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                                                              № 1 

 

            І Надати визначання елементів на схемі.  

ІІ Описати принцип дії схеми. Відповісти на питання: 

1. Які елементи виконують функції датчиків? 

2.  Які елементи виконують функції виконавчих механізмів? 

3. Які елементи виконують функції робочих органів? 

4. Які  системи автоматизації присутні на схемі ?    

   

 

Схема автоматизації теплообмінника 
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             І Надати визначання елементів на схемі.  

ІІ Описати принцип дії схеми. Відповісти на питання: 

1. Які елементи виконують функції датчиків? 

2.  Які елементи виконують функції виконавчих механізмів? 

3. Які елементи виконують функції робочих органів? 

4. Які  системи автоматизації присутні на схемі ?    
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№ 3 

             І Надати визначання елементів на схемі.  

ІІ Описати принцип дії схеми. Відповісти на питання: 

1. Які елементи виконують функції датчиків? 

2.  Які елементи виконують функції виконавчих механізмів? 

3. Які елементи виконують функції робочих органів? 

4. Які  системи автоматизації присутні на схемі ?    
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№ 4 

             І Надати визначання елементів на схемі.  

ІІ Описати принцип дії схеми. Відповісти на питання: 

1. Які елементи виконують функції датчиків? 

2.  Які елементи виконують функції виконавчих механізмів? 

3. Які елементи виконують функції робочих органів? 

4. Які  системи автоматизації присутні на схемі ?    
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             І Надати визначання елементів на схемі.  

ІІ Описати принцип дії схеми. Відповісти на питання: 

1. Які елементи виконують функції датчиків? 

2.  Які елементи виконують функції виконавчих механізмів? 

3. Які елементи виконують функції робочих органів? 

4. Які  системи автоматизації присутні на схемі ?    

 

 

 

Схема автоматизації колпакової печі 
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             І Надати визначання елементів на схемі.  

ІІ Описати принцип дії схеми. Відповісти на питання: 

1. Які елементи виконують функції датчиків? 

2.  Які елементи виконують функції виконавчих механізмів? 

3. Які елементи виконують функції робочих органів? 

4. Які  системи автоматизації присутні на схемі ?    
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             І Надати визначання елементів на схемі.  

ІІ Описати принцип дії схеми. Відповісти на питання: 

1. Які елементи виконують функції датчиків? 

2.  Які елементи виконують функції виконавчих механізмів? 

3. Які елементи виконують функції робочих органів? 

4. Які  системи автоматизації присутні на схемі ?    

 

 

 

Схема автоматизації випарної установки 
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             І Надати визначання елементів на схемі.  

ІІ Описати принцип дії схеми. Відповісти на питання: 

1. Які елементи виконують функції датчиків? 

2.  Які елементи виконують функції виконавчих механізмів? 

3. Які елементи виконують функції робочих органів? 

4. Які  системи автоматизації присутні на схемі ?   

  

 

 

 

Схема автоматизации оборотного водоснабжения 
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             І Надати визначання елементів на схемі.  

ІІ Описати принцип дії схеми. Відповісти на питання: 

1. Які елементи виконують функції датчиків? 

2.  Які елементи виконують функції виконавчих механізмів? 

3. Які елементи виконують функції робочих органів? 

4. Які  системи автоматизації присутні на схемі ?    

 

 

Схема автоматизации холодильной установки 
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№ 10 

             І Надати визначання елементів на схемі.  

ІІ Описати принцип дії схеми. Відповісти на питання: 

1. Які елементи виконують функції датчиків? 

2.  Які елементи виконують функції виконавчих механізмів? 

3. Які елементи виконують функції робочих органів? 

4. Які  системи автоматизації присутні на схемі ?    

 

Схема автоматизації ректифікаційної колони 
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             І Надати визначання елементів на схемі.  

ІІ Описати принцип дії схеми. Відповісти на питання: 

1. Які елементи виконують функції датчиків? 

2.  Які елементи виконують функції виконавчих механізмів? 

3. Які елементи виконують функції робочих органів? 

4. Які  системи автоматизації присутні на схемі ?    
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             І Надати визначання елементів на схемі.  

ІІ Описати принцип дії схеми. Відповісти на питання: 

1. Які елементи виконують функції датчиків? 

2.  Які елементи виконують функції виконавчих механізмів? 

3. Які елементи виконують функції робочих органів? 

4. Які  системи автоматизації присутні на схемі ?    
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             І Надати визначання елементів на схемі.  

ІІ Описати принцип дії схеми. Відповісти на питання: 

1. Які елементи виконують функції датчиків? 

2.  Які елементи виконують функції виконавчих механізмів? 

3. Які елементи виконують функції робочих органів? 

4. Які  системи автоматизації присутні на схемі ?    
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             І Надати визначання елементів на схемі.  

ІІ Описати принцип дії схеми. Відповісти на питання: 

1. Які елементи виконують функції датчиків? 

2.  Які елементи виконують функції виконавчих механізмів? 

3. Які елементи виконують функції робочих органів? 

4. Які  системи автоматизації присутні на схемі ?    
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             І Надати визначання елементів на схемі.  

ІІ Описати принцип дії схеми. Відповісти на питання: 

1. Які елементи виконують функції датчиків? 

2.  Які елементи виконують функції виконавчих механізмів? 

3. Які елементи виконують функції робочих органів? 

4. Які  системи автоматизації присутні на схемі ?    
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             І Надати визначання елементів на схемі.  

ІІ Описати принцип дії схеми. Відповісти на питання: 

1. Які елементи виконують функції датчиків? 

2.  Які елементи виконують функції виконавчих механізмів? 

3. Які елементи виконують функції робочих органів? 

4. Які  системи автоматизації присутні на схемі ?    
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             І Надати визначання елементів на схемі.  

ІІ Описати принцип дії схеми. Відповісти на питання: 

1. Які елементи виконують функції датчиків? 

2.  Які елементи виконують функції виконавчих механізмів? 

3. Які елементи виконують функції робочих органів? 

4. Які  системи автоматизації присутні на схемі ?    

 

 

 

Схема автоматизації конвеєра 
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             І Надати визначання елементів на схемі.  

ІІ Описати принцип дії схеми. Відповісти на питання: 

1. Які елементи виконують функції датчиків? 

2.  Які елементи виконують функції виконавчих механізмів? 

3. Які елементи виконують функції робочих органів? 

4. Які  системи автоматизації присутні на схемі ?    

 

 

Схема автоматизації процесу ректифікації 
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             І Надати визначання елементів на схемі.  

ІІ Описати принцип дії схеми. Відповісти на питання: 

1. Які елементи виконують функції датчиків? 

2.  Які елементи виконують функції виконавчих механізмів? 

3. Які елементи виконують функції робочих органів? 

4. Які  системи автоматизації присутні на схемі ?    

 

 

 

Схема автоматизації процесу збагачення 
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             І Надати визначання елементів на схемі.  

ІІ Описати принцип дії схеми. Відповісти на питання: 

1. Які елементи виконують функції датчиків? 

2.  Які елементи виконують функції виконавчих механізмів? 

3. Які елементи виконують функції робочих органів? 

4. Які  системи автоматизації присутні на схемі ?    

 

 

Схема автоматизації системи охолодження 
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             І Надати визначання елементів на схемі.  

ІІ Описати принцип дії схеми. Відповісти на питання: 

1. Які елементи виконують функції датчиків? 

2.  Які елементи виконують функції виконавчих механізмів? 

3. Які елементи виконують функції робочих органів? 

4. Які  системи автоматизації присутні на схемі ?    

 

 

 

 

Система автоматизації приточно- витяжної вентиляції 
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             І Надати визначання елементів на схемі.  

ІІ Описати принцип дії схеми. Відповісти на питання: 

1. Які елементи виконують функції датчиків? 

2.  Які елементи виконують функції виконавчих механізмів? 

3. Які елементи виконують функції робочих органів? 

4. Які  системи автоматизації присутні на схемі ?    
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В С Т У П  

 

Складність сучасного виробництва, розмаїтість машин, агрегатів і 

технологічних процесів, особливі умови, у яких вони протікають, збільшення 

швидкостей обробки матеріалів і підвищення вимог до якості готової 

продукції роблять у багатьох випадках неможливим керування агрегатами 

без систем автоматизації, тому що людина не в змозі швидко й ефективно 

реагувати на безліч факторів, що впливають на хід процесів. 

Загальним напрямком комплексної автоматизації й механізації є 

створення автоматизованих систем керування технологічними процесами 

(АСУ ТП) на основі застосування широкої номенклатури вимірювальних 

пристроїв, міні- і мікроеом, інтегрованого керування. 

При створенні АСУ ТП виникає ряд взаємозалежних завдань, у рішенні 

яких необхідне участь технологів, механіків, математиків і інших фахівців. 

Звідси випливає важливість знання основ теорії автоматичного керування. 

Проблема забезпечення необхідних властивостей автоматичних систем 

досить складна. У ній можуть бути виділені насамперед наступні приватні 

завдання: забезпечення стійкості (стабілізація); підвищення запасу стійкості 

(демпфірування); підвищення точності регулювання в сталих режимах 

(зменшення або усунення статичної помилки відтворення впливу, що задає, 

зменшення або усунення впливу збурювань); поліпшення перехідних 

процесів (збільшення швидкодії, максимальне зменшення динамічних 

помилок відтворення впливу й від збурювань). 

Ціль виконання контрольних завдань і дистанційної роботи - 

закріплення теоретичних знань і придбання практичних навичок аналізу 

окремих вузлів автоматизованих систем управління. 

 

 

 

 

 



       Тема 2.8 Функціональні схеми систем виміру  та автоматизації 

 

Аналіз промислового процесу як об'єкту управління дозволяє 

обґрунтовано побудувати функціональну схему автоматизації. Ця схема є 

основним технологічним документом, що визначає функціональну структуру 

і об'єм автоматизації технологічних процесів.  

Схема автоматизації – це креслення, на якому умовними позначеннями 

поєднані і зображені рівні: 

- технологічний - об'єкти управління (технологічні установки, апарати, 

агрегати і тому подібне) і комунікаційні потоки (по суті це матеріальні 

потоки), що зв'язують їх; 

- автоматизації - засоби автоматизації (датчики, прилади, 

обчислювальні пристрої, промислові контролери і комп'ютери і тому 

подібне) з вказівкою зв'язків між ними і технологічним устаткуванням, а 

також зв'язків між окремими елементами автоматики.  

Прилади, засоби автоматизації, електричні пристрої і елементи 

обчислювальної техніки на функціональних схемах автоматизації 

зображують відповідно до ГОСТ 21.404-85 (таблиця 4.1). Цей же ГОСТ 

передбачає систему побудови графічних і буквених умовних позначень за 

функціональними ознаками, що виконуються приладами (таблиця. 4.2) [2, 3]. 

 

Таблиця 2.1 - Основні умовні позначення приладів і засобів автоматизації  

№ Найменування Позначення 

1. Прилад, встановлений поза щитом, пультом (по місцю) 

 

 

 

 

2. Прилад, встановлений на щиті, пульті  

 

 

3. Виконавчий механізм 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 Продовження таблиці 2.1 

4. Лінія зв'язку (передача інформації, загальне позначення) 

 

 

5. Перетин ліній зв'язку без з'єднання   

 

 

6. Перетин ліній зв'язку із з'єднанням між собою   

 

 

7. Регулюючий орган  

 

 

8. Лампа сигнальна   

 

9. Звукова сигналізація 

                                  дзвінок 

 

                                гудок 
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Рисунок 2.1 - Приклад побудови умовного позначення приладу для виміру, 

реєстрації і автоматичного регулювання перепаду тиску 

 



  Таблиця 2.2 - Буквені умовні позначення 

 

Позначен

ня 

Вимірювана величина Функції, що виконуються приладом 

Основне позначення Додаткове 

уточнююче 

позначення 

Відображення 

інформації 

Формування 

вихідного сигналу 

Додаткове значення 

A + - Сигналізація - - 

B + - - - - 

C + - - Регулювання, 

управління 

- 

 

D Щільність Різниця, перепад - - - 

Е Будь-яка електрична 

величина 

- + - 

 

- 

 

F Витрата Співвідношення, 

доля, дріб 

- - - 

G Розмір, положення, 

переміщення 

- + - - 

H Ручне 

дія 

- - - Верхня межа 

вимірюваної 

величини 

I + - Свідчення - - 

J + Автоматичне 

перемикання, 

оббігання 

- - - 

K Час, тимчасова 

програма 

- - + - 

L Рівень - - - Нижня межа 

вимірюваної 

величини 

M Вологість - - - - 

N Резервна буква + - - - 

O Резервна буква + - - - 

P 

 

Тиск, вакуум - - - - 

Q Величина, що 

характеризує якість: 

склад, концентрацію і 

тому подібне 

Інтеграція, 

підсумовування за 

часом 

- + - 

R Радіоактивність - Реєстрація - - 

S Швидкість, частота - - Включення, 

відключення, 

перемикання, 

сигналізація 

- 

T Температура - - + - 

U Декілька різнорідних 

вимірюваних величі 

- - - - 

V В'язкість - + - - 

W Маса - - - - 

X Нерекомендована 

резервна буква 

- - - - 

 

 

 

 

 

 



Прилади і засоби автоматизації, які розташовані на щитах, пультах, 

показують в прямокутниках, що зображують щити і пульти (рис. 4.2 а). 

Прилади і засоби автоматизації, розташовані поза щитами і конструктивно не 

пов'язані безпосередньо з технологічним устаткуванням і комунікаціями, 

умовно показують в прямокутнику "прилади місцеві". Прямокутник 

розташовують над прямокутником щитів (рис. 4.2 б). 

Щит 

диспетчера

 

а) 

Щит 

оператору

Прилади 

містні

 

б) 

Рисунок 2.2 - Зображення щитів і пультів на функціональних схемах 

автоматизації 

 

Схеми автоматизації можна виконувати двома способами: 

1. На схемі показують усі прилади і засоби автоматизації, що входять  

до складу функціонального блоку або групи, а також місце їх установки (рис. 

4.3). Перевагою цього способу є велика наочність, що значною мірою 

полегшує читання схеми і роботу з проектними матеріалами.  
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Рисунок 2.3 - Приклад функціональної схеми автоматизації виконаної 

першим способом 

2. При цьому способі (рис. 4.4), позиційні позначення елементів схеми 

в кожному контурі регулювання виконують арабськими цифрами, а 

виконавчі механізми позначення не мають, при цьому значно знижується 

зрозуміння які прилади автоматизації використовуються. 

 

FRC

3
 

Рисунок 2.4 - Приклад функціональної схеми автоматизації виконаної 

першим способом 

 

Отримувана при вивченні структурних і функціональних схем 

автоматизації інформація дає загальне уявлення про об'єкт, що 

автоматизується, і дозволяє перейти до вивчення принципових схем окремих 

функціональних вузлів.  

 

 

 



 

Таблиця 2.3 – Приклади побудови умовних позначень приладів та засобів 

автоматизації 

 

№ Позначення Найменування 

1 2 3 

1 

 

Первинний вимірювальний перетворювач (чутливий 

елемент) для вимірювання температури, встановлений по 

місцю. Наприклад: перетворювач термоелектричний 

(термопара), термоперетворювач опору, термобалон 

манометричного термометра, датчик пірометра тощо 

2 

 

Прилад для вимірювання температури показуючий, 

встановлений по місцю. Наприклад: термометр ртутний, 

термометр манометричний тощо 

3 

 

Прилад для вимірювання температури показуючий, 

встановлений на щиті  

Наприклад: мілівольтметр, логометр, потенціометр, міст 

автоматичний тощо 

4 

 

Прилад для вимірювання температури безшкальний з 

дистанційною подачею показань, встановлений по місцю. 

Наприклад: термометр манометричний (або будь-який інший 

датчик температури) безшкальний з пнемо- або 

електропередачею 

5 

 

Прилад для вимірювання температури однокрапковий, 

реєструючий, встановлений на щиті.  

Наприклад: самописний мілівольтметр, логометр, 

потенціометр, міст автоматичний тощо 
6 

 

Прилад для вимірювання температури з автоматичним 

обігаючим пристроєм, реєструючий, встановлений на щиті.  

Наприклад: багатокрапковий самописний потенціометр, міст 

автоматичний  
7 

 

Прилад для вимірювання температури реєструючий, 

регулюючий, встановлений на щиті. Наприклад: будь-який 

самописний регулятор температури (термометр 

манометричний, мілівольтметр, логометр, потенціометр, міст 

автоматичний тощо) 

8 

 

Регулятор температури безшкальний, встановлений по місцю. 

Наприклад: ділатометричний регулятор температури 

9 

 

Комплект для вимірювання температури реєструючий, 

регулюючий, має станцію управління, встановлений на щиті.  

Наприклад: вторинний прилад та регулюючий блок системи 

«Старт» 
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10 

 
 

Прилад для вимірювання температури безшкальний з 

контактним пристроєм, встановлений по місцю.  

Наприклад: реле температурне 

11 

 

Байпасна панель дистанційного управління, встановлена на 

щиті 

12 

 

Перемикач електричних ланцюгів вимірювання 

(управління), перемикач для газових (повітряних) ліній, 

встановлений на щиті 

13 

 

Прилад для вимірювання тиску (розріження). Прилад для 

вимірювання тиску (розріження), який показує, 

встановлений по місцю. Наприклад: будь-яки показуючий 

манометр, дифманометр, тягомір, напоромір, вакуумметр 

тощо 

14 

 

Прилад для вимірювання перепаду тиску показуючий, 

встановлений по місцю. Наприклад: дифманометр 

показуючий 

15 

 

Прилад для вимірювання тиску (розріження) безшкальний з 

дистанційною передачею показань, встановлений по місцю. 

Наприклад: монометр (дифманометр) безшкальний з 

пневмо- або електропередачею 

16 

 

Прилад для вимірювання тиску (розріження) реєструючий, 

встановлений на щиті. Наприклад: самописний манометр 

або будь-який вторинний для реєстрації тиску 

17 

 

Прилад для вимірювання тиску з контактнім пристроєм, 

встановленим по місцю. Наприклад: реле тиску 

18 

 

Прилад для вимірювання тиску (розріження) показуючий з 

контактнім пристроєм, встановлений по місцю. Наприклад: 

електроконтактний манометр, вакуумметр тощо 

19 

 

Регулятор тиску, працюючий без використання стороннього 

джерела енергії (регулятор тиску прямої дії) "до себе" 

20 

 

Первинний вимірювальний перетворювач (чутливий 

елемент) для вимірювання розходу, встановлений по місцю. 

Наприклад: діафрагма, сопло, труба Вен турі, датчик 

індукційного роз ходоміра тощо 
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21 

 

Прилад для вимірювання розходу без шкальний з 

дистанційною передачею показань, встановлений по місцю. 

Наприклад: дифманометр (ротаметр), безшкальний з 

пневмо- або електропередачею 

22 

 

Прилад для вимірювання співвідношення розходів 

реєструючий, встановлений на щиті. Наприклад: будь-який 

вторинний прилад для реєстрації співвідношення розходів 

23 

 

Прилад для вимірювання розходу показуючий, встановлений 

по місцю. Наприклад: дифманометр (ротаметр), показуючий 

24 

 

Прилад для вимірювання розходу інтегруючий, 

встановлений по місцю. Наприклад: будь-який без шкальний 

лічильник-розходомір з інтегратором 

25 

 

Прилад для вимірювання розходу показуючий, інтегруючий, 

встановлений по місцю. Наприклад: показуючий 

дифманометр з інтегратором 

26 

 

Прилад для вимірювання розходу інтегруючий, з пристроєм 

для видачі сигналу після проходження заданої кількості 

речовини, встановлений по місцю. Наприклад: лічильник-

дозатор. 

  3 

27 

 

Первинний вимірювальний перетворювач (чутливий 
елемент) для вимірювання рівня, встановлений по місцю. 
Наприклад: датчик електричного або ємкісного рівнеміра 

28 

 

Прилад для вимірювання рівня показуючий, встановлений 
по місцю. Наприклад: манометр (дифманометр), 
використовується для вимірювання рівня 

29 

 

Прилад для вимірювання рівня з контактнім пристроєм, 
встановленим по місцю. Наприклад: реле рівня, 
використовується для блокування та сигналізації верхнього 
рівня 

30 

 

Прилад для вимірювання рівня без шкальний, з 
дистанційною передачею показань, встановлений по місцю. 
Наприклад: рівнемір безшкальний з пневмо- або 
електропередачею 

31 

 

Прилад для вимірювання рівня без шкальний, регулюючий, з 
контактним пристроєм, встановлений по місцю. Наприклад: 
електричний регулятор-сигналізатор рівня. Літера Н в 
даному прикладі означає блокування по верхньому рівню 

32 

 

Прилад для вимірювання рівня показуючий з контактним 
пристроєм, встановлений на щиті. Наприклад: вторинний 
показуючий прилад з сигнальним устроєм. Літери Н та Ь 
означають сигналізацію верхнього та нижнього рівнів 
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33 

 

Прилад для вимірювання щільності розчину без шкальний, з 

дистанційною передачею показань, встановлений по місцю. 

Наприклад: датчик плотноміра з пневмо- або 

електропередачею 

34 

 

Прилад для вимірювання розмірів показуючий встановлений 

по місцю. Наприклад: показуючий прилад для вимірювання 

товщини сталевої стрічки 

35  

 
 

Прилад для вимірювання будь-якої електричної величини 

показуючий, встановлений по місцю. 

Наприклад: напруга*, сила струму*,  потужність* 

36 

 

Прилад для управління процесом за часовою програмою, 

встановлений на щиті. Наприклад: командний 

електропневматичний прилад (КЕП), багатоланцюгове реле 

часу 

37 

 

Прилад для вимірювання вологості реєструючий, 

встановлений на щиті. Наприклад: вторинний прилад 

вологоміра 

38 

 

Первинний вимірювальний перетворювач (чутливий 

елемент) для вимірювання якості продукта, встановлений по 

місцю. Наприклад: датчик рН-метра 

*Написи, які розшифровують конкретну електричну величину, що вимірюється, 

розташовуються або поруч з приладом, або у вигляді таблиці на полі креслення  
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39 

 

Прилад для вимірювання якості продукту показуючий, 

встановлений по місцю. Наприклад: газоаналізатор 

показуючий для контролю вмісту кисню в димових газах 

40 

 

Прилад для вимірювання якості продукту реєструючий, 

регулюючий, встановлений на щиті. Наприклад: вторинний 

самописний прилад регулятора концентрації сірчаної 

кислоти в розчині 

41 

 

Прилад для вимірювання радіоактивності показуючий, з 

контактним пристроєм, встановлений по місцю. Наприклад: 

прилад для показання та сигналізації граничнодопустимих 

концентрацій α- та β-променів 

42 

 

Прилад для вимірювання швидкості обертання приводу 

реєструючий, встановлений на щиті Наприклад: вторинний 

прилад тахогенератора 

43 

 

Прилад для вимірювання декількох різнорідних величин 

реєструючий, встановлений по місцю. Наприклад: 

самописний дифманометр-розходомір з додатковим записом 

тиску. Напис, який розшифровує величини, що 

вимірюються, наноситься справа від приладу 

44 

 

Прилад для вимірювання в’язкості розчину показуючий, 

встановлений по місцю. Наприклад: віскозіметр показуючий 

 

45 

 

Прилад для вимірювання маси продукту показуючий, з 

контактний пристроєм, встановлений по місцю. Наприклад: 

пристрій електронно-тензометричний, сигналізуючий 

46 

 

Прилад для контролю загасання факела в печі без шкальний, 

з контактним пристроєм, встановлений на щиті. Наприклад: 

вторинний прилад запально-захисного пристрою. 

Використання резервної літери В повинно бути оговорено на 

полі схеми 

47 

 

Перетворювач сигналу, встановлений на щиті. Вхідний 

сигнал електричний, вихідний сигнал також електричний. 

Наприклад: перетворювач вимірювальний, служить для 

перетворення ТЕРС з термометра термоелектричного в 

сигнал постійного струму 

48 

 

Перетворювач сигналу, встановлений по місцю. Вхідний 

сигнал пневматичний, вихідний – електричний 

49 

 

Обчислювальний пристрій, виконуючий функцію множення. 

Наприклад: множник на постійний коефіцієнт К 
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50 

 

Пускова апаратура для управління електродвигуном 

(включення, виключення насосу, відкриття, закриття 

засувки тощо). Наприклад: магнітний пускач, контактор 

тощо, використання резервної літери N повинно бути 

оговорено на полі схеми 

51 

 

Апаратура, призначена для ручного дистанційного 

управління (включення, виключення двигуна, відкриття, 

закриття засувного органу, зміна завдання регулятору), 

встановлена на щиті. Наприклад: кнопка, ключ управління, 

задатчик тощо 

52 

 

Апаратура, призначена для ручного дистанційного 

управління, обладнана пристроєм для сигналізації, 

встановлена на щиті. Наприклад: кнопка з убудованою 

лампочкою, ключ управління з підсвіткою тощо 

53 

 

Ключ управління для вибору управління, встановлений на 

щиті 

 

 

 



Типові локальні схеми автоматичного контролю 

 

Засоби автоматики можуть встановлюватися безпосередньо на 

технологічному обладнанні або на щитах. При цьому ті засоби, що, згідно 

проекту повинні бути встановлені «по місцю» або на централізованому щиті, 

на схемі необхідно показати в прямокутниках «Прилади місцеві» або 

«Прилади на щиті». Ці прямокутники, що відображають розміщення засобів 

автоматизації, розташовують у нижній частині креслення. 

Функціональні схеми контролю і регулювання основних технологічних 

параметрів. 

 

Вимірювання температури 

 

 

 

поз. 1-1 – термоелектричний перетворювач (ТХК-0515), 

 

 

 

поз. 1-2 – електронний автоматичний потенціометр (КСП-4) 

 

 

 

поз. 2-1 – термоелектричний перетворювач 

(ТХК-0515), 

поз. 2-2 – перетворювач струму (ПТ-ТП-68), 

поз. 2-3 – електропневматичний перетворювач 

(ЭПП), 

поз. 2-4 – вторинний пневматичний прилад (ПВ 

4.2 Э) 

 

Якщо температури, що вимірюються, 

близькі за величиною, використовують 

підключення декількох датчиків до багатоканального вторинного приладу. 

 

 

 

поз. 3-1, поз. 3-2, поз. 3-3 –  

термоперетворювачі опору  

(ТСП-6097), 

поз. 3-4 – електронний автоматичний міст (КСМ-4) 

 

 

 

 

 

 



 

Вимірювання тиску 

 

 

поз. 4-1 – перетворювач тиску (13 ДИ 13), 

поз. 4-2 – вторинний пневматичний прилад (ПВ 4.2 Э) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимірювання розходу 

 

 

 

поз. 5-1 – діафрагма камерна  

(ДК 6-100), 

поз. 5-2 – перетворювач перепаду тиску (ДМ 3583 М), 

поз. 5-3 – вторинний прилад з диференційно-трансформаторною 

вимірювальною схемою (КСД-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

Контрольні запитання до теми 2.8 

  

1. Що визначають структурна й принципова схеми автоматизації? 

2. Що визначає функціональна схема автоматизації технологічного 

процесу? 

3. Які характерні функції систем автоматичного керування 

реалізують при розробці функціональних схем автоматизації? 

4. Наведіть умовні графічні зображення локальних КВП та ЗА. 

5. Наведіть літерні зображення локальних КВП та ЗА. 

6. За рахунок яких переваг треба використовувати розгорнутий 

спосіб зображення локальних КВП та ЗА при розробці ФСА ТП? 

7. Нарисуйте функціональну схему автоматизації умовного техно-

логічного процесу з використанням мікропроцесорного контролера. 

8. Чим відрізняються умовні зображення ВП та АР “на місці” і “на 

щиті”? 

9. Наведіть умовне позиційне позначення локальних КВП та ЗА на 

ФСА ТП. 

10. Замість яких основних елементів систем автоматичного 

керування застосовують мікропроцесорні контролери? 
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