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Features of the application of the feedback elements for electrohydraulic directional control 

valve with independent flow control are researched. Application of the feedback elements improve 
controlling by the working bodies, without worsening characteristics of the directional control valve. 

 
 Розподільна гідравлічна апаратура є невід'ємною частиною приводів мобільних машин і 

однією з основних її задач є керування переміщенням робочих органів у необхідних режимах 

роботи [2, 3]. 

В роботі розглянуто запропонований пропорційний електрогідравлічний розподільник з 
незалежним керуванням потоків (рис. 1) [3]. Він містить розподільчу секцію 1, переливну 

секцію 2 та систему керування 4. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема пропорційного електрогідравлічного розподільника з незалежним 

керуванням потоків 

 

Особливістю розподільника є наявність  двох  розподільних елементів другого каскаду 4 та 
5, які мають незалежне керування, а отже, забезпечують незалежне керування потоками як на 

вході так і на виході робочого органу. 



Для підвищення точності переміщення розподільних елементів запропоновано використати 

датчики зворотного сигналу 6 та 7, що відстежуватимуть їх переміщення та надаватимуть 

відповідну інформацію системі керування. 

Дослідження проведені в роботах [4, 5] встановили покращення пропорційності керування, 
проте до уваги було взято перший каскад в сукупності з розподільним елементом другого 

каскаду. 

В роботі проведені дослідження особливостей роботи елементів  розподільника: 
розподільної та переливної секцій в сукупності зі датчиками зворотного зв'язку. 

Для досягнення мети в було розроблено розрахункову схему та математичну модель. На 

основі досліджень проаналізовано вплив наявності елементів зворотного зв'язку та 
конструктивних параметрів на характеристики роботи розподільника. 

В ході досліджень виявлено конструктивні параметри, що мають визначальний вплив на 

динамічні характеристики. 

Встановлено, що застосування елементів зворотного зв'язку  забезпечує покращення 
керованості робочими органами, без погіршення характеристик роботи розподільника в цілому.  
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