
Практичне заняття № 1 

 

ІНТУЇТИВНА РОЗРОБКА СХЕМ АВТОМАТИКИ ЗА ЗАДАНИМИ 

УМОВАМИ ЇХ РОБОТИ 

 

Завдання для аудиторних занять 

 

1. Вимикачами SА1, SА2, SА3 вмикаються три проміжних реле КV1, 

КV2, КV3 (рис.1, а). Вважаючи, що кожне з проміжних реле має будь-яку 

необхідну кількість замикаючих та розмикаючих контактів, спроектувати 

схему керування трьома лампочками НL1, НL2, НL3 (рис.1, б). Лампочка 

НL1 повинна світиться тільки у тому разі, коли будь-які два вимикачі; 

лампочка НL2 – якщо замкнутий один (будь-який) вимикач або усі три; 

лампочка НL3 – якщо замкнуті будь-які два або усі три вимикачі. 
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Рис. 1 

2. На основі вимикачів і реле (рис.1, а) спроектувати схему керування 

трьома лампочками НL1, НL2, НL3. Лампочка НL1 святиться тільки у тому 

разі, якщо замкнуті усі три вимикачі, але вимикач SА1 був замкнутим 

першим; лампочка НL2 світиться тільки у тому разі, якщо замкнуті усі три 



вимикачі, але вимикач SА1 був замкнутим останнім; лампочка НL3 світиться 

тільки у тому разі, якщо замкнуті усі три вимикачі, але вимикач SА1 був 

замкнутим другим, тобто після замикання вимикача SА2 або SА3. 

3. Спроектувати схему керування двома двигунами М1 і М2 за 

допомогою двох кнопок з самоповерненням SВ1 і SВ2. При натисненні 

кнопки SВ1 відразу вмикається двигун М1, а потім із затримкою часу 1t  – 

двигун М2. При натисненні кнопки SВ2 відразу вимикається двигун М2, а 

потім із затримкою часу 2t  – двигун М1. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Скласти схему керування асинхронним двигуном М за допомогою 

кнопок «Вперед», «Назад», «Стоп». Кнопки розміщено на двох різних 

постах керування. Пуск «Вперед» відбувається при натисненні кнопок SВ1 

або SВ2, пуск «Назад» – при натисненні кнопок SВ3 або SВ4, зупинка 

двигуна – при натисненні кнопок SВ5 або SВ6. При складанні схеми 

запобігти можливості короткого замикання фаз живильної мережі при 

одночасному натисненні кнопок «Вперед» і «Назад». 

2. Скласти схему керування асинхронними двигунами М1, М2, М3 за 

допомогою кнопок SВ1, SВ2, SВ3, SВ4. При натисненні кнопки SВ1 

вмикається двигун М1, при натисненні кнопки SВ2 вмикається двигун М2 і 

вимикається двигун М1, при натисненні кнопки SВ3 вмикається двигун М3 і 

вимикається двигун М2. При натисненні кнопки SВ4 вимикається двигун М3. 

Кнопки дозволяється натискати тільки по черзі – SВ1, SВ2, SВ3, SВ4. 

3.  Скласти схему керування двома асинхронними двигунами М1 і М2. 

Схема повинна забезпечувати роботу в двох режимах: перший – при 

натисненні кнопки «Пуск» відразу вмикається двигун М1, а потім із 

затримкою часу 1t  – двигун М2; при натисненні кнопки «Стоп» відразу 

вимикається двигун М2, а потім із затримкою часу 2t  – двигун М1; другий 



(поштовховий) – двигун М1 ввімкнений тільки тоді, коли натиснуто кнопку 

«Поштовх 1», двигун М2 ввімкнений тільки тоді, коли натиснуто кнопку 

«Поштовх 2». Перехід від першого режиму до другого здійснюється 

перемикачем SА. 

 


