
ПРИМЕРИ СИСТЕМА 
АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА



• Историјски посматрано, човек је створио и користио 
најпре ручно управљање. Управљачки систем је био 
човек или  група људи.

• Човеково настојање да се ослободи не само 
исцрпљујућег физичког рада већ и напорног умног 
рада, као и захтеви за све већом 
безбедношћу,поузданошћу,тачношћу,продуктивнош
ћу, економичношћу, за све бољим квалитетом рада 
и  резултата рада довели су до потребе да 
управљачки систем буде само уређај.

• Према врсти управљачког система разликује се:
-ручно,
- полуаутоматско и
- аутоматско управљање.



• Систем управљања техничког објекта чији је 
управљачки систем само човек јесте систем 
ручног управљања, а само управљање је ручно 
управљање.

• Систем чији је управљачки систем састављен 
од човека и уређаја је систем полуаутоматског 
управљања, а само управљање је 
полуаутоматско управљање.

• Систем чији је управљачки систем састављен 
само од уређаја или од скупа уређаја је систем 
аутоматског управљања, а само управљање је 
аутоматско управљање.



Ручно управљање јс приказано на слици.
На слици  приказан је објект управљања - цев са тушем, а 
управљана величина је температура воде. 
Њену жељену вредност одређује човек . 

• Стварна вредност температуре воде може да одступа од њене задате 
вредности услед дејства поремећаја, као на пример: промене температуре 
вреле воде, промене дотока · вреле воде, промене дотока хладне воде, итд.

• У структурној блок-шеми на слици са z је означен центар човековог мозга 
који дефинише жељену вредност температуре воде у тушу. Он ту 
информацију преноси можданом центру у коме се израчунава одступање 
стварне од жељене вредности температуре. На основу те разлике се преко 
нервног система делује на мишиће руку како би се остварило одговарајуће 
отварање или затварање



НЕКИ ПРИМЕРИ СИСТЕМА АУТОМАТИЗАЦИЈЕ

Међу првим регулаторима у историји
технике наводи се регулатор (уређај)
нивоа воде у котлу парне машине,
приказан на слици (I. Plzunov, 1765.
године).

Као што се са слике види, пловак има
улогу детектора сигнала грешке јер
мери ниво воде и непосредно помера
регулацион орган - вентил за довод
воде у котао (објекат управљања).

Када се, на пример, одвод паре повећа, убрзава се испаравање воде у котлу
па се њен ниво снижава, услед чега пловак пада према доле и полугом отвара
довод воде све док се ниво не врати на првобитни.



Ватов центрифугални регулатор
брзине парне машине (Џемс Ват,
1769. године), приказан је на

слици.
Опште је прихваћено да је Ватов
регулатор први аутоматски
уређај са повратном спрегом
у индустрији.

• Принцип рада је следећи: са повећањем броја обртаја размичу се кугле
(тегови) центрифугалног механизма. Са подизањем тегова подиже се и
клизајућа спојница (наруквица) за коју је зглобно везана полуга. На свом
другом крају полуга је повезана са вентилом за довод горива. У овом
случају вентил се више затвара, чиме се смањује довод горива, услед чега и
број обртаја опада. Са смањењем броја обртаја је обрнут случај. Кугле
центрифугалног механизма имају улогу детектора .сигнала грешке, које се
више или мање, у зависности од оптерећења, шире или скупљају. Промене
у оптерећењу изазване су променама у режиму рада машине и
представљају основни поремећај.



Повратна спрега којом се повећава утицај 
улазног дејства на излазну валичину назива се 
позитивна повратна спрега, а повратна спрега 
којом се  смањује утицај улазног дејства на 
излазну величину назива се негативна 
повратна спрега.
У системима аутоматског управљања најчешће 
је· заступљена негативна повратна спрега 
којом се жели постићи минимално одступање 
стварне од задате  вредности .



• Повратна спрега је универзална карактеристика, а 
упоређивање двеју величина је основна операција 
сваког аутоматизованог система. 

• Тако, на пример, у човековом организму постоји 
велики број негативних повратних спрега које 
омогућавају здрав и правилан рад његовог 
организма. 

• Када, на пример, жели да  дохвати неки предмет, 
човек помера руку ка том предмету и стално прати 
положај своје руке поредећи га са њеним жељеним 
положајем. 

• Он у својој свести утврђује разлику између жељеног 
и стварног положаја руке и на основу  ове  разлике 
коригује померање руке.



Структурна блок-шема САУ са остновним 
елементима



Eлеменши блок-шеме: 
а) блок, 
б) gискриминашор, 
в) тачка гранања,
i) реgна веза gва елемента 
помоћу оријентисаних дужи

Структурна блок-шема простог
регулационоi кола



Затворени САУ и САР налазе врло широку примену у 
пракси, као што је, на пример, аутоматска регулација 
притиска  паре у парном котлу (сл.) Реrулисана величина у овом  

систему је притисак паре који 
зависи од температуре воде 
односно од количине rорива 
које се уводи у ложиште 
котла. 
Мерни  претварач притиска 
на излазу даје одређени 
сиrнал који се уводи у 
реrулатор и упоређује са 
задатом вредношћу. 
Њихова разлика је сиrнал 
rрешке, који се збоr  мале 
вредности појачава (појачавач 
се налази у регулатору) и 
појачан води на моторни 
вентил.
Од величине овоr сиrнала 
зависи колико ће бити 
отворен моторни вентил.



Аутоматска регулација температуре течности

На слици  приказан је уређај за 
регулисање  температуре течности у 
посуди са дискретним -двоположајним
регулатором.
Основни мерни претварач је термостат 
(1). У  овом случају функција 
термостата се остварује помоћу
контактног термометра који је испуњен 
живом.

Када температура течности достигне 
задату вредност  жива се подиже и 
долази у додир са контролним 
проводником К2, чиме се затвара 
струјно коло електромагнетног релеја 
(2). Померањем котве релеја искључује
се струјно коло грејача (3). 

Када температура течности опадне испод задате, жива, у којој се налази контактни 
проводник К1 губи контакт са контактним проводником и искључује коло релеја, те се 
котва враћа у првобитни положај затварајући струјно коло грејача. Контактни проводник 
К2 је покретан и њиме се подешава жељена вредност температуре.



СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ ВАТРОМ
ПРОТИВАВИОНСКОГ ОРУЂА

• То је савремени систем који 
се састоји од радара, 
рачунара, појачавача и 
противавионског  оруђа 
(топ) са сервомеханизмом.

• Радар стално одређује 
положај и брзину авиона и 
преноси их у облику  
информација рачунару. 

• На основу ових 
информација и додатних 
информација,  као што су: 
густина и температура 
ваздуха, брзина и правац 
ветра, као и почетна.  
брзина тог покретног циља, 
рачунар израчуна вероватну 
трајекторију кретања циља 
и одређује одговарајући 
угао елевације оруђа.

Да би пројектил погодио циљ, узима се у обзир и угао претицања.  Излазни сигнал из 
рачунара је истовремено и командни сигнал за управљање  оруђем, а води се у 
сервомеханизам оруђа преко појачавача. Два сервомотора за  хоризонтално и вертикално 
позиционирање доводе цев топа, према командном сигналу, у жељени положај. Течност 
извршења командних сигнала и положај цеви топа рачунар проверава  преко сигнала 
повратне везе.



Simboličko-funkcionalna šema
zatvorenog sistema automatskog
upravljanja čiji se zadatak svodi na
održavanje vremenski promenljive
temperature mešavine unutar
rezervoara, gde se odigrava
odgovarajuća hemijska reakcija.

1. Perforirana  kružna 
ploča 

2. Pneumatski  vod
3. Pneumatski motor
4. Poluga
5. Pneumatski  vod
6. Pneumatski motor
7. Ventil
8. Razmenjivač
9. Rezervoar
10. Pneumatski meh
11. Poluga

Strukturna  blok šema zatvorenog
sistema automatskog upravljanja



Automatska 
regulacija  
protoka  tečnosti 
rezervoara iz 
koga  ističe 
tečnost

• Strukturna 
blok šema 
sistema sa 
gornje slike



Automatska regulacija protoka  zrnastog materijala

• Strukturna blok  šema SAR  protoka zrnastog  materijala



Automatska regulacija nivoa tečnosti podešavanjem 
protoka  a)  u  odvodnoj cevi b) u dovodnoj cevi



Simboličko  funkcionalna šema  automatskog upravljanja procesom 
namotavanja trake

• Strukturna blok šema  automatskog upravljanja procesom 
namotavanja trake
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