачі струму на котушку електромагніту 2, її якір 

втягується, стискає пружину 1 та звільняє колодку 4, яка під дією пружини 9 починає 

опускатись донизу, що супроводжується створенням розрідження у порожнині над 

мембраною 5. Регулювання швидкості надходження повітря у порожнину над 

мембраною 5 і, отже, часу спрацювання реле, здійснюється шляхом зміни площі 

перетину повітряного каналу за допомогою гвинта 6. Коли колодка 4 дійде до 

крайнього нижнього положення, вона натисне на мікровимикач 3 і перемкне його 

контакти. Після відключення котушки електромагніту 2, його якір під дією пружини 

1 підніметься вверх і підніме колодку 4 у крайнє верхнє положення. У пнемокамері 

при цьому пройде виштовхування повітря у атмосферу через клапан 7, а контакти 

мікровимикача 3 повернуться у вихідний стан. Котушки реле виготовляють на 

напругу 36, 127 та 220 В.  

     Моторне реле часу. Для отримання великих витримок часу (десятки хвилин і 

години) використовують електродвигунні (моторні) реле часу. Моторні реле часу в 

своїй основі мають спеціальний низькошвидкісний двигун і редуктор з великим 

передавальним числом.  

Механізм реле часу (рис.2) складається з редуктора 1, диска часу 2, що має кілька 

зубців, контактів 3, включених в ланцюг котушок електромагнітів або пускачів 

виробничої машини, і котушки 4 паузного механізму 5. Диск часу, обертаючись із 

заданою швидкістю, своїми зубцями замикає контактну групу 3 і включає 

електродвигун виробничого механізму або інші технологічні установки. За 

допомогою кінцевого вимикача розмикається ланцюг механізму 5. Механізм реле 

приводиться в дію синхронним двигуном. Витримка часу створюється внаслідок 

уповільнення, одержуваного в редукторі двигуна, і додаткового редуктора, 

встановленого в реле. 

 
 

 

Рисунок 1 –  Принципова схема та зовнішній 

вигляд пневматичного реле часу РВП2 

Рисунок 2 –  Принципова схема та зовнішній вигляд моторного реле часу  
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     Електромагнітні реле часу. Вони зазвичай застосовуються в каскадах пуску і 

зупинки потужного устаткування - дозволяють рознести за часом запуск окремих 

вузлів (механізмів), щоб уникнути різких стрибків навантаження на лінію живлення. 

     Конструктивно реле являє собою електромагнітну котушку. Переміщення якоря, 

що притягується до осердя котушки, передається на механізм замикання-розмикання 

контактів. Але на загальне осердя з котушкою надіта гільза (найчастіше - мідна), яка 

стає додатковим короткозамкненим контуром. 

  
 

     Принцип роботи електромагнітного реле часу. При подачі напруги живлення на 

котушку в цій додатковій «обмотці» наводиться ЕРС, що створює струм з таким 

напрямком, що він має протилежний напрям струму в основний котушці. Тобто 

своєрідно «гасить» швидкість наростання напруженості електромагнітного поля, 

необхідного для притягнення якоря реле. І в результаті спрацьовування контактної 

групи відбувається не миттєво при включенні живлення, а з затримкою, тривалість 

якої можна регулювати рівнем потиску пружини якоря. Діапазон затримки зазвичай 

лежить в межах про 0,07 до 0,15 секунд. 

«Класичний» приклад електромагнітного реле часу - модель РЕВ 812 

При виключенні живлення відбувається зворотна картина - за рахунок наявності 

додаткової обмотки-гільзи спостерігається своєрідний ефект «інерції», і розмикання 

контактів теж відбувається із затримкою. Вона може складати від 0,5 до 1,5 ÷ 2 

секунд. 

     Електронні реле часу зазвичай в своїх схемах використовують різні 

напівпровідникові елементи (найчастіше транзисторні) і конденсатори, час розряду 

або заряду яких і визначає витримку часу.  

Найпростіші електронні реле відраховують час за допомогою RC-

ланцюжків (резистор + конденсатор). Час зарядки конденсатора 

залежить від номіналу самого конденсатора і включеного з ним в 

ланцюг резистора. Тобто це легко прораховується, і плавною 

зміною номіналів елементів схеми або зміною ланцюжків (в 

деяких реле їх кілька) можна встановити потрібний інтервал 

затримки спрацьовування. 

     Більш складні реле часу оснащені спеціальними мікросхемами 

або каскадом напівпровідникових приладів, що забезпечують 

необхідну затримку за часом. Ну а найсучасніші на сьогоднішній 

день мають мікропроцесорні блоки і кварцові генератори. Так 

блокування 

регулювальні шпильки 

пружина 

шток 

гільза 

ярмо 

котушка 

немагнітна  

прокладка 

якір 

Рисунок 3 –  Принципова схема та зовнішній вигляд електромагнітного реле часу РЕВ 812 

 

Рисунок 4 –  Електронне           

                     реле часу  
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що відлік часу в них відбувається з максимальною точністю, а незалежна пам'ять 

дозволяє проводити програмування алгоритму роботи. 
      

2. Задавачі і елементи порівняння 
 

     Під час автоматизації технологічних процесів система автоматики повинна або 

підтримувати контрольовані параметри на заданому рівні (системи стабілізації), або 

змінювати ці параметри з заздалегідь заданими функціями (програмні системи), або 

керовані параметри залежно від зміни попередньо невідомої величини на входах 

(системи слідкуючі). Для здійснення команд керування використовують задавачі і 

елементи порівняння. 

     Задавачі системи автоматики служать для встановлення заданого значення, 

керованої (регульованої) величини або потрібного закону її зміни. Електричні 

аналогові задаючі пристрої неперервної дії – це потенціометри змінного опору, 

індуктивності з рухомим осердям, конденсатори змінної ємності, котушки магнітних 

підсилювачів тощо. Задане значення керованої величини встановлюють вручну або 

від програмних пристроїв.  

Задавачі можуть бути аналогові (неперервні, дискретні) та цифрові. Прикладом 

електромеханічних задаючих пристроїв неперервної дії можуть бути сельсіни, а 

дискретної дії – програмні реле, крокові шукачі й інші, що використовуються в 

програмних системах керування. Також як задаючі пристрої використовують 

електронні обчислювальні пристрої автоматики. 

      У системах автоматики елементи порівняння виконують функції органу, який 

автоматично порівнює фактичне на певний момент часу значення вихідного 

параметра керованого (регульованого) процесу y(t) із заданим потрібним його 

значенням x(t). На виході порівнювального елемента виробляється сигнал 

неузгодженості Δ = x(t) ± y(t), який діє на систему доти, поки величини x і y не зрів- 

няються. Зазвичай, порівнювальні елементи об’єднуються з вимірювальними 

пристроями, які безперервно вимірюють фактичне значення вихідних параметрів 

об’єкта керування (регулювання). 

     Прикладом вимірювальної схеми, у якій величина вимірюваного параметра 

автоматично порівнюється із заданим значенням і також 

автоматично виробляється сигнал неузгодження, може 

бути схема автоматичного електромеханічного 

рівноважного моста (рис. 5). Струм, який з’являється при 

розбалансуванні моста в його діагоналі, проходить через 

орган порівняння 2 (нуль-орган). Таким органом може 

бути, наприклад, поляризоване реле. Нуль- орган, 

залежно від напрямку струму, через верхні або нижні 

контакти 3 вмикає ліве або праве обертання реверсивного 

електродвигуна 1, який переміщує у відповідному 

напрямку повзун реохорда до відновлення рівноваги. 

 
 

3. Виконавчі елементи 
 

     Виконавчі елементи, як правило, є кінцевою ланкою автоматичної системи і 

призначені для безпосередньої дії або дії через узгоджувальний орган на робочі 

органи об’єкта керування (регулювання). Наприклад, електродвигун (виконавчий 

елемент) через редуктор коробки передач (узгоджувальний орган) приводить у дію 

Рисунок 5 –  Схема автоматичного рівноважного моста 
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супорт верстата з закріпленим на ньому інструментом (робочий орган). Часто 

виконавчі елементи одночасно виконують функції перетворювачів, оскільки вони 

перетворюють одержану ними від попередніх ланок енергію у вид, зручний для дії на 

об’єкт керування (регулювання). 

     Як і інші елементи автоматичних систем, виконавчі елементи, залежно від виду 

енергії, яка ними використовується, поділяються на електричні, гідравлічні, 

пневматичні та комбіновані. 

     Електричні виконавчі елементи. До електричних виконавчих елементів 

належать електромагнітні реле, електромагнітні муфти, електромагнітні контактори і 

клапани, електродвигуни постійного та змінного струму, крокові (імпульсні) 

електродвигуни та інші електричні пристрої, які перетворюють енергію електричного 

струму в енергію механічного руху. 

     Основним елементом електромагнітних виконавчих пристроїв є електромагніт, 

який приводить у дію (переміщує) робочий орган (засувку, клапан, вентиль, диски 

електромагнітних муфт і т.ін.). За характером руху якоря електромагніти можуть бути 

з лінійним (поступальним) рухом якоря і з поворотним якорем. Із силових 

електричних виконавчих елементів електромагніти є найбільш простими, швидко- 

дійними і надійними. Основним їх недоліком є порівняно невеликі зусилля і 

потужність, які розвиваються ними, і дискретний, дворівневий характер роботи 

(можливими є тільки два положення якоря). 

     Широкого використання в ролі виконавчих елементів набули різного роду 

електричні двигуни. 

     Електродвигуни постійного струму відрізняються великим крутним моментом 

при порівняно невеликих габаритах, значним діапазоном варіації частоти обертання, 

великим крутним моментом при пуску, що забезпечує високу швидкодію приводу, 

мають високий ККД (до 90%). Недоліками цих двигунів є механічне і електро- 

ерозійне зношування щіток і колектора, як наслідок, невисока надійність та 

довговічність, велика маса та інертність якоря, що знижує швидкодію, 

випромінювання електромагнітних перешкод унаслідок іскрового розряду між 

колектором і щітками, що ускладнює роботу електронної апаратури. 

     Електродвигуни змінного струму порівняно з двигунами постійного струму 

більш надійні та довговічні, менш інерційні, не створюють перешкод для роботи 

електронної апаратури. Але при інших рівних умовах вони поступаються двигунам 

постійного струму за масою і габаритними розмірами, ККД, величиною пускового 

моменту і швидкодією. У системах автоматичного керування найбільш застосовні 

асинхронні електродвигуни змінного струму. Синхронні електродвигуни 

використовуються в тих випадках, коли потрібно підтримувати постійну частоту 

обертання. 

     Особливий вид являють собою електричні крокові (імпульсні) двигуни. За 

допомогою цих двигунів послідовний ряд електричних керуючих імпульсів 

перетворюється у фіксований кут повороту або фіксоване лінійне переміщення 

робочого органу. 

     Принцип роботи крокового двигуна (КД) можна розглянути на прикладі 

трисекційного КД (рис. 6). Як і будь-який електричний двигун, КД складається з 

ротора і статора. На внутрішній поверхні статора розташовані три ряди (секції) 

полюсів (електромагніти статора). Ротор має таку ж кількість рядів полюсів. Полюси 

секцій статора суміщені, а кожен ряд полюсів ротора зміщений відносно другого на 

кут, відповідний 1/3 кроку полюсів так, що коли полюси статора і ротора першої 
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секції збігаються, то полюси ротора другої секції будуть зміщені відносно полюсів 

статора на 1/3, а полюси ротора третьої секції на 2/3 кроку. При подачі імпульсу 

струму на обмотку статора однієї з секцій полюси ротора цієї секції будуть 

намагатися зайняти положення найбільшої провідності магнітного потоку в 

магнітному колі статор-ротор, що викликає поворот вала КД. Кут повороту в градусах 

визначається кількістю полюсів N: Δφ = 360 / 3N. 
 

     При подачі імпульсу на наступну обмотку вал КД повернеться ще на кут Δφ і т.д. 

Частота подачі електричних імпульсів і відповідних їм крокових переміщень визначає 

швидкість руху, а кількість імпульсів і крокових переміщень – величину шляху 

переміщення робочого органу. 
    

4. Реле автоматики 
 

     Для раціональної, економічної експлуатації електричних приладів широко 

використовуються автоматизовані системи управління. Вони здатні виконувати масу 

корисних функцій, і в тому числі - дозволяють включати або вимикати пристрої саме 

тоді, коли це потрібно, по заданим алгоритмам. 

     Електромагнітні реле – це електричний апарат, у якому при зміні вхідної 

(керувальної) величини Х відбувається стрібкоподібна зміна вихідної (керованої) 

величини Y. З двох величин хоча б одна повинна бути електричною. 

     Електромагнітні реле завдяки простому принципу дії і надійності здобули широке 

застосування в системах автоматики. 

     Електромагнітним називають реле, у якого контакти переміщуються при 

притягуванні якоря до осердя електромагніту, в обмотці якого протікає струм. 

     Реле постійного струму є найбільш поширеним видом електромагнітних реле. Це 

пояснюється порівняно простою конструкцією реле і значним коефіцієнтом 

підсилення Кк. На практиці найчастіше 

застосовуються електромагнітні реле з 

поворотним і втяжним якорем. 

 

 

 

 
 

     Реле з поворотним якорем показане на рис.7а. Під дією напруги U у котушці 1 

виникає струм I, що створює магнітний потік, який замикається через осердя 2, 

магнітопровід 3 і якір 4. Потік намагнічує якір, виникає електромагнітна сила, під 

дією якої якір притягується до осердя, провертаючись при цьому навколо центру 0. 

Під дією якоря контакт 6 переміщується вліво. У результаті контакти 5 і 6 

а – загальний вигляд у розрізі:  

     1 – статор; 

     2 – ротор; 

б – схема :  

     1 – ротор; 

     2 – обмотки полюса статора 

а б 

Рисунок 6 –  Електричний 

кроковий двигун 

а – реле з поворотним якорем  

б – реле з втяжним якорем 

      

 
Рисунок 7 –  Електромагнітні реле  

                      постійного струму 
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розімкнуться, а контакти 6 і 7 зімкнуться. Ланцюг з лампою Л2 буде вимкнено, а з 

лампою Л1 увімкнуто.  

     Реле з втяжним якорем (рис.7б) спрацьовує також за наявності струму в котушці 2 

і створенні при цьому електромагнітної сили. Якір 1 втягується в середину котушки і 

притягується до осердя 3. Одночасно з якорем переміщується контактна перемичка 4, 

що замикає контакти 5. При відімкненні струму якір під дією пружини повертається 

у попередне положення. Електромагнітне реле конструктивно складається з 

магнітопроводу (включаючи якір), котушки і контактної групи. 

Електромагнітні реле змінного струму за принципом дії не відрізняються від реле 

постійного струму, однак мають особливості конструкції, обумовлені тим, що струм 

у котушці двічі за період набирає нульового значення і тим самим викликає вібрацію 

якоря та контактів. Для зменшення вібрації один полюс осердя 

1 (рис.8) роздвоюють і на одну половину поміщають мідну 

пластину 2 (короткозамкнутий виток). 

Струм і створює магнітний потік, що ділиться в полюсі осердя 

на два потоки Ф1 і Ф2. Потік Ф2 наводить у 

короткозамкнутому витку струм, що перешкоджає змінам 

потоку Ф2. У результаті потік Ф2 відстає по фазі від потоку 

Ф1. Тоді при Ф1=0 Ф2 ≠ 0 і навпаки, тому електромагнітна сила 

міцно утримує якір біля осердя.  

 

Поляризовані реле - електромагнітне реле, у якого напрямок переміщення якоря 

залежить від напрямку струму в котушці реле, тобто від полярності вхідної напруги, 

що досягається взаємодією двох магнітних потоків: робочого, утвореного котушкою, 

і поляризованого, створюваного постійним магнітом. Завдяки цьому поляризовані 

реле мають значно більшу чутливість ніж електромагнітні. Головним недоліком 

поляризованих реле є мале число контактних груп. 

     Широко поширені герконові реле. Геркон – це герметизовані контакти 

(герметизований вимикач іншими словами), який управляється магнітним полем. Є 

кілька різновидів герконів – з нормально замкнутими контактами, з нормально 

роз’єднаними, перемикаючі. Застосовують геркони в дуже багатьох випадках – в 

системах автоматики, сигналізації, датчики, комутація сигналів і т. П. Словом скрізь, 

де треба замикати /розмикати електричне коло. Працює геркон наступним чином. За 

відсутності магнітного поля контакти геркона розімкнуті (беремо для прикладу 

геркон з нормально роз’єднаними контактами). При виникненні навколо нього 

магнітного поля певної напруженості контакти притягуються один до одного і 

замикають електричний ланцюг. Створити магнітне поле можна наближенням 

постійного магніту, його переміщенням щодо геркона, електричної котушкою. 

    
 

МЕТОДИЧНІ РЕОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ ПО НАПИСАННЮ КОНСПЕКТУ ЛЕКЦІЇ: 

1. По першому записати у конспект: 

- Які бувають реле часу за конструктивним виконанням. 

- Коротко охарактеризувати пневматичні, моторні, електромагнітні, електронні реле часу. 

 

Рисунок 8 –  Електромагнітне реле змінного струму 
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2. По другому питанню записати у конспект: 

- Призначення задавачів систем автоматики. 

- Які функції виконують елементи порівняння. 
 

3. По третьому питанню прочитати і коротко охарактеризувати будову, принцип дії виконавчих 

елементів: електродвигунів постійного і змінного струму, крокових двигунів. 
 

4. По четвертому питанню прочитати і коротко охарактеризувати будову, принцип дії 

електромагнітних реле автоматики. 
 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 
1. Який принцип дії електромагнітного реле часу?  

2. Призначення задавачів систем автоматики, їх типи, приклади застосування. 

3. Призначення елементів порівняння в системах автоматики. 

4. Призначення виконавчих двигунів та основні вимоги до них? 

5. Основні конструктивні елементи електромагнитного реле та їх призначення? 

 

Студенти повинні опрацювати представлений матеріал, зробити конспект, 

виконати завдання і переслати його викладачу для перевірки  

 
Виконані завдання відправляйте: 

на електронну адресу   Luda251252@ gmail.com 

або 
на на Google Сlassroom, код доступу  ihrzidv 

 

 


