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Разработана система автоматизации процесса управления
подачей листа бумаги в листовых печатных машинах
для минимизации материальных и временних затрат
на технологический процес печати в реальном масштабе
времени.
A system for automating the management of feeding a sheet
of paper in the sheet-fed printing machines to minimize
the material and time costs of the technological process
printing in real time.
Постанов а проблеми
Робота листових др арсь их
машин в значній мірі залежить
від точності ф н ціон вання аршеживильних систем, я і мають вели ий вплив на я ість
прод ції, а швид існі хара теристи и самона ладів впливають на прод тивність др арсьих машин в цілом .
Др
вання
тираж
з
мінімальними техноло ічними
втратами при ма симальній прод тивності др арсь ої машини
та без зниження я ості др ованої прод ції передбачає впровадження техноло ій автоматизації процесів подачі ар шів з
ви ористанням цифрових засобів вимірювання та оброб и
параметрів самона лад на основі с часних про рамно-технічних засобів ер вання системою подачі ар шів листових
др арсь их машинах.
При роботі ар шеживильних
систем мають місце наст пні недолі и, я і пор ш ють процес
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ф н ціон вання др арсь их машин: відс тність ар ша при йо о
подачі, подача ар ша не в ци лі
роботи др арсь ої машини, подвійна подача ар ша [1].
У зв’яз з цим а т альним є
дослідження і розроб а цифрових засобів стабілізації процесів
подачі ар шів з ви ористанням
статистичної оброб и рез льтатів вимірювання, я і забезпеч ють підвищення віро ідності та
точності визначення іль існих
параметрів при подачі [1, 2].
Аналіз попередніх
досліджень
Аналіз ф н ціон вання автоматизованих систем подачі аршів
листових др арсь их
машинах за останній час баз ється на застос ванні еле тромеханічних засобів ер вання
на основі оброб и анало ової
інформації [3–6], що не дає можливості визначення достовірності значень отриманих параметрів.
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Це потреб є с часних підходів
для цифрово о ер вання подачею ар шів самона лад та забезпечення аналіз параметрів
вимірювання на основі статистичних методів оброб и.
Проблеми подачі подвійно о
ар ша або відс тність ар ша
при йо о подачі в с часних мовах виріш ється повною з пиною др арсь ої машини або
збільшенням паперових відходів. На відмін від цьо о автоматизована система подачі
ар ша з ви ористанням цифрових засобів визначення та
стабілізації техноло ічних параметрів дозволяє запобі ати визначених недолі ів: зменшити
іль ість з пино др арсь ої
машини та мініміз вати паперові
відходи.
Мета дослідження
Метою статті є розроб а цифрової системи для автоматизації
процесів подачі ар шів листових др арсь их машинах із
застос ванням про рамно-апаратних засобів статистичної оброб и іль існих параметрів аршеживильної системи, я а
дозволяє мініміз вати затрати на
техноло ічний процес др .
Рез льтати проведено о
дослідження
В цифровій системі ер вання подачею ар шів на основі
ЕОМ отримання інформації з датчи ів ідентифі ації техноло ічних
параметрів та забезпечення правлінням ви онавчими пристроями є оловним чинни ом
цифрової оброб и інформації,
що баз ється на застос ванні
засобів перетворення анало о-

вої інформації з датчи ів цифров та перетворення цифрової
інформації в анало ов для процесів стабілізації процес подачі
ар шів листовій др арсь ій
машині [6, 7].
Однією з оловних причин
подачі подвійно о ар ша або
відс тності ар ша при йо о
подачі є значний статичний заряд папер , я ий спостеріається при низь ій воло ості
(нижче 30–40 %). Внаслідо
чо о еле тропровідність папер д же низь а, і заряд, що творюється при терті одно о
ар ша об інший, на опич ється в стопі. Техноло ія онтролю воло ості в цех передбачає підтрим
її в межах 40–
60 % і обов’яз ов а ліматизацію папер — витрим вання
йо о в цех в розпа ованом
ви ляді не менше доби, щоб
він адапт вався до температ ри і воло ості нав олишньо о
повітря [8].
Розвинена пот жна система
подачі повітря за допомо ою
передніх та бічних розд вів
може забезпеч вати я існий
поділ ар шів, що дозволяє
працювати навіть з д же тоними паперами, я і мають значний заряд, без зниження робочої швид ості.
Для ф н ціон вання автоматизованої системи правління подачею ар шів листових др арсь их машин, стр т рна схема я ої зображена на
рис. 1, застосов ються наст пні
технічні засоби: про рамнотехнічний омпле с, льтразв овий датчи
перевір и
іль ості ар шів, я і подаються, аттенюатор, пристрої зв’яз-
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Рис. 1. Стр т рна схема про рамно-апаратних засобів
цифрово о ер вання подачею ар шів

про рамно-технічно о омпле с з елементами об’є т
(анало о-цифровий перетворювач (АЦП) та цифро-аналоовий перетворювач (ЦАП)),
частотні перетворювачі, омпресор ер вання тис ом повітря розд вів, еле тродви н
підйом стопи, пристрій ер вання присосами, пристрій ер вання механізмом натис
офсетно о циліндр .
Ф н ціон вання про рамно-апаратної системи подачі
ар шів с ладається з трьох
етапів.
На першом етапі приймач
льтразв ово о датчи а отрим є імп льси ідентифі ації
іль ості ар шів захват . В за-
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лежності від іль ості ар шів
захват зі стопи ар шів на одном з трьох виходів форм ється напр а 24 В: перший
вихід — захват одно о ар ша, др ий вихід — захват двох
і більше ар шів, третій —
відс тність захват ар ша, а
на два інші виходи подається
напр а 0 В. Вихідна напр а
від приймача пост пає на
атенюатор, я ий має оефіцієнт
передачі 1:10, а си нали із ожно о виход подаються на
відповідні входи АЦП 0,1,2 для
цифрової оброб и та ідентифіації захват ар шів.
Др ий етап призначений
для застос вання статистичноо метод аналіз вимірів
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іль ості ар шів знятих зі стопи, тобто проводяться виміри
вихідних си налів з АЦП 0,1,2
(8–16 разів по ожном виход ), що дозволяє підвищити
достовірність ідентифі ації захват ар шів.
На третьом етапі здійснюється про рамне ер вання
ви онавчими пристроями для
забезпечення безперервної
роботи самона лад ар шеживильної системи. В разі вини нення збою (захват подвійно о
ар ша або відс тність ар ша),
ЦАП1 вими ає подач стисненоо повітря до пневматичних присосів, а ЦАП3 — натис офсетно о циліндра на один робочий
ци л др арсь ої машини. У випад подачі іль ох ар шів таим чином вони повертаються
до стопи. Без з пин и др арсьої машини ЦАП0 ер є омпресором самона лад і тис повітря передніх та бо ових розд вів збільш ється та відб вається поділ з’єднаних ар шів.
В іншом випад знімання аршів продовж ється, а ЦАП2
видає си нал на еле тродви н
стапельно о стол
(я що
іль ість знятих ар шів дорівнює N, де N = 8–10 ар шів), я ий
піднімає стоп на необхідний
рівень для продовження процес .
З ідно визначених ф н цій
і онцепцій поб дови ал оритмічне забезпечення ф н ціон вання підсистеми ре лювання подачі ар шів
др -

арсь ій машині по азано на
рис. 2.
Після встановлення початових значень техноло ічних
параметрів і зап с
системи
зняття ар шів відб вається
статистичне
визначення
іль ості ар шів захват зі стопи. АЦП 0,1,2, на я і подаються
си нали з льтразв ово о датчи а через атенюатор (з оефіцієнтом передачі 1:10), перетворює анало ов інформацію
цифровий од.
Статистична оброб а та
аналіз іль ості ар шів захват зі стопи дозволяє підвищити достовірність за рах но обчислення математично о очі вання по ожном з 3-ох виходів АЦП 0,1,2.
Виснов и
1. Автоматизована система
подачі ар ша з ви ористанням цифрових засобів прорамно о визначення технолоічних параметрів та їх стабілізаціії дозволяє запобі ти появі
паперових відходів та мініміз вати іль ість з пино др арсь ої машини реальном
масштабі час .
2. Застос вання статистичної оброб и рез льтатів вимірювання дозволяє підвищити
достовірність визначення
іль ості ар шів, знятих зі стопи самона лад листової др арсь ої машини, що забезпеч є стабільність подачі ар шів
для др
.
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Рис. 2. Ал оритмічне забезпечення ф н ціон вання
підсистеми ре лювання подачі ар шів др арсь ій машині
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