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Викладення матеріалу (методичні рекомендації) для опрацювання: 
 

1. Загальні відомості  про об'єкти керування 
 

     У загальному випадку термін "об'єкт керування" означає систему (технічну, 

біологічну, соціальну), в якій протікає керований процес. Як матеріально відчутні, в 

якості об'єктів керування можуть виступати: деталь, верстат, паровий котел, двигун, 

автоматична лінія, прокатний стан, доменна піч, корабель, бурова установка, 

залізнична сортувальна гірка, виробнича ділянка, службовець тощо.  

     У більшості випадків об'єкт керування можна представити узагальненою схемою, 

зображеної на рис.1, де позначено: x – керуюча дія, яка зумовлює якісні показники та 

кількісні характеристики процесу, що підлягає керуванню; f – випадкові збурюючі 

дії; z – детерміновані збурюючі дії; y – вихідна величина (змінна, якою необхідно 

керувати). Об'єкт керування можна розглядати як систему, у якій необхідно керувати 

матеріальними, енергетичними і (або) інформаційними потоками, просторовими 

координатами, кількістю і якістю цих потоків тощо. 

     У будь-якому об'єкті існує певна функціональна залежність вихідних величин 

об'єкта від його керуючих і збурювальних впливів, тобто 
Y=F(x, f, z) 

де F – оператор перетворення дій об’єкта 

 
Рисунок 1 –   Узагальнена схема об'єкта керування 
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     Основна задача керування об'єктом полягає в тому, щоб, виходячи з мети 

автоматизації, критерію керування і фізичної природи об'єкта якомога точніше 

визначити і синтезувати алгоритм керування та технічні засоби для реалізації цієї 

мети. 

     Класифікація об'єктів керування: 

 
 

     За зовнішніми зв'язками об'єктів із середовищем, тобто за кількістю вхідних і 

вихідних величин, об'єкти поділяються на одномірні (що мають одну вхідну й одну 

вихідну величину) і багатомірні (що мають кілька входів і виходів). Багатомірні 

об'єкти, як правило, являють собою багатозв’язні системи, в яких є кілька 

регульованих величин, пов'язаних між собою таким чином, що зміна будь-якої з них 

викликає зміну інших. 

     Характерними прикладами об'єктів регулювання можуть служити: паровий котел, 

де регульованими величинами є температура, тиск пари і рівень води; електричний 

двигун, у якому регулюються швидкість обертання і переміщення його вихідного 

валу. У даних прикладах кореляція (взаємовплив) між окремими регульованими 

величинами обумовлена природними (внутрішніми) властивостями об'єктів. Більш 

складна задача регулювання виникає при автоматизації виробничих процесів. 

Взаємовплив між окремими регульованими величинами в цій групі, як правило, 

обумовлений технологічними факторами. 

     Прикладом тут можуть служити системи автоматичного керування обладнанням 

для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях. Регулювання 

відбувається по температурі і по вологості повітря і утворюють складну багатозв’зну 

систему.  

Рисунок 2 –   Класифікація об'єктів керування 
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    Зовнішні зв'язки об'єктів із середовищем можуть мати різну фізичну природу, 

обумовлену внутрішньою структурою об'єкта. Причому зв'язки можуть бути 

однобічними і двобічними. З класифікаційних ознак видно, що кожна ознака окремо 

розкриває тільки якусь одну властивість об'єкта і не може служити його повною 

характеристикою. Найчастіше в процесі класифікації складних об'єктів автоматизації 

досить важко чітко розмежувати їх окремі ознаки. В цьому випадку необхідно 

виходити з мети автоматизації і визначення тих даних (характеристик) об'єкта, що 

необхідні для знаходження оператора (алгоритму) керування.  
  

2. Функції регулятора. Класифікація регуляторів. 
 

     Пристрій системи автоматичного регулювання (САР), що підключається до 

керованого об’єкта і служить для підтримання керованої величини на заданому рівні 

або зміна її відповідно з потрібним законом регулювання називають автоматичним 

регулятором (АР). 

     Головна функція регулятора полягає в тому, щоб визначити відхилення керованої 

величини від заданого значення, підсилити це відхилення при потребі та перетворити 

в переміщення виконавчого механізму або в керуючий сигнал регулюючого органа 

об’єкта керування. 

     Оскільки існує багато технологічних процесів в різних галузях господарства 

країни, а автоматизуються всі процеси, то випускають різні регулятори, що 

відрізняються один від одного множиною признаків. 

     Розглянемо класифікацію АР з точки зору їх практичного використання. 

     За видом регульованого параметра: регулятори температури, тиску, рівня тощо.  

     За енергетичними ознаками: регулятори прямої і непрямої дії. 

В АР прямої дії як джерело живлення для його роботи використовують частину 

енергії керованого об’єкта. В АР непрямої дії для їх роботи використовується 

стороння енергія, і від її виду регулятори бувають електричні, пневматичні, 

гідравлічні, комбіновані тощо. 

     За конструктивними ознаками: апаратні, приладні, агрегатні, модульні.  

Регулятори апаратного типу виробляють тільки керуючий сигнал. Він складається з 

вимірювального блоку і електричного пристрою, що формує закон керування. 

Приладні регулятори включають вимірювальний пристрій, який одночасно формує 

сигнал на вимірювальний прилад, реєструючий значення контрольованої величини і 

сигнал керування. Регулятори агрегатного типу – перетворювально-підсилювальний 

блок, що зрівнює сигнал датчика і задане значення, формуючи вихідний сигнал. 

Модульні регулятори складаються з окремих модулів, з яких можна зібрати АР з 

потрібними функціями. 

     За алгоритмом керування регулятори бувають статичні, астатичні, програмні, 

слідкуючі.  
 

3. Статичні й астатичні регулятори 
 

       За видом залежності між значенням регульованого параметра і величиною 

зовнішньої дії (навантаження) на об’єкт регулювання розрізняють статичне і 

астатичне регулювання.  

     Статичним називається таке регулювання, за якого в установленому режимі є 

певна залежність між величиною відхилення регульованого параметра від заданого 

значення і величиною збуджуючої дії.  
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     У статичних регуляторах величина регульованої  дії  однозначно пов’язана з 

відхиленням регульованого  параметра  від заданого значення. Таким чином, для 

створення потрібної регулюючої дії, що усуває відповідний вплив зовнішнього 

збурення, обов’язково повинно мати місце відхилення регульованого параметра. 

У статичних АСР різним збурюючим діям відповідають різні значення регульованого 

параметра, а значить різні стани рівноваги в усталеному режимі. Кожному новому 

значенню збурюючої дії відповідає новий стан рівноваги при іншому значенні 

відхилення регульованого параметра в 

усталеному режимі. 

Прикладом простого статичного 

регулятора може бути автоматичний 

регулятор рівня води в баці (рис.3). У схемі 

поплавок П, що контролює рівень води h в 

баці, зв’язаний механічно з заслонкою З, 

що регулює приплив води в бак. Якщо 

приплив рівний витоку води Q, який 

залежить від положення вентиля В, то в 

системі встановлюється рівновага і 

підтримується певний постійний рівень h води. При зміні положення вентиля В, 

зміниться Q, то для відновлення стану рівноваги необхідно відповідно змінити 

приплив, отже змінити положення заслонки З, поплавка П, від якого залежить рівень 

рідини Н. При зміні витоку води від Qмін до Qмакс регульований параметр h зміниться 

від hмакс до hмін. 

     Астатичним називають таке регулювання, за якого в установленому режимі 

відхилення регульованого параметра від заданого значення рівна нулю за будь-якого 

значення збуджуючої дії. Рівновага в системі встановлюється лише при єдиному 

заданому значенні регульованого параметра. В установленому режимі при 

постійному значенні збуджуючої дії незмінним повинно бути також і регульована дія, 

тобто швидкість його зміни повинна бути рівна нулю, що можливо лише при 

відсутності відхилення регульованого параметра від його номінального значення. 

Розглянемо роботу астатичного регулятора 

рівня води в баці (рис.4). У схемі поплавок П, 

механічно пов’язаний з рухомим контактом 

потенціометра R, через який живиться якор 

двигуна М, що через редуктор може 

переміщувати заслонку З. У такому регуляторі 

постійне значення припливу води в бак, 

відповідне її витоку Q, можливе тільки при 

нерухомому якорі і заслонці З. Але для цього 

рухомий контакт потенціометра повинен бути 

посередині, що можливо лише при єдиному 

значенні h води, контрольованій поплавком П. 

Отже, в установленому режимі будь-якому 

значенні Q відповідає єдине значення hном. 
      

4. Запам'ятовуючі пристрої 
 

     Запам'ятовуючі пристрої (ЗП) є важливою частиною мікропроцесорних систем 

(МПС). Вони призначені для запису, зберігання та читання, або тільки для зберігання 

Рисунок 3 –   Статичний регулятор рівня рідини 

Рисунок 4 –   Астатичний регулятор 

                      рівня рідини 
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та читання інформації поданої у вигляді двійкових кодових слів. 

     За виконуваними функціями розрізняють такі типи запам'ятовуючих пристроїв: 

· оперативні запам'ятовуючі пристрої (ОЗП); 

· постійні запам'ятовуючі пристрої (ПЗП); 

· зовнішні запам'ятовуючі пристрої (ЗЗП). 

     Постійний запам'ятовуючий пристрій - це пам'ять комп'ютера, призначена для 

зберігання службових програм і даних, які не можуть бути змінені у процесі його 

роботи. 

     Зовнішня пам'ять може розглядатися як архівна пам'ять, призначена для 

довготермінового зберігання великих масивів інформації. 

     Оперативний запам'ятовуючий пристрій - це пам'ять комп'ютера, призначена для 

зберігання даних, адрес та програм, які використовує комп'ютер в даний момент часу. 

Розрізняють такі типи ОЗП: 

· статичні оперативні запам'ятовуючі пристрої (SRAM); 

· динамічні оперативні запам'ятовуючі пристрої (DRAM). 

     Оперативна пам’ять є енергозалежною, тобто інформація в ОЗП зникає після 

знеструмлення комп’ютера. Статичні ОЗП є найбільш швидкодіючими, але ж 

одночасно мають найбільшу питому вартість одиниці інформації, яка зберігається в 

них. Область використання статичних ОЗП – це швидкодіюча буферна пам’ять 

порівняно невеликих об’ємів. Динамічні ОЗП, за рахунок низької собівартості, 

займають основне місце в основній пам’яті і постійно вдосконалюються на 

технологічному, апаратному, архітектурному рівнях. 

 

5. Принцип дії електронно-обчислювальних машин 
 

 
 

    

 

     Скорочення на схемі: ЗП – запам’ятовуючий пристрій, ОЗП – оперативний 

запам’ятовуючий пристрій, ПЗП – постійний запам’ятовуючий пристрій, МП – 

мікропроцесор. 

      Сучасні ЕОМ будуються на основі принципу програмного управління (принцип 

Фон Неймана). 

Програми, 

початкові дані 

Пристрої 

вводу 

Мікропроцесор 

МП 

Пристрої 

виводу 

Внутрішні ЗП 

ОЗП 

Шина для обміну 

даними 

ЗП ПЗП 

Результати 

обчислень 

Рисунок 5 –   Структурна схема ЕОМ 
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     Принцип програмного управління складається в отому, що будь-яке завдання 

вирішується на ЕОМ шляхом послідовного виконання команд, заздалегідь записаних 

у пам'ять машини, і що складають програму рішення завдання. 

     Програма - це алгоритм рішення завдання, поданий у вигляді, сприйманому ЕОМ, 

тобто – сукупність команд. 

     Команда – це інструкція (для ЕОМ) до виконання будь-якої елементарної дії. 

     Принцип програмного управління та принцип електронної обробки сигналів 

повністю визначають структуру ЕОМ. 

     Згідно структурной схеми (рис.5) опишемо процес обробки інформації 

комп’ютером. 

     Початкові дані та програми, по алгоритму яких вони будуть оброблятися, через 

пристрої вводу інформації в ЕОМ по шині обміну даними завантажуються у 

внутрішні запам’ятовуючи пристрої (точніше – в оперативний запам’ятовуючий 

пристрій – ОЗП) для зберігання. Далі (по деякому сигналу) дані та команди програми 

невеликими порціями пересилаються по шині обміну даними у мікропроцесор (МП). 

Мікропроцесор призначений для обробки даних по командам програми, здібності для 

зберігання даних у нього дуже обмежені, тому він не може одночасно зберігати великі 

обсяги інформації. Отже, йому потрібне деяке сховище інформації, з якого він і 

отримує невеликі порції даних для обробки, а результати обробки знов-таки передає 

для зберігання у запам’ятовуючий пристрій. Такий процес з постійним обміном 

даними між цими пристроями відбувається до закінчення алгоритму програми. 

Перероблені дані по шині обміну даними через пристрої виводу (монітор, принтер 

тощо) вивантажуються з комп’ютеру. 

     Мікропроцесор, точніше центральний процесор (Central Processing Unit, CPU)– це 

головний пристрій комп'ютера, його "мозок", призначений для обробки інформації 

(виконує арифметичні й логічні операції) відповідно до заданої програми. Фізично 

являє собою мікросхему (кристал або чип). 

     Крім обчислювального блоку, мікропроцесор містить блок керування, за 

допомогою якого він одержує й передає керуючі сигнали, дані й адреси пам'яті, 

перебуваючи в постійній взаємодії з іншими компонентами комп'ютера. Швидкість 

його роботи значною мірою визначає швидкодію комп'ютера. 
 

МЕТОДИЧНІ РЕОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ ПО НАПИСАННЮ КОНСПЕКТУ ЛЕКЦІЇ: 

1. По першому записати у конспект: 

- Що таке об’єкт керування. 

- Узагальнена схема об’єкта керування (рис.1).. 

- Основна задача керування об’єктом. 
 

2. По другому питанню записати у конспект: 

- Що таке автоматичний регулятор АР. 

- Головна функція АР. 

- Ознаки, за якими класифікуються АР. 
 

3. По третьому питанню розібратися з принципом дії статичного і астатичного регуляторів 

рівня рідини. 
 

4. По четвертому питанню записати у конспект: 

- Призначення запам’ятовуючого пристрою ЗП. 

- Типи ЗП, охарактеризувати їх. 
 

5. По п’ятому питанню накреслити структурну схему ЕОМ (рис.5) та охарактеризувати її 

складові частини. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 
1. Яке основна задача об’єкта керування? 

2. Наведіть приклади об’єктів керування. 

3. Яка основна функція автоматичного регулятора? 

4. Які існують типи запам’ятовуючих пристроїв ЕОМ? 

 

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 

 

 

 

 

 

  

 

 


