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Контролери установок електродугового зварювання в середовищі захисних
газів
Розглянуто практичні реалізації ефективного управління напівавтоматичними установками дугового зварювання в середовищі
захисних газів із використанням мікропроцесорів.

Рассмотрены практические реализации эффективного управления полуавтоматическими установками дуговой сварки в среде
защитных газов с использованием микропроцессоров.

На сучасному етапі розвитку технологій зва
рювання металів для вирішення тих чи інших задач
характерним є широке застосування електронних
систем управління (контролерів) із використанням
мікропроцесорів. Перевага, як правило, надається
тим, що забезпечують внутрішньосистемне прог
рамування, тобто програмування та корекцію прог
рами роботи пристрою можливо проводити у вже
повністю зібраному блоці. Такі мікропроцесори
(мікроконтролери) при незрівнянно більших
функціональних можливостях зараз ввійшли в ці
нову категорію звичайних цифрових логічних
мікросхем. Наприклад, найбільш масовий 8-розрядний мікроконтролер фірми "Atmel" AT Mega48
при ціні близько 4,0 грн., що співставно вартості
3—5 компонентів цифрової логіки загального при
значення, має у своєму складі три окремі таймери,
орієнтовані на реалізацію Ш ІМ, анал ого-цифровий
перетворювач із можливістю мультиплексування
його входу на 8 окремих виводів мікроконтролера,
термостабільний тактовий генератор із можливіс
тю варіації його частоти і т.п. Використання такого
електронного компонента дозволяє суттєво поліп
шити можливості електротехнологічних установок
без їх апаратного ускладнення. Звичайно, що при
цьому значна частина зусиль на етапі розробки
перекладається на реалізацію та відладку відповід
них програм, проте це окупається на етапі серійно
го виробництва, особливо коли необхідно дещо підкоригувати алгоритм роботи або вихідні параметри
чи характеристики під наявні для використання
вузли та деталі.
Після установок з режимом ручного зварюван
ня (ММА) друге місце по поширенню і застосуван
ню посідають пристрої дугового зварювання в се
редовищі інертних (M IG), або активних (MAG) га
зів. Через більш складне їхнє функціонування в них
не тільки оправдано використання мікропрограмних компонентів, а й необхідно, оскільки при цьому
вони можуть забезпечити вищий рівень якості шва,

комфортні умови праці тощо.
Власне сама установка напівавтоматичного
зварювання в середовищі захисних газів повинна
забезпечувати при натисканні функціональної
кнопки пальника ("Torch", "Горелка" і т.п.) подачу
захисного газу та гнучкого електроду із заданою
швидкістю через його відповідний рукав в зону шва
та включення джерела струму.
Процес зварювання, з точки зору функціону
вання установки, має три характерні стадії: почат
кова стадія — ініціалізація (запалювання чи збуд
ження) зварювальної дуги, друга стадія — стаціо
нарний (усталений) процес горіння дуги і кінцева
— закінчення процесу зварювання. На кожному із
цих етапів зварювальна установка повинна забез
печувати і умови комфортної роботи працівника, і
можливості одержання необхідних технологічних
параметрів якості з’єднання при ефективному ви
користанні матеріалу електроду та електроенергії.
Наприклад, на першому етапі — запалювання
дуги — необхідно забезпечити попередню подачу
через електромагнітний клапан захисного газу (так
звана — "продувка"), включення джерела струму
дуги, а також плавне наростання швидкості подачі
електроду в зону шва аж до виходу на стаціонарний
режим. Ц ими управлінськими засобами, за умови
відповідних характеристик силової частини прист
рою, значною мірою забезпечується надійне (із
першої спроби) запалення дуги без розбризкуван
ня металу електроду. Як правило, коли не вико
ристовується інвертор, то основою джерела струму
є знижувальний трансформатор, що працює на ча
стоті струму мережі живлення, і вторинна обмотка
якого навантажена на випрямляч. Тому існує два
варіанти знеструмлення електроду. Один з них — це
введення у склад випрямляча тиристорів. При цьо
му комутація відбувається за рахунок подачі на
пруги на їх управляючі електроди. Така реалізація
має лише одну суттєву ваду — це порівняно високу
собівартість відносно потужних тиристорів. По ін-
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шому варіанту використовують звичайний магніт
ний пускач, контакти якого комутують первинну
обмотку трансформатора, струм якої в декілька
разів менший за струм дуги. Необхідно зауважити,
що при цьому завжди буде наявним характерний
сплеск струму намагнічування трансформатора
(5...7-кратний у порівнянні із номінальним) в мо
мент його включення, і хоча кратність одномомен
тного перевантаження механічного контакту по ве
личині струму протягом півперіоду досягає 400, все
ж його надійність в цілому не витримує критики.
Щодо електромагнітної сумісності із мережею
живлення, то наявність ударних сплесків струму
протирічить умовам дотримання якості електрич
ної напруги в мережі живлення. Також необхідно
відзначити додаткове нагрівання первинної обмот
ки трансформатора та механічні напруження в ній
через дії електромагнітних сил із відповідними
наслідками для ізоляції обмотки трансформатора і
т.п. Таким чином, жоден із цих способів комутації
не може бути прийнятним, чи то по ціновому кри
терію, чи то по характеру електромагнітних про
цесів.
Разом з тим, відмова від електромагнітного ко
мутатора і використання замість нього пари зуст
річно-паралельно включених тиристорів, або одно
го тріака може бути ефективною не тільки в тех
нічному, а і в ціновому плані. Справа в тому, що
комутація однофазного трансформатора при ну
льовому залишковому магнітному потоці в його
осерді завжди буде проходити без перехідного ре
жиму при його підключенні до мережі живлення в
амплітуді синусоїдальної напруги. Тобто необхідна
синхронізація моменту включення трансформато
ра джерела струму дуги до середини півперіоду на
пруги. З точки зору організації управління не є
проблемним, але цього ніяким механічним кон
тактом, через його низькі динамічні характерис
тики, не можна забезпечити. Таким чином, для
установок, де зварювання проводиться із застосу
ванням С 0 9 та електродів 0,5...2,0 мм (пристроїв
найбільш масового поширення і використання),
вже можливе використання силових комутаційних
пристроїв, тріаків і тиристорів відповідно на 40А,
50А (ВТА40, ВТ\¥67 — "8ТМісгое1ес1:гопіс8") деше
вої вартісної групи. При цьому розглядається пи
тання щодо значення залишкового магнітного по
току осердя трансформатора на момент кожного
його наступного підключення. Адже його відмін
ність від нуля означає необхідність корекції кута
відкривання тиристора в ту чи іншу сторону від
середини півперіоду напруги. Відомі досить прості
методи, які дозволяють визначити необхідний кут
включення в залежності від стану магнітопроводу
[1]. Проте в даному випадку в цьому немає потреби,
оскільки сама реалізація алгоритму роботи уста
новки при відключенні буде залишати трансфор
матор в стані, близькому до нульового значення
магнітного потоку його осердя. По закінченні про
цесу зварювання (відпусканні кнопки "Пальник")
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спершу переривається подача електроду, і лише че
рез деякий проміжок часу (цей параметр іденти
фікують, як — "Затяжка дуги") виконується відклю
чення джерела струму. Такий алгоритм завершен
ня робочого циклу диктується чисто технологіч
ними мотивами: гіри одночасному перериванні і
подачі електроду і напруги на його кінці із оплавле
ного металу виникає краплеподібне утворення, яке
перешкоджає наступному швидкому і успішному
запаленню дуги, адже ініціалізація відбувається
способом реверсування електроду. При цьому дуга
виникає при попередньому замиканні електроду із
виробом і подальшому ручному розриві міжелек
тродного проміжку або перегорянні мікронерівностей між ними. Через порівняно велику площу пе
рерізу утворена крапля не спричиняє руйнації
окисної плівки на поверхні виробу і тому її, особ
ливо при "холодному" електроді, необхідно вида
ляти вручну [2]. Спосіб попереднього відключення
подачі гасить дугу шляхом розтяжки дугового про
міжку, а не відключення напруги, чим перешкод
жає виникненню краплі за рахунок зменшення
товщини розплавленого металу на вильоті електро
ду. Для стану ж трансформатора тут важливо те, що
він при такому циклі переходить спочатку в режим
холостого ходу, і лише після цього знімається уп
равління із комутуючих його тиристорів. Такому
режиму притаманна наявність чисто індуктивного
характеру струму первинної обмотки і тому завдя
ки різниці фаз струму та напруги і властивості
природної комутації тиристорів вони відключать
трансформатор в амплітуді напруги мережі жив
лення. А саме цьому моменту відповідає нульове
значення усталеного магнітного потоку осердя
трансформатора, тобто наступне включення необ
хідно також виконувати в момент напруги живлен
ня амплітуди. Таким чином, це якраз той рідкіс
ний випадок збігу обставин, коли реалізація необ
хідних технологічних моментів сприяла і спрости
ла вирішення електротехнічних.
Іншим найбільш складним і відповідальним
вузлом установки є механізм подачі електроду. Як
правило, це електропривод постійного струму (на
пруга — 12...36 В) із черв’ячним редуктором потуж
ністю 20...120 Вт, який повинен забезпечувати ре
гульовану швидкість подачі електроду 0...16 м /х в та
динамічне гальмування. Установка належної шви
дкості подачі досягається регулюванням напруги
живлення двигуна електроприводу. Як регулятор
можна використовувати тиристор із полуперіодним фазовим регулюванням випрямленої змінної
напруги, або польового транзистора із застосуван
ням широтно-імпульсної модуляції частотою
10...18 кГц.
Застосування черв’ячних редукторів спрощує
організацію динамічного гальмування подачі елек
троду, адже такий тип редуктора має властивість
самогальмування при припиненні обертання валу
електродвигуна. Тобто момент інерції колеса ре
дуктора не впливає на час зупинки подачі. Тому для
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організації гальмування достатньо відключити від
електродвигуна напругу і перемкнути його клеми
живлення, тоді якір припинить обертання внаслі
док переходу із режиму роботи як двигуна в режим
генератора. При цьому енергія інерції якоря розсі
юється у вигляді тепла на активному опорі його
обмотки та елементах закоротки. Активний опір
обмотки при відносно малій номінальній напрузі
досить незначний і тому при вказаних потужностях
приводу струм споживання складає одиниці ампер,
проте струм в режимі гальмування досягне в його
початковий момент вже десятки ампер. Наприк
лад, для одного із приводів при номінальному
струмі 2 А амплітуда струму гальмування досягала
40 А. Тобто існує проблема підбору відповідних
електронних компонентів для таких кіл.
Природним є бажання застосовувати одні й ті
самі типорозміри елементів як для кіл організації
подачі електроду, так і його гальмування. Цілком
виправдовують себе тріаки ВТ137Х (Philips), що
при номінальному струмі 8 А можуть витримувати
перевантаження 65 А та мають ізольований від
власних виводів корпус SOT186A (аналог —
Т 0220). Також їхньою перевагою є можливість об
межитись при захисті силових елементів звичай
ними плавкими запобіжниками та спрощення ор
ганізації кіл управління завдяки включення стру
мом (2,5—5,0 шА) будь-якої полярності. Проте на
явні і деякі недоліки: в залежності від струму напру
га на включеному тріаку складає 1,0—1,6 В, що
викликає досить значне виділення тепла на ньому,
а тому і необхідність застосування відповідних ра
діаторів, або монтаж тріаків на корпусі пристрою . В
останньому випадку з’являється можливість безпе
решкодного нарощування потужності приводу без
зміни чи модифікації плати контролера, оскільки
варіації струму управління тріаків в залежності від
їхнього номінального струму невеликі.
Прийнятною альтернативою є застосування
MOSFET-транзисторів. Для них характерний до
сить низький опір каналу, завдяки чом у—незначне
виділення тепла в структурі компоненту, і тому
відпадає необхідність у використанні тепловідвідних елементів — радіаторів, і, як наслідок, менший
обсяг роботи при виготовленні, економія коштів
тощо. Для потужностей до 40 Вт можна рекоменду
вати транзистори IRF540 (конструктивне вико
нання — Т 0220, номінальний струм 1^ = 22 А) із
опором каналу у відкритому стані i?DS = 0,055 Ом.
Якщо потужність приводу перевищує 120 Вт, то
задовільний результат досягається при викорис
танні більш потужних транзисторів IRF1707
(JRDS = 0,0078 Ом, / D = 130 А). Здавалося б, що при
вказаних параметрах дані компоненти взято із до
статньо великим припуском, проте це не так. Адже
при підвищенні температури середовища від 25 °С
до 100 °С допустиме значення струму зменшуєть
ся більш ніж на 40 %, тобто для IRF1707 набли
жається до 90 А, а для IRF540 — до 15 А. При
відповідному зменшенні струму MOSFET-тран-
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зистори зберігають функціональність і при 175 °С.
Проте слід відзначити, що для такого роду устано
вок дугового зварювання через їхню компактність
характерні підвищені температурні режими роботи
компонентів. При застосуванні скло-волоконної
ізоляції обмоток силового трансформатора темпе
ратура повітря безпосередньо біля них може дося
гати 120...200 °С, і тому вплив напруженого тепло
вого стану обмоток на електронні компоненти та
кож досить відчутний.
Тому, враховуючи викладене, необхідна також
і організація пускового режиму роботи приводу,
щоб не допускати екстремальних кидків пускового
струму, а це дає можливість вибору транзисторів
меншого класу по номінальному значенню їхнього
струму. Крім того плавне наростання швидкості по
дачі електроду в момент ініціалізації робочого ре
жиму також сприяє швидшому і надійнішому запа
ленню дуги. Проте, при встановленні занадто три
валого часу розгону виникає досить відчутна пауза
між натисканням кнопки "Пальник" і реально від
чутною подачею електроду, що викликає у праців
ника чисто суб’єктивні відчуття незручності. Тому
в даному випадку необхідний компроміс. Установ
ка часу розгону подачі електроду до заданого
режиму у 0,2...0,5 с цілком прийнятна. В такому
випадку кратність пускового струму відчутно змен
шується до 1,5...4 (в порівняння із його значенням
— 10...20 без реалізації пускового режиму). При
цьому меншим значенням кратності струму від
повідають більші значення часу розгону двигуна.
Необхідно також мати на увазі, що далеко не
завжди є виправданою орієнтація на стабілізацію
швидкості подачі в стаціонарному режимі роботи.
Справа в тому, що при крапельно-дуговому пере
носі матеріалу електроду в зону шва процес зварю
вання проходить із досить частими короткими за
миканнями дугового проміжку. Відповідно для цих
моментів характерно і збільшення величини стру
му. При цьому за рахунок інтенсифікації виділення
тепла буде відбуватися руйнування перемички між
краплею та власне електродом і відновлення дуго
вого проміжку. Незмінна швидкість подачі сприяє
утворенню достатньо великих крапель металу, що
призводить до збільшення часу руйнування пере
мички. Це буде сприяти наростанню струму і по
дальшому вибухоподібному виносу металу за межі
шва. Проте, якщо зменшувати швидкість подачі під
час замикання дугового проміжку, то це сприятиме
відриву краплі і технологічності процесу в цілому.
Найпростіше це реалізується за рахунок живлення
електродвигуна подачі електроду безпосередньо від
силової вторинної обмотки трансформатора дже
рела струму дуги. Але оскільки напруга при холо
стому ході, в залежності від вибору необхідного при
зварюванні струму, може суттєво відрізнятися, то,
знову ж таки, необхідно задіяти відповідні елементи
компенсації. Для цього раціональним є викорис
тання АЦП мікроконтролера та його штатних апа
ратних ресурсів для подальшого широтно-імпуль
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сного регулювання напруги живлення двигуна
подачі. Для відносно дешевих установок живлення
електромагнітного клапана відсічки (подачі) захис
ного газу також організовується від вторинної об
мотки трансформатора. При цьому окрім компен 
сації зміни напруги на обмотці шляхом Ш ІР мож
ливо провести вибір номінальної напруги обмотки
клапана (12 В або 24 В).
Іноді як механічні вузли приводів подачі елек
троду застосовуються і багатоступінчаті редуктори
із циліндричними передаточними парами (шес
терня —колесо). Вони при припиненні обертання
валу двигуна не самогальмуються, але характери
зуються значно більшим, в порівнянні із якорем,
моментом інерції. В такому випадку гальмівного
ефекту від замикання виводів якоря двигуна буде
явно недостатньо. Тому в такому випадку необхідно
застосовувати реверсування напруги живлення до
повного припинення прокручування валу. Відпо
відно у два рази ускладниться і силова частина уп
равління двигуном. Ситуацію можна покращити
застосуванням спеціалізованих компонентів сило
вої електроніки, наприклад, такого елементу, як
Ш 3220, що поєднує у собі вузли управління мосто
вою транзисторною схемою і два вбудовані в струк
туру досить потужні "верхні" транзистори (підклю
чені стоком до позитивного полюсу джерела по
стійного струму). Ці транзистори визначають ли
ше напрямок обертання якоря, і тому на них виді
ляється відносно мало теплової енергії, а власне
кількість обертів визначається рівнем ШІР, що реа
лізується за допомогою одного із наявних двох,
"нижніх" транзисторів зовнішнього підключення.
Номінального струму 7 А та робочого діапазону
напруги 5...35 В для такого компонента в більшості
випадків застосування достатньо. Незважаючи на
те, що рівень Ш ІР задається варіацією значення
аналогової опорної напруги, той чи інший варіант
режиму роботи елемента задається відповідними
комбінаціями цифрового коду на його входах. Тоб
то повністю використати можливості такого ком
поненту можна лише за умови застосування мікро
процесорного керування.
Одним із прикладів практичної реалізації ви
кладеного можна привести контролер РА-у4.0 і з
тиристорним регулятором швидкості обертів елек
троприводу. Його розміри з урахуванням ширини
пластинчатого радіатора — 103,4x92,2 мм при роз
мірі власне плати — 78,7x92,2 мм. Він дає мож
ливість псевдоаналогового регулювання швидкості
подачі за допомогою потенціометра, затримки від
ключення клапану до 1,8 с, часу затяжки дуги до 0,3
с, часу розгону двигуна подачі до 0,4 с. Установки
значень останніх трьох параметрів ступінчаті і кож
на із них має по 10 дискрет регулювання та вико
нується замиканням відповідних контактів —
"більше" — в сторону збільшення параметра і "мен
ше" — при необхідності його зменшення. Сам же
вибір необхідного параметра виконується за раху
нок перебору числового коду на відповідних кон
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тактах. Тобто використовується звичайний пере
микач, або перемички — "джампери", коли опе
ративне втручання не передбачено.
Проте цей контролер також може виконувати
функцію керування більш універсальною установ
кою, яка допускає також режим ручного дугового
зварювання (ММА) і тому забезпечує захист сило
вої частини установки ри тривалому короткому
замиканні (КЗ) кола електроду. При цьому мож
ливе регулювання часу селекції короткого зам и
кання 0,6...3,0 с при перевищенні якого установка
буде відключена від мережі живлення і через
3,0...7,0 с знову включена. Якщо протягом цього
часу замикання не буде перервано, то через про
міжок часу селекції установка знову буде відклю
чена. При перевищенні кількістю проб заданого
числа включення джерела дуги стає можливим
лише за умови повного зняття напруги живлення.
Відповідна установка всіх цих параметрів до бажа
ного значення виконується аналогічно. Належною
індикацією також забезпечуються аварійні режими
(КЗ, перегрів обмоток).
Такі функції виконує і контролер РА- у5.1,
проте при розмірах — 102,0x78,7 мм і відсутності
радіатора. Цим завдячуємо застосуванню М08БЕТ
-транзисторів. Крім того, у цьому блоці службове
живлення забезпечується від тієї ж обмотки транс
форматора, до якої підключається і двигун подачі,
а у блоці РА-у4.0 живлення було роздільним. Діа
пазон напруги обмотки може бути досить широ
ким — 13...36 В. При цьому напруги на обмотках
клапана та реле дистанційно-контактного вклю
чення джерела дуги за рахунок відповідної органі
зації ШГМ залишаються незмінними. Разом із
тим, транзистори чутливіші за тиристори до КЗ в
колі двигуна, тому в контролері реалізовано їх
швидкодіючий захист.
Для того щоб здешевити установку в цілому,
було розроблено контролер РА-у5.2. При цьому
електродвигун приводу живиться безпосередньо
від вторинної обмотки трансформатора джерела
дуги, а сам блок управління — від окремого мало
потужного (0,5 Вт) трансформатора. В контролері
відсутні елементи, пов’язані із реалізацією режиму
ММА. Розміри конструктиву — 93,8х х78,7 мм, в
порівнянні із РА-У5.1 зменшені несуттєво через не
обхідність застосування досить габаритного транс
форматора.
Для використання в установках із потужними
двигунами приводів подачі і високими значеннями
коефіцієнту повторного включення розроблено
контролер РА-у5.3. Його розміри 111,5x78,7 мм,
дещо більші від блоку РА-у5.1, хоч за набором
функцій вони абсолютно ідентичні. Схемотехнічно
різниця в дещо більших ємностях фільтруючих
конденсаторів, включених паралельно виходу ви
прямляча, через який живиться двигун подачі (4,4
мкФ, замість 1,0 мкФ), та фільтруючих дроселів,
через які одержують живлення інші елементи бло
ку. Це пов’язано із необхідністю нейтралізації

71

контролерів наведено в таблиці.

виливу індуктивності електродвигуна при ШІР, що
полягає в підвищенні напруги на виході випрямля
ча, особливо в режимах, близьких до його холосто
го ходу.
Якщо взяти конструктивну реалізацію контро
лерів, то більша частина їхніх компонентів є мало
габаритними, вони мають виводи планарного типу
(8МЮ), тобто їхня установка виконується способом
поверхневого монтажу. Як правило, для даних
прикладів відношення кількостей 8М Б-компонентів і компонентів із звичайними виводами скла
дає 4:1. Зрозуміло, що розміри блоку будуть не
великі, а це дає можливість мінімізації впливу різ
ного роду завад як подовжнього типу (ємнісного
походження), так і поперечного (індуктивного по
ходження). Установка 8МВ-компонентів піддаєть
ся автоматизації монтажу, гіри цьому виключа
ється фактор впливу людського фактору, чим міні
мізується можливість помилок, а також зменшу
ється у 4—5 разів вартість. Окрім цього, полегшу
ється робота щодо подальшої перевірки на праце
здатність та пошук помилок монтажу. Для орієн
тації, деякі параметри та технічні дані згаданих
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Реальна первинна оцінка можливостей та пер
спектив застосування контролерів може бути лише
при наявності та розгляді їхніх схем підключення.
Найпростішим в цьому плані є контролер РА-у5.2,
схему зовнішніх з’єднань якого показано на рис. 1.
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Рис. 2

ISSN 0204-3599. Техн. електродинаміка. 2008. № 5

73

CS
<N
О.
X

KJ
CS
Û.
X

*
c4

ъ

VCC/N

VCC

AVCC

&
û.
X

Рис. 3

74

ISSN 0204-3599. Техн. електродинаміка. 2008. N° 5

Схеми підключення інших блоків дещо складніші,
оскільки передбачають реалізацію роботи уста
новки в режимі ручного зварювання та живлення
двигуна подачі і блоку в цілому від окремого по
нижуючого трансформатора, проте підключення
основних виконавчих елементів установки ана
логічне. В даному випадку для комутації джерела
струму дуги застосовується тріак VS1—ВТА40, а
безпосередньо до блоку підключені двигун приводу
подачі електроду — М І, клапан подачі газу — KL1,
термоконтактний елемент захисту обмоток сило
вого трансформатора від перегріву — XS1 та інші
компоненти. Там же наведено комбінації замикан
ня пар контактів PS1.. PS5 для вибору того чи
іншого параметру регулювання. Якщо порівняти
цю схему з подібними, то вона буде явно мати мен
шу кількість зв’язків із зовнішніми компонентами
установки.
Разом із тим більш повно скласти уяву про
можливості та рівень розробки, її повноцінне за
стосування можна лише за умови наявності прин
ципової схеми. Тому на рис. 2, 3 показано повну
принципову схему контролера PA-v5.2, оскільки
вона відносно невелика і має такі ж самі за прин
ципом дії і побудові основні вузли, що і в інших
контролерах. Особливість схем із сучасними мік
ропроцесорами в тому, що в них, як правило, від
сутні елементи, що задають всі функціональні мож
ливості блоку (адже вони перекладені на власне
мікроконгролер і його програму), а левову частку
займають вузли забезпечення роботи мікропроце
сора та його зовнішніх зв’язків. Це спрощує і пояс
нення роботи. Перш ими є елементи забезпечення
живленням — трансформатор Т І і стабілізатор
DA1. На Т І покладено також функцію синхроні
зації роботи блока із напругою мережі живлення,
вихідний елемент цього кола — колектор VT4.
Кінцевим об’єктом дії цієї функції є комутуючий
тріак VS1 (рис. 1), що включається мікроконтролером DD1 через симістор із оптоізолюючим кана
лом VD4, за умови замикання функціональної
кнопки пальника, також ізольованої від DD1 огітотранзистором VT1 (рис. 2). Ш ІР напруги двигуна
подачі виконує транзистор VT11, а тормозну функ
цію — транзистор VT12. Щоб запобігти одночасно
му відкриванню транзисторів VT11 і VT12 (на
приклад, при збої роботи програми, режимах пер
винного включення напруги і т.п.) і виникненню
при цьому аварійного режиму замикання випрям
ляча VD18, передбачено перехресні блокуючі лан
ки. Одна із них (VT5) забороняє відкриття тран
зистора ШІР при наявності напруги відкриття тор
мозного транзистора, друга (VT9, DA2.C) — забо
роняє відкриття VT12 при наявності управляючої
напруги Ш ІР. Функцію захисту від перевантаження
транзистора Ш ІР виконує компаратор DA2.B, який
за допомогою логічних елементів DD2, блокує сиг
нал управління з мікроконтролера DD1 при пере
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вищенні падіння напруги на каналі відкритого
VT11 заданого рівня. В схемі задіяно два входи мік
ропроцесора, до яких програмно підключається
АЦП. По напругах на першому із них, підключе
ному до R22 (рис. 2), визначається рівень ШІР, що
задається R1 (рис. 1), а по іншому, підключеному
до R60 (рис. 3), в програму вводиться необхідна
корекція для компенсації відхилень напруги мере
жі живлення. Програмування, відпрацювання про
грами тощо виконується через контакти PS6. Сама
розробка програми виконується в середовищах
програмних продуктів —AVR-Studio та візуального
емулятора мікроконтролера Visual Mikro Lab
(VMLAB).
Досить великі можливості, які надаються при
повному використанні ресурсів мікропроцесорів,
часто викликають і недовіру до їхньої надійності.
Проте із практики застосування нами уже давно
зроблено висновки, що в плані електричної надій
ності такого роду компоненти залишають далеко
позаду мікросхеми звичайної цифрової логіки.
Кожен випадок виходу із ладу перевірявся на
предмет цілості збереження програми та функціо
нальності. При цьому внаслідок струмового пере
вантаження, подачі підвищеної напруги тощо ви
ходили з ладу вихідні порти мікроконтролера, про
те внутрішня структура залишалася непошкодженою і функціонувала нормально. Кількість кожного
з типів контролерів далеко перевищила тисячу (за
виключенням PA-v5.3, область застосування якого
дещо менша), тому було на чому узагальнювати
статистику. Проте і в найближчому майбутньому
залишається питання якості доступного програм
ного забезпечення, яке на даний час не дає в повній
мірі використати можливості і ресурси мікроконтролерів.
Розробленими блоками оснащуються авто
номні установки напівавтоматичного зварювання
ПДГУ-125 та ПДГУ-150, а чисто подавальними
пристроями із їх використанням комплектуються
універсальні зварювальні випрямлячі ВДУ-250 та
ВДУ-350, що знаходяться у виробництві на Науково-виробничому підприємстві "Плазма", м. Ростовна-Дону. Перші і серійні зразки цих установок не
раз демонструвалися на різних виставках, в тому
числі і на відомій і регулярній світовій виставці
зварювального обладнання у м. Ессен, ФРН.
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