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Це керівництво з експлуатації( КЕ) поширюється на аналізатор моло-

ка ультразвуковий “ Гранат” ( далі за текстом- аналізатор), вміщує дані 

про його конструкцію, принцип дії, технічні характеристики, гарантій-

ні зобов’ язання, вказівки щодо правильної та безпечної експлуатації 

аналізатора за призначенням і правильного технічного обслуговування. 

До роботи з аналізатором допускається персонал, який вивчив КЕ 

та документи, на які є посилання. 
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1 Опис і робота аналізатора 

1.1 Призначення                                                                                                                                              

1.1.1 Аналізатор призначений для вимірювання масової частки жи-

ру, білка, сухого знежиреного молочного залишку ( СЗМЗ) у  незбирано-

му, консервованому, пастеризованому, стерилізованому, концентрованому 

( згущеному без цукру) коров’ ячому молоці, вершках, пробах, виготовле-

них із сухого молока та в технологічних молочних сумішах, які не міс-

тять солей хлориду натрію, хлориду кальцію та ін., густини зазначених 

рідин, зведеної до 20 °С, індикації значень виміряних фізичних вели-

чин, а також температури проби, що досліджується, та кількості сто-

ронньої ( доданої) води в незбираному молоці.  

Проби після визначення показників їх якості не рекомендується 

застосовувати для виробництва та в якості харчових продуктів.  

1.1.2 Аналізатор застосовується для визначення показників якості 

молока, продуктів його переробки та контролю параметрів технологічних 

молочних сумішей у вимірювальних лабораторіях підприємств харчової 

промисловості, при проведенні науково- дослідних робіт, при прийманні 

та переробці молока. 

1.1.3 Аналізатор повинен експлуатуватись за таких умов: 

  температура навколишнього повітря, °С      - від 10 до 30;  

  відносна вологість, %                     - від 30 до 80; 

  напруга живлення від мережі: 

    змінного струму, В                       - від 187 до 242; 

    постійного струму, В                     - від 11,3 до 13,9; 

  атмосферний тиск, кПа                      - від 84 до 107; 

  температура проби, °С                      - від 5 до 35. 

 

1.2 Основні параметри та розміри 

1.2.1 Діапазони вимірювань: 

  масова частка жиру, %                      - від 0,1 до 10,0; 

  масова частка білка, %                     - від 2 до 5; 

  масова частка СЗМЗ, %                      - від 6 до 12; 

  густини, кг/ м3                              - від 1000 до 1040 

1.2.2 Діапазон показань температури - від 5 до 35 °С. 

1.2.3 Діапазон показань кількості сторонньої ( доданої) води – від 

0 до 50 %. 
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1.2.4 Ціна найменшого розряду відлікового цифрового пристрою при 

вимірюванні: 

  масової частки, %                          - 0,01; 

  густини, кг/ м3                              - 0,1; 

  температури, °С                             - 0,1; 

  масової частки сторонньої ( доданої) води, % - 1,0. 

1.2.5 Габаритні розміри, мм, не більше        - 185 х 290 х 130. 

1.2.6 Маса, кг, не більше                     - 1,5. 

1.2.7 Потужність споживання від мережі: 

  змінного струму, Вт, не більше              - 35; 

  постійного струму, Вт, не більше            - 35. 

1.2.8 Опір ізоляції електричних ланцюгів -  не менше 20 МОм при 

нормальних умовах експлуатації. 

1.2.9 Об’ єм проби, що аналізується, см3       - 5 ± 1. 

1.2.10 Деталі та вузли аналізатора виготовлені з матеріалів, які 

дозволені до застосування у виробничих приміщеннях. 

 

1.3 Характеристики 

1.3.1 Границі допустимої абсолютної похибки при вимірюванні: 

  масової частки жиру, %                     - ± 0,10; 

  масової частки білка, %                    - ± 0,15; 

  масової частки СЗМЗ, %                     - ± 0,15; 

  густини, кг/ м3                              - ± 0,5.    

1.3.2 Границі допустимої додаткової похибки вимірювань від від-

хилення в робочому діапазоні: 

  температури навколишнього середовища       - 0,5 ·∆о; 

  напруги живлення змінного струму           - 0,3 ·∆о; 

  напруги живлення постійного струму         - 0,3 ·∆о; 

  температури проби                          - 0,5 ·∆о, 

де ∆о - границі допустимої основної похибки. 

1.3.3 Час одного вимірювання, хв., не більше           - 3. 

1.3.4 Час встановлення робочого режиму, хв., не більше - 20. 

1.3.5 Середній наробіток на відмовлення, год           – 10000. 

1.3.6 Середній термін служби, років                    - 5. 
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1.4 Комплектність 

1.4.1 Комплект постачання аналізатора містить: 

  ультразвуковий аналізатор якості молока ” ГРАНАТ” 

ПЖИС.414173.001                                           - 1 шт.;  

  шприц для промивання, 20 мл                        - 1 шт.; 

  ємність для проб ПЖИС.754851.001               - 1 шт.; 

  аналізатор молока ультразвуковий ” ГРАНАТ”  

Керівництво з експлуатації ПЖИС.414173.001 КЕ            - 1 примірник; 

  кабель для мережі живлення змінного 

струму SN311-3/07/3 С          - 1 шт. 

   Примітка – Необхідність установки в УАЯМ „ ГРАНАТ” вузла жив-

лення від мережі постійного струму з кабелем ПЖИС.685613.002 для його 

підключення повинні бути обумовлені в договорі на постачання. 

 

1.5 Принцип дії та будова 

1.5.1 Загальні відомості 

     1.5.1.1 Робота аналізатора заснована на принципі вимірювання па-

раметрів ультразвукових коливань при проходженні їх через пробу моло-

ка при двох заданих температурах і подальшої обробки цих параметрів 

за заданим алгоритмом. 

1.5.1.2 За рівняннями залежності  параметрів ультразвукових ко-

ливань від  масової частки жиру, білка, СЗМЗ, а також густини атесто-

ваних зразків молока ( АЗМ), які закладені при градуюванні, визнача-

ються показники якості досліджуваних проб.  

 

1.5.2 Конструкція аналізатора 

1.5.2.1 Конструкція аналізатора моноблочна. В пластмасовому кор-

пусі аналізатора розміщуються вимірювальна комірка, термостат, елеме-

нти електронної схеми. 

1.5.2.2 Загальний вигляд аналізатора наведено на малюнку 1.  

На передній панелі розташовані: 

- цифровий індикатор; 

- дві багатофункціональні кнопки керування роботою аналізатора. 

На правій бічній панелі встановлені: 

- вхідний патрубок для введення проб молока; 

- ємність для проб молока; 

-  підставка для ємності. 

На лівій бічній панелі встановлені: 
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-   утримувач шприца; 

- шприц для подачі проб молока. 

На задній панелі аналізатора розташовані: 

- вимикач мережі живлення; 

- два запобіжники на 2 А по мережі 200 В; 

- розетка підключення кабелю для мережі живлення змінного стру-

му „220 В 50 Гц”; 

- розетка підключення до комп’ ютера; 

- етикетка з децимальним та заводським номерами. 

Якщо аналізатор поставляється з вузлом живлення від мережі по-

стійного струму, то на його задній панелі додатково встановлена роз-

етка підключення кабелю для мережі живлення постійного струму „12 В”. 

1.5.2.3 Схемно- конструктивне виконання аналізатора забезпечує 

його підключення до персональної ЕОМ через інтерфейс RS-232. 

 

1.5.3 Робота аналізатора 

1.5.3.1 Функціональна схема аналізатора наведена на малюнку 2. 

1.5.3.2 У ємність для проб 3 заливають пробу молока 4, що пода-

ється за допомогою шприца у вимірювальну комірку 2.  

Задана температура проби молока забезпечується вузлом автоматич-

ного завдання та підтримання температури і нагрівачем- термодатчиком 5. 

У вимірювальній комірці 2 встановлені п’ єзовипромінювач 1 та 

п’ єзоприймач 6. П’ єзоелементи 1 і 6 підключені до автогенератора для 

формування коливань, частота яких функціонально зв' язана зі швидкістю 

розповсюдження ультразвуку в молоці. Вихідний сигнал автогенератора 

за допомогою перетворювача частота- код перетворюється в цифрову форму 

та подається на ЕОМ. 

ЕОМ за рівняннями зв' язку параметрів визначає показники якості 

молока і виводить їх значення на рідиннокристалічний індикатор, а та-

кож формує вимірювальну і управляючу інформацію для вузла автоматич-

ного задання та підтримання температури. 
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АНАЛІЗАТОР  ЯКОСТІ  МОЛОКА 
Г Р А Н А Т 

кнопки керування  
аналізатором 

цифровий індикатор 

вхідний патрубок 

ємність для проб 

підставка для ємності 

утримувач шприца 

шприц 

запобіжники 

2 А 

2 А 

RS-232 

220V  50 Гц 

децимальний та  
заводський номери 

вимикач мережі живлення  

     

розетка підключення  
кабеля для мережі живлення  
постійного струму  
(див. п.1.4.4) 

до комп’ютера  
розетка підключення 

Температура °С      Густина кг/м 3       Вода  % 

Жир   %             СЗМЗ  %            Білок  % 

Вид А 

Вид А 

12 В 

розетка підключення 
кабеля для мережі 
живлення змінного 
струму 

 
 
 
Малюнок 1 – Загальний вигляд УАЯМ “ ГРАНАТ” 
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А В 

1 

3 

4 

5 6 

7 

 

Малюнок 2 – Функціональна схема аналізатора 
 

Автогенератор 

Вузол 
автоматичного 
завдання та 
підтримання 
температури 

Перетворювач  
частота-код 

  
ЕОМ 

 

 
Індикатор 

Клавіші 
керування 

 1 – п`єзовипромінювач; 
 2 – вимірювальна комірка; 
 3 – ємність для проб; 
 4 – молоко; 
 5 – нагрівач-термодатчик; 
 6 – п`єзоприймач; 
 7 – пробозабірна трубка 
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2 Використання за призначенням 

2.1 Підготовка аналізатора до роботи 

2.1.1 При підготовці та використанні аналізатора за призначенням 

необхідно керуватися чинними правилами: « Правила технічної експлуата-

ції електроустановок споживачів» і « Правила безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів».  

2.1.2 Аналізатор розпакувати, перевірити комплектність і ціліс-

ність, а також наявність даних про повірку або калібрування, дату ви-

пуску та реалізації. 

2.1.3 Підготувати аналізатор до використання таким чином: 

- установити на суху, рівну поверхню, вільну від сторонніх пред-

метів;  

- перевірити кабель на відсутність пошкоджень; 

- підключити аналізатор до мережі живлення змінного струму в розет-

ку з заземлюючим контактом, або до мережі живлення постійного струму. 

2.1.4 Підготувати пробу молока, ретельно перемішавши її шляхом 

переливання із одної ємності в другу по стінкам, не менше 3- х разів, 

перед кожною заправкою, не допускаючи утворення повітряних кульок на 

поверхні проби.  

Увага! Підготовку проб з незбираного молока потрібно проводити не 

раніше ніж через 2 години після доїння.  

 

2.2 Порядок роботи 

2.2.1 Ввімкнути аналізатор за допомогою вмикача напруги живлення. 

На індикаторі повинне з’ явитися повідомлення: 

 

 

 

де YYYYY – заводський номер аналізатора; 

   ХХ. ХХ - номер версії програмного забезпечення. 

Через кілька секунд повинні з’ явитися послідовно повідомлення: 

 

 

                   

 

 

або 

 

НІО-35 

 N  YYYYY  ВХХ. ХХ   

Злити рідину 

Не готовий 

Готовий 
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Якщо вимірювальна комірка заповнена пробою або миючою рідиною, 

її необхідно злити таким чином: встановіть ємність для проб під про-

бозабірну трубку і злити рідину з вимірювальної комірки, перемістивши 

поршень шприца вниз до упору. 

Допускається для зливу рідини перемістити декілька разів поршень 

шприца вгору, а потім вниз до упору. 

Вимірювання починати тільки після повідомлення: 

 

 

 

Увага! Заповнення вимірювальної комірки пробою починати тільки 

при наявності на індикаторі вказаного повідомлення.            

 

2.2.2 Підготовлену пробу в об’ ємі (20 ± 5) см3 залити в ємність 

для проб із комплекту аналізатора та поставити ємність для проб на 

підставку під пробозабірну трубку. 

         2.2.3 Заповнити вимірювальну комірку пробою молока, для чого пе-

ремістити поршень шприца вгору до упору. Заповнення виконуйте повіль-

но, так, щоб не утворювалися повітряні кульки, при наявності яких ре-

зультати вимірювання будуть не достовірні. У разі утворення кульок 

повторити операцію по зливу проби молока з вимірювальної комірки, а 

потім по її заповненню. 

Примітки  

1 В стані постачання шприц встановлений в утримувачі шприца. 

2 Допускається застосовувати шприц, який знаходиться у вільному 

стані. У цьому випадку до нього потрібно підключити трубку, що попе-

редньо від’ єднана від шприца, який встановлений в утримувач шприца. 

3 Для заміни шприца, який встановлений в утримувач шприца, необ-

хідно: 

- ослабити на три- чотири витки гвинт, який закріплює кришку ана-

лізатора і розташований біля утримувача з нижньої сторони корпусу; 

- від’ єднати  трубку від шприца; 

- повернути на 90° корпус шприца і дістати його з утримувача 

шприца; 

- встановити новий шприц в утримувач шприца і виконати збирання 

в зворотному порядку. 

2.2.4 Після початку заповнення вимірювальної комірки на індика-

торі з’ явиться повідомлення: 

 

Готовий  *  

Заповнення 

 ▓ ▓  
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Під час заповнення нижнього рядка індикатора темними прямокутни-

ками допускається повторне заповнення вимірювальної комірки для змен-

шення впливу залишків попередньої проби на результати вимірювань жи-

ру, білка і СЗМЗ. Однак при цьому зростає похибка вимірювання темпе-

ратури. 

2.2.5 Після заповнення нижнього рядка індикатора темними прямо-

кутниками на ньому з’ явиться повідомлення: 

 

 

 

 

 

Примітки  

1 Процес вимірювання показників якості молока складається з п’ яти 

етапів: установлення першої температури проби, вимірювання першої швид-

кості розповсюдження ультразвуку в пробі, установлення другої темпера-

тури проби, вимірювання другої швидкості розповсюдження ультразвуку в 

пробі, розрахунок показників якості молока. 

2 Під час виконання першого і третього етапів у правому верхньому 

кутку мигає чорний прямокутник, в інших випадках прямокутник на 

індикаторі відсутній. 

3 Тривалість першого і третього етапів складає від 10 до 90 с, а 

інших від 3 до 15 с. 

Після закінчення процесу вимірювання на індикаторі відображаються 

результати вимірювань: 

    Жир  %      ♦        СЗМЗ  %     ♦       Білок  %          

Х, ХХ      ХХ, ХХ     Х, ХХ 
   

   ХХ, Х      ХХХХ, Х      ХХ 

Температура ° С  ♦     Густина  кг/ м3   ♦       Вода %  
 

Примітки  

1 Якщо результати вимірювання масової частки жиру і СЗМЗ знахо-

дяться за межами діапазону вимірювання аналізатора, то визначення ма-

сової частки білка не виконується, а на індикатор виводяться прочерки. 

2 В аналізатор введена додаткова функція по розрахунку густини 

рідини при фактичній температурі ( Густ. факт), температури замерзання 

Вимірювання ▓ 
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молока ( Тз) і масової частки лактози ( Л). Для виводу додаткової інфо-

рмації на цифровий індикатор у вигляді 

 

 

 

 

необхідно натиснути і утримувати клавішу В. 

2.2.6 Злийте рідину та її залишки із вимірювальної комірки, пе-

ремістивши поршень шприца вниз до упору, при цьому ємність для проб 

поставте на стіл під пробозабірну трубку. 

2.2.7 Якщо тривалість часу індикації значень показників якості  

проби молока перевищує 5 хвилин, то аналізатор подає звуковий сигнал, 

а на індикаторі з’ являється повідомлення: 

 

 

 

Примітка – Якщо в вимірювальній комірці знаходиться рідина, гус-

тина якої менше 1000 кг/ м3, то звуковий сигнал не подається і повідом-

лення про результати вимірювань не зникає. Це полегшує проведення 

технічного обслуговування. 

2.2.8 В аналізаторі передбачена можливість повторного виведення 

на індикатор результатів останнього вимірювання показників якості мо-

лока в пробі. Для цього необхідно натиснути кнопку В при наявності на 

індикаторі  повідомлення: 

 

 

 

2.2.9 Для відключення режиму визначення масової частки сторон-

ньої ( доданої) води в пробі необхідно виконати наступні операції: 

2.2.9.1 Натиснути кнопку А, при наявності на індикаторі повідом-

лення по п.2.2.8. 

2.2.9.2 Проконтролювати наявність на індикаторі повідомлення: 

 

 

 

Примітка – Відсутність знаку “  свідчить про виключений режим ”٭

визначення масової частки сторонньої ( доданої) води.  

2.2.9.3 Виконати операції по п.2.2.2 – 2.2.4. 

 

Густ. факт = ХХХ, Х 
   

Тз=Х, ХХХ   Л=Х, ХХ 

Злити рідину 

Готовий *  

Готовий  
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2.2.9.4 Після закінчення процесу вимірювання проконтролювати на 

індикаторі повідомлення про результати вимірювання показників якості 

молока: 

 

    Жир  %      ♦        СЗМЗ  %     ♦       Білок  %          

Х, ХХ      ХХ, ХХ     Х, ХХ 
   

   ХХ, Х      ХХХХ, Х     _ _ _ 

Температура ° С  ♦     Густина  кг/ м3  ♦       Вода %  
 

2.2.9.5 Якщо необхідно знову визначити масову частку сторонньої 

( доданої) води в пробі, то необхідно натиснути кнопку А при наявності 

на індикаторі повідомлення по п.2.2.9.2. 

2.2.10 Перед початком роботи з пробами молока, для перевірки  

функціонування аналізатора та готовності його до роботи, виконати не 

менше 3 разів дії за пп. 2.2.2-2.2.6, заправивши вимірювальну комірку 

дистильованою водою, поки результати вимірювань не будуть знаходитись 

в межах: 

- масова частка жиру            - ± 0,10 %; 

- масова частка СЗМЗ            - ± 0,15 %; 

- густина                       - (998,2 ± 0,5) кг/ м3. 

У випадку невідповідності показань приладу вказаним значенням 

проводять щоденне ( п.6.1) та, при необхідності, щомісячне ( п.6.2) 

технічне обслуговування, а потім повторно здійснюють не більше 5 ра-

зів вимірювання параметрів дистильованої води. 

Якщо після технічного обслуговування результати вимірювань не 

відповідають вказаним, то необхідно провести корекцію нулів аналіза-

тора ( п.6.4). 

 

2.3 Особливості роботи аналізатора при наявності зв’ язку з ПЕОМ 

по інтерфейсу RS-232 

2.3.1 Програму роботи ПЕОМ по обміну інформацією з аналізатором 

розробляє споживач з урахуванням даних та рекомендацій, які викладені 

в додатку Б. 

2.3.2 Аналізатор при наявності зв’ язку з ПЕОМ по інтерфейсу RS-

232 має три особливості роботи. 

2.3.2.1 На індикаторі аналізатора після повідомлення  



 

15 

 

 

 

 

яке сигналізує про подачу напруги живлення, додатково на (1-3) с 

з’ являється повідомлення 

 

 

 

 

2.3.2.2 Повідомлення про готовність аналізатора до вимірювання 

приймає вигляд 

 

 

 

2.3.2.3 Закінчення передачі результатів вимірювання на ПЕОМ під-

тверджується появою у правому нижньому куті індикатора вертикальної 

стрілки „ ↓”. До моменту появи цієї стрілки не рекомендується зливати 

пробу з метою виключення втрати результатів вимірювань. 

 

3 Повірка аналізатора 

3.1 Повірка аналізатора виконується згідно з МПУ 064/05-2002 

“ Аналізатори якості молока. Методика повірки”. 

3.2 Аналізатор підлягає повірці  при випуску з виробництва. Піс-

ля ремонту та в експлуатації аналізатор підлягає повірці або калібру-

ванню залежно від галузі його застосування. 

3.3 Міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендова-

ний міжкалібрувальний інтервал – один рік. 

 

4 Транспортування та зберігання 

4.1 Умови транспортування аналізатора повинні відповідати умовам 

зберігання 3 за ГОСТ 15150 в діапазоні температур від мінус 10 до 

50 °С. 

4.2 Аналізатори можуть транспортуватися всіма видами транспорту 

( авіатранспортом - в опалювальних герметичних відсіках) згідно з чин-

ними правилами. 

4.3 Зберігання аналізатора в упаковці повинно відповідати умовам 

зберігання 3 за ГОСТ 15150 в діапазоні температур від мінус 10 до 

50 °С. 

НІО-35 

 N  YYYYY  ВХХ. ХХ  

Зв’ язок з ПК 

встановлений 

Готовий 

 Зв’ язаний з ПК 
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5 Маркування 

5.1 Аналізатор має маркування: децимальний і заводський номери - 

на задній панелі аналізатора; умовне найменування ( Аналізатор якості 

молока ГРАНАТ) - на передній панелі аналізатора. 

 

6 Технічне обслуговування 

6.1 Щоденне технічне обслуговування 

6.1.1 Щоденне технічне обслуговування проводять після закінчення 

роботи при вимкнутому аналізаторі. Воно полягає в промиванні за допо-

могою шприца для промивання, місткістю 20 см3, вимірювальної комірки 

та складається з п’ яти етапів: 

а) попереднє промивання водою кімнатної температури (20±5) °С 

для видалення залишків молока ( не менше 2- х разів); 

б) промивання гарячою водою з температурою (60±5) °С для вида-

лення залишків молока ( не менше 2- х разів); 

в) промивання гарячим розчином з температурою (60±5) °С миючого 

засобу типу „Gala”, „Fairy” або аналогічним ( концентрацією 5-10% та 

відфільтрованого) для видалення білково- жирової плівки ( не менше 10 

разів); 

г) промивання гарячою водою з температурою (60±5) °С ( не менше 

10 разів); 

д) заключне промивання дистильованою водою кімнатної температури 

( не менше 10 разів). 

Примітка – Для підключення шприца ємністю 20 см3 необхідно: 

- від’ єднати гумову трубку від шприца ємністю 5 см3, який вста-

новлений в утримувачі шприца; 

- під’ єднати трубку до шприца ємністю 20 см3. 

6.1.2 Щоденне технічне обслуговування закінчують заповненням ви-

мірювальної комірки дистильованою водою та залишають до наступного 

робочого дня. 

УВАГА!  Зазначені операції обов' язково проводять щодня по закін-

ченні роботи! 

При температурі навколишнього повітря менше 0 °°°°С наявність води 

чи молока в аналізаторі забороняється. 

Допускається при щоденному та щомісячному технічному обслугову-

ванні застосовувати миючі та дезинфікуючі засоби, що відрізняються 

від зазначених, за умови, що вони не руйнують матеріали, які застосо-
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вуються у вимірювальному тракті аналізатора: поліетилен за 

ГОСТ 16338-70; поліамід 610 Л ГОСТ 10589-87; трубка ТКР ТУ16-89  

И16.0034.003 ТУ; трубка силіконова ТУ У 600152135.057-98; мідь М2 

ГОСТ 11383-75; латунь ЛС59-1 ГОСТ 2060-90; сталь 12 Х18Н10Т ГОСТ 5632-

72; припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76. 

6.1.3 Якщо протягом робочого дня є перерви між вимірюваннями бі-

льше 15 хв, то варто провести “ холосте” вимірювання, тобто залити в 

ємність для проб дистильовану воду та заправити нею за допомогою 

шприца вимірювальну комірку. 

6.1.4  Для промивання вимірювальної комірки в процесі роботи 

аналізатора, не виключаючи його, при індикації повідомлення 

 

 

 

натисніть одночасно і відпустіть кнопки А і В.  Проконтролюйте появу 

на індикаторі повідомлення 

 

 

 

Виконайте промивання вимірювальної комірки аналізатора дистильо-

ваною водою за пп. 6.1.1 д. 

Після завершення промивання натисніть одночасно і відпустіть  

кнопки А і В. 

 

6.2  Щомісячне технічне обслуговування 

6.2.1 Виконати операції за п.6.1.1. 

6.2.2 Приготувати 10%- ний розчин СМЗ із біодомішками ( типу « БИО-

М», « Ариель» та ін.), витримуючи температуру води , яка зазначена у 

вказівках щодо застосування СМЗ, що використовується. 

6.2.3 Ввести за допомогою шприца розчин у вимірювальну комірку 

вимкненого приладу і залишити його на 1-2 год. 

6.2.4 Злити за допомогою шприца розчин СМЗ із біодомішками з ви-

мірювальної комірки та промити її за пп.6.1.1 г і 6.1.1 д. 

6.2.5 Ввести за допомогою шприца дистильовану воду у вимірюваль-

ну комірку і залишити аналізатор з водою до початку вимірювань. 

 

6.3 Щоквартальне технічне обслуговування 

6.3.1 Щоквартальне технічне обслуговування проводять один раз у 

квартал шляхом зовнішнього огляду аналізатора для визначення:                                                          

Готовий 

Промивання 
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     -  відсутності механічних дефектів у корпусі аналізатора, а та-

кож дефектів, що заважають правильному функціонуванню аналізатора; 

- відповідності маркування аналізатора вимогам експлуатаційної 

документації на нього; 

- перевірки функціонування аналізатора за п. 2.2. 

 

6.4 Корекція нулів аналізатора 

6.4.1 Корекція нулів аналізатора проводиться з метою компенсації 

довготривалих відхилень параметрів компонентів та вузлів аналізатора. 

6.4.2 Корекцію нулів можна проводити на аналізаторах, які: 

а) пройшли щоденне ( п.6.1) та щомісячне ( п.6.2) технічне обслу-

говування; 

б) мають версію програмного забезпечення Вер.27.19 та вище. 

6.4.3 Виконайте не менше 5 разів операції по пп.2.2.2 – 2.2.6 

для дистильованої води. 

6.4.4 У режимі індикації результатів вимірювання параметрів дис-

тильованої води натисніть кнопку А і утримуйте її не менше 5 с до по-

яви на індикаторі повідомлення: 

 

 

 

 

Відпустіть кнопку А. 

6.4.5 Натисніть одночасно кнопки А і В. 

6.4.6 Проконтролюйте показання індикатора, які повинні задоволь-

няти наступним вимогам: 

- масова частка жиру            - ± 0,00 %; 

- масова частка СЗМЗ            - ± 0,00 %; 

- густина                       - 998,2 кг/ м3. 

6.4.7 Виконати операції по п.2.2.10. 

 
Коректувати 0? 

( А+В – так)  
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7 Перелік можливих несправностей та методи їх усунення 

7.1 Перелік можливих несправностей та методи їх усунення вказані 

в таблиці 7.1. 

 

Таблиця 7.1 

Найменування несправ-

ності, зовнішня проява 

та додаткові ознаки 

Імовірна причина Метод усунення 

Негерметичність вимі-

рювальної комірки, а 

також  шприца, трубки 

або їх з’ єднання. 

( Див. примітку) 

Відновити герметич-

ність трубки або її 

з’ єднання з шприцом. 

Замінити шприц. 

Процес „ Вимірювання” 

закінчується появою 

повідомлення „ Не гото-

вий”, „ Готовий” або 

„ Злити рідину”. Забруднення вимірюва-

льної комірки. 

Виконати операції по 

пп.6.2,6.1. 

Нестабільність пока-

зань. 

Вимірювальна комірка 

довго не була заповне-

на рідиною. 

Виконати щоденне 

технічне обслугову-

вання по п.6.1. 

Не світиться індика-

тор. 

Перегоріли запобіжни-

ки. 

Замінити запобіжни-

ки. 

Похибка перевищує до-

пустиме значення. 

Не проводилося техніч-

не обслуговування.  

Провести технічне 

обслуговування. 

Примітка – Для перевірки герметичності виконайте операції по 

пп.2.2.2 – 2.2.4 і контролюйте під час процесу „ Вимірювання” наяв-

ність крапель з пробозабірної трубки.  Аналізатор вважається гермети-

чним, якщо кількість крапель не перевищує двох. 
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8 Свідоцтво про приймання 

 
Аналізатор молока ультразвуковий “ Гранат”, зав. № ____________,                   

виготовлений   і    прийнятий    у    відповідності    до 

ТУ У 33.2-05250279-002-2004, визнаний придатним до експлуатації. 

 

 

Начальник ВТК 

 

      ______________       ____Нацик Л.П.___ ( П. І. Б.)  
  
        ( підпис) 

       ______________ 
          ( дата)  
  

 Керівник підприємства 

 

МП    ______________       _____Бугера В.М.__ ( П. І. Б.)  
 
  
        ( підпис) 

               

   

 

Повірку виконав 

 

        Свідоцтво №  

 Дата повірки   _____________________      ( додається)         

 

 Повірник 

 

МП    ______________       ____________________ ( П. І. Б.)   
        ( підпис) 
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9 Гарантії виробника 

 

9.1 Виробник гарантує відповідність аналізатора вимогам техніч-

них умов ТУ У 33.2-05250279-002-2004 при дотриманні споживачем умов 

транспортування, зберігання та експлуатації аналізатора, установлених 

керівництвом з експлуатації. 

9.2 Гарантійний термін експлуатації 12 місяців з часу введення 

аналізатора в експлуатацію, але не більше 18 місяців з часу випуску. 

9.3 Гарантійний термін зберігання 6 місяців з часу випуску. 

9.4 Виробник зобов’ язаний в гарантійний термін відремонтувати 

аналізатор, якщо він за цей час вибув з ладу не по вині споживача або 

його характеристики не будуть відповідати наведеним в цьому КЕ. 

9.5 Гарантії виробника знімаються у випадку наявності механічних 

дефектів у корпусі аналізатора, дефектів, що ускладнюють відлік пока-

зань, при ушкодженні пломб, якими опломбовано аналізатор, а також у 

випадку дуже загрязненої вимірювальної комірки. 

 

10 Реквізити підприємства- виробника 

 

ООО „ Фірма „ НІО-35”, Україна, м. Чернігів, вул. Одинцова, 25, 

тел./ факс  8-0462-95-91-99, 8-04622-3-51-65. 
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Додаток А 

 

Методика вимірювань показників якості в сухому, концентрованому 

( згущеному без  цукру) молоці та у свіжих вершках з високою жир-

ністю 

 

1 Апаратура, матеріали 

1.1 Аналізатор якості молока “ Гранат” за ПЖИС.414173.001. 

1.2 Ваги лабораторні не нижче 2- го класу точності за ГОСТ 24104 

з НбМЗ 200 г. 

1.3 Термометр рідинний скляний з діапазоном вимірювань темпера-

тури від 0 до 100 °С та ціною поділки не більше 1 °С за ГОСТ 28498. 

1.4 Баня водяна. 

1.5 Стаканчики для зважування за ГОСТ 25336. 

1.6 Паличка скляна. 

 

2 Підготовка та проведення вимірювань 

2.1 Сухе молоко 

2.1.1 Методика вимірювань показників якості сухого молока поля-

гає у відновленні його, згідно з діючою технологічною документацією, 

шляхом розчинення у воді з температурою від 40 до 60 °С, охолодженні  

суміші до температури від 5 до 8 °С, витримуванні при цій температурі 

від 3 до 4 годин для набухання білків і досягнення потрібної густини, 

та вимірюванні показників якості.  

2.1.2 Пробу відновленого сухого молока підготувати за п.2.1.4, 

залити в ємність для проб та провести вимірювання показників якості 

за пп. 2.2.2-2.2.6 цього КЕ не менше 2- х разів. 

2.1.3 За результат вимірювання приймають середнє арифметичне 

значення результатів вимірювань відповідного показника якості. 

 

2.2 Концентроване ( згущене без  цукру) молоко 

2.2.1 Методика вимірювань показників якості ( масової частки жи-

ру, СЗМЗ, сухих речовин) концентрованого молока полягає в розведенні 

його дистильованою водою в співвідношенні 1:2 по масі, вимірюванні 

показників якості суміші та визначенні їх в концентрованому молоці за 

приведеною формулою (1).  
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2.2.2 Визначити на лабораторних вагах масу кожного з 2- х пустих 

стаканчиків для зважування.  

2.2.3 Зважити в одному з них концентроване молоко в кількості 

(30 ±1) г, а в другому -  дистильовану воду в кількості (60 ±1) г. 

2.2.4 Змішати концентроване молоко з водою шляхом переливання їх 

по стінкам з одного стаканчика в другий та перемішуючи скляною палич-

кою. 

2.2.5 Підготовлену пробу розведеного концентрованого молока до-

вести до температури (25 ±2) °С, залити в ємність для проб та провести 

вимірювання за пп. 2.2.2-2.2.6 цього КЕ не менше 2- х разів. 

2.2.6 Масову частку жиру ( СЗМЗ) в концентрованому молоці до дру-

гого десятинного знаку визначити за формулою: 

                   mсум ⋅ r сум 

         r   =   ;                           (1) 

                       m 

 

 де:  r    - відповідний показник якості ( масова частка жиру, 

СЗМЗ) концентрованого молока, %; 

      r сум - середнє арифметичне результатів вимірювань відповід-

ного показника якості ( масової частки жиру, СЗМЗ) 

суміші, %; 

      mсум – маса суміші ( сума мас навісок згущеного молока та 

дистильованої води), г;  

      m  - маса навіски концентрованого молока, г. 

2.2.7 Масову частку сухих речовин визначають, як суму масових 

часток жиру та СЗМЗ. 

 

2.3 Свіжі вершки з високою жирністю ( масова частка жиру від 10 

до 40 %) 

2.3.1 Методика вимірювань показників якості свіжих вершків поля-

гає в розведенні їх знежиреним молоком в співвідношенні 1:3 по масі, 

вимірюванні показників якості суміші та визначенні їх у вершках за 

приведеною формулою (2).  

2.3.2 Визначити на лабораторних вагах масу кожного з 2- х пустих 

стаканчиків для зважування.  

2.3.3 Зважити в одному з них вершки в кількості (30 ±1) г, а в 

другому -  знежирене молоко в кількості (90 ±1) г. 
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2.3.4 Змішати вершки та знежирене молоко шляхом переливання їх 

по стінкам з одного стаканчика в другий та перемішуючи скляною палич-

кою. 

2.3.5  Пробу знежиреного молока підготувати за п.2.1.4, залити в 

ємність для проб та провести вимірювання показників якості за 

пп. 2.2.2-2.2.6 цього КЕ не менше 2- х разів. 

2.3.6 За результат вимірювання показників якості приймають сере-

днє арифметичне значення результатів вимірювань. 

2.3.7 Розведену пробу вершків довести до температури (25 ±2) °С, 

залити в ємність для проб та провести вимірювання за пп. 2.2.2-2.2.6 

цього КЕ не менше 2- х разів. 

2.3.8 За результат вимірювання показників якості приймають сере-

днє арифметичне значення результатів вимірювань. 

2.3.9 Показники якості у вершках ( до другого десятинного знаку) 

визначають за формулою: 

 

                  mсум             m2 

         r 1  =   · r сум  +  · r 2  ,           ( 2)                   

                  m1          m 1 
 

 де:  r 1   - відповідний показник якості ( масова частка жиру, 

СЗМЗ, білка або густина) вершків, % ( кг/ м3); 

      r 2  - відповідний показник якості знежиреного молока, % 

( кг/ м3);    

      r сум - середнє арифметичне результатів вимірювань відповід-

ного показника якості суміші, % ( кг/ м3); 

      mсум – маса суміші ( сума мас навісок вершків та знежиреного 

молока), г;  

      m1  - маса навіски вершків, г; 

      m2  - маса навіски знежиреного молока, г. 
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Додаток Б 

 

Послідовний інтерфейс RS-232 УАЯМ « Гранат» 

 

Послідовний інтерфейс призначений для обміну інформацією між  

УАЯМ « Гранат» і персонально ЕОМ ( ПЕОМ). 

1 Схема підключення 

1.1 Схема підключення УАЯМ до ПЕОМ наведена на малюнку 1. 

 

           до УАЯМ « Гранат» 
   УАЯМ « Гранат»       ПЕОМ 
 
        “RS-232” 
        

Ланцюг Конт.   Конт. Ланцюг 
CD 1  1 CD 
Rx 2  2 Rx 
Tx 3  3 Tx 

DTR 4  4 DTR 
GND 5  5 GND 
DSR 6  6 DSR 
RTS 7  7 RTS 
CTS 8  8 CTS 
RI 9  9 RI 

 
 
 

1 – Кабель типу UTP CABLE 100 OHM CATEGORY5 4 х2х24 AWG 

 

Малюнок 1 - Схема підключення УАЯМ « Гранат» до СОМ- порту ПЕОМ 

 

1.2 УАЯМ « Гранат» забезпечує обмін інформацією з ПЕОМ при довжи-

ні кабелю типу UTP CABLE 100 OHM CATEGORY5 4 х2х24 AWG до 100 м. 

Примітки: 

1 Допускається застосування кабелів іншого типу з аналогічними 

параметрами. 

2 Допускається до одної ПЕОМ підключати до 15 УАЯМ „ ГРАНАТ” 

 

2 Настроювання СОМ- порту ПЕОМ 

2.1 Для роботи з УАЯМ « Гранат» необхідно настроїти СОМ- порт ПЕОМ 

відповідно до таблиці 1. 

 

 

 

 

1 

1 
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Таблиця 1 

№ 
з/ п 

Найменування  

1. Режим роботи 9- бітний УАПП 

2. Швидкість обміну 2400 бод 

3. Кількість біт даних 8 

4. Кількість стоп- біт 1 

5. Біт контролю Встановлюється програмно 

 

 

3 Протокол обміну ПЕОМ із УАЯМ « Гранат» 

3.1 УАЯМ « Гранат» відносно ПЕОМ завжди є веденим пристроєм. 

3.2 До ПЕОМ можна підключати як один, так і групу УАЯМ « Гранат». 

3.3 Кількість УАЯМ « Гранат», які підключають одночасно до одного 

роз’ єму RS-232 ПЕОМ, не повинне перевищувати 15. 

3.4 Кожен УАЯМ « Гранат» повинен мати індивідуальний номер прила-

ду в групі у діапазоні від 0 до 15. 

3.5 Номер приладу в групі використовується ПЕОМ для адресації  

УАЯМ « Гранат» при встановленні зв' язку. 

3.6 При включенні УАЯМ « Гранат» йому автоматично привласнюється 

номер приладу в групі, який зберігається в його пам’ яті. 

3.7 Номер приладу в групі можна змінити двома способами: 

1) по команді ПЕОМ ( див. таблицю 2, код команди 1011b), при цьо-

му номер приладу після зняття напруги живлення не зберігається; 

2) з передньої панелі приладу ( див. П.3.8). 

3.8 Введення номера приладу з його передньої панелі 

3.8.1 Подайте на аналізатор напругу живлення і під час наявності 

на індикаторі повідомлення 

 

 

 

натисніть одночасно кнопки А і В. 

3.8.2 Проконтролюйте появу на індикаторі повідомлення 

 

 

 

 

де nnn – поточний номер аналізатора в групі. 

НІО-35 

 N  YYYYY  ВХХ. ХХ  

N прибора RS232: 

nnn 
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3.8.3 Змініть, при необхідності, поточний номер аналізатора в 

групі, для чого: 

а) натисніть одночасно кнопки А і В та проконтролюйте на індика-

торі появу знаку «+» перед поточним номером аналізатора в групі; 

б) натисніть одночасно кнопки А і В та проконтролюйте на індика-

торі наявність чорного мигаючого прямокутника на місці знаку «+»; 

в) змініть номер в групі за допомогою  кнопок А і В; 

г) натисніть одночасно кнопки А і В для виходу з режиму зміни 

номера в групі; 

д)* натисніть кнопку А або В і проконтролюйте наявність на інди-

каторі повідомлення: 

 

 

де ZZ – номер алгоритму передачі даних. 

е) перейдіть до основного режиму роботи приладу, натиснувши кно-

пку А або В. 

Примітки. 

1 Знаком «*» позначені особливості роботи аналізатора, які вве-

дені з версії програмного забезпечення В27.40 та вище. 

2 Номер приладу та номер алгоритму передачі даних зберігається в 

енергонезалежній пам’ яті приладу. 

3.9 Зв' язок ПЕОМ із УАЯМ « Гранат» можливий тільки протягом двох 

часових інтервалів циклу роботи УАЯМ « Гранат»:  

а) після включення УАЯМ « Гранат» під час індикації повідомлення 

«НІО-35 N YYYYY ВХХ. ХХ»; 

б) наприкінці кожного циклу вимірювання, під час індикації ре-

зультатів вимірювання параметрів проби. 

3.10 Обмін даними між ПЕОМ і приладом може відбуватися за двома 

алгоритмами. 

3.10.1 При алгоритмі 00 УАЯМ « Гранат» передає дані по запиту від 

ЕОМ тільки один раз на кожне вимірювання. 

3.10.2 При алгоритмі 01 УАЯМ « Гранат» передає дані на кожний за-

пит від ЕОМ до моменту отримання підтвердження від ЕОМ про правиль-

ність прийнятої інформації. 

3.11 Ввід номера алгоритму ( при необхідності) 

3.11.1 Отримайте на індикаторі повідомлення по п.3.8.3 д. 

3.11.2 Встановіть номер алгоритму передачі даних 00 або 01 за 

операціями, які аналогічні пп..3.8.3 а – 3.8.3 г. 

 
Acknowledge = + ZZ 
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3.11.3 Натисніть кнопку А або В для виходу з режиму вводу номера 

алгоритму.  

3.12 Обмін даними між ПЕОМ й УАЯМ « Гранат» здійснюється посилкою 

даних. Формат посилки даних наведений на малюнку 2. 

Малюнок 2 - Формат посилки даних 
 

3.12.1 Біт контролю в посилці даних завжди повинен бути встанов-

лений в «0». 

3.13 Встановлення зв' язку ПЕОМ із УАЯМ « Гранат» здійснюється по-

силкою від ПЕОМ до УАЯМ адресної посилки. Формат адресної посилки на-

ведений на малюнку 3. 

Малюнок 3 - Формат адресної посилки 
 

3.13.1 Біт контролю в адресній посилці завжди повинен бути вста-

новлений в «1». 

3.13.2 Доступні коди команд наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Код команди 
ПЕОМ  

Найменування 
команди 

Реакція УАЯМ « Гранат» на команду 

0001b 
(1) 

Запит за-
водського 
номера та 
номера ка-
лібрування 

1. Підтверджує прийом передачею на ПЕОМ по-
силки даних із прийнятим адресним байтом. 
2. Передає заводський номер приладу ( чотири 
байти). 
3. Передає номер калібрування ( чотири бай-
ти). 
4. Переходить у режим очікування наступної 
адресної посилки. 
1. Підтверджує прийом передачею на ПЕОМ по-
силки даних з прийнятим адресним байтом. 
2. Передає один байт у форматі: 
 7  6 5 4 3 2 1 0  
 0  0 0 0 1 0 0 0  
 Номер 

приладу 
в групі 

Код  пе-
редачі 
даних 

 

0110b 
(6) 

Запит ре-
зультатів 
вимірюван-
ня параме-
трів проби 

3. Передає 32 байти значень параметрів ви-
мірюваної проби в послідовності: N1; N2; 
температура, жир, СЗМЗ, білок, густина, до-
дана вода. 
32 байта=8 параметрів х 4 байти. 

 

8- й біт 7 6 5 4 3 2 1 0 
0 0 1 0 1 0 1 0 1 
Біт  

контролю 
Байт даних 

8- й біт 7 6 5 4 3 2 1 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Адресний байт Біт  
контролю Номер приладу в групі Код команди 
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Продовження таблиці 2 

Код команди 
ПЕОМ  

Найменування 
команди 

Реакція УАЯМ « Гранат» на команду 

1. Підтверджує прийом передачею на ПЕОМ 
посилки даних з прийнятим адресним байтом. 
2. Передає один байт у форматі: 
 7  6 5 4 3 2 1 0  
 0  0 0 0 1 0 0 0  
 Номер 

приладу 
в групі 

Код  пе-
редачі 
даних 

 

0111b 
(7) 

Запит роз-
ширеного 
переліку 
результа-
тів вимі-
рювання 
параметрів 
проби 

3. Передає 44 байти значень параметрів ви-
мірюваної проби в послідовності: N1; N2; 
температура, жир, СЗМЗ, білок, густина, 
додана вода, фактична густина, лактоза, 
температура замерзання. 
44 байта=11 параметрів х 4 байти. 

1000b 
(8) 

Дані  
зчитані 

1. Підтверджує прийом передачею на ПЕОМ 
посилки даних із прийнятим адресним бай-
том. 
2. Програмно блокується повторна передача 
результатів поточного вимірювання. 

1011b 
(11) 

Запит на 
зміну номе-
ра приладу 
в групі 

1. Підтверджує прийом передачею на ПЕОМ 
посилки даних із прийнятим адресним бай-
том. 
2. Очікує посилку даних з новим номером 
приладу в групі. 
3. Приймає посилку даних з новим номером 
приладу в групі. Номер приладу повинен бу-
ти не більше 15. 
4. Підтверджує прийом посилки даних пере-
дачею її назад на ПЕОМ. 
5. Переходить в очікування наступної адре-
сної посилки. 

 
Примітка - УАЯМ « Гранат» передає дані у форматі float по 

IEEE-754. 
 

 
3.14 Для виключення повторного читання результатів вимірювання 

ПЕОМ формує команду « Дані зчитані» після отримання всіх запитаних 

байтів результатів вимірювання параметрів проби. 

3.15 Для обміну по команді « Запит на зміну номера приладу в гру-

пі» ПЕОМ повинна передати на УАЯМ « Гранат» адресну посилку з його по-

точним номером приладу в групі й кодом команди 1011b, а за нею - по-

силку даних із числовим значенням нового номера приладу в групі. 
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4 Приклад реалізації процесу обміну між ПЕОМ й УАЯМ « Гранат» 

4.1 Запит заводського номера й номера калібрування 

 

 
Малюнок 4 - Схема алгоритму запиту заводського номера УАЯМ « Гранат»  

і номера калібрування 

Початок 

Визначити 8 біт в 
адресній посилці 

Nк = [( номер при-
ладу в групі) 

*16+1] 

Встановити біт 
контролю в «1» 

Передати N к  

Прийняти один 
байт інформації 

( Ncom)  

Nк = Ncom? 

Зафіксувати  
помилку обміну 

Прийняти вісім 
байт інформації 

Кінець 

Якщо прийнятий  
байт Ncom дорів-
нює відправлено-
му, то зв' язок 
установлений 

Для нульового 
номера N к =1 

Ні 

Так 

Очікувати не  
менше 50 мс 
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4.2 Зміна номера приладу в групі 
 

 
 
Малюнок 5 - Схема алгоритму зміни номера приладу в групі УАЯМ « Гранат» 

Початок 

Визначити 8 біт в 
адресній посилці 
Nо = [( вихідний 
номер приладу в 
групі)*16+11] 

 

Встановити біт 
контролю в «1» 

Передати N о на 
УАЯМ 

 

Визначити значення 
нового номера при-
ладу в групі (N к) 

Прийняті  
байти дорівню-
ють відправле-

ним ? 

Зафіксувати 
 помилку обміну 

Кінець 

По включенню УАЯМ 
«Гранат» реагує 
на вихідний но-
мер, який дорів-
нює нулю (N к=11)  

Ні 

Так 

Встановити біт 
контролю в «0» 

Передати N к на 
УАЯМ 

 

Очікувати не 
менше 50 мс 

Прийняти від 
УАЯМ два байти 
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4.3 Читання параметрів вимірюваної проби 
 

 
 
Малюнок 6 - Схема алгоритму читання параметрів вимірюваної проби УАЯМ « Гранат»  

Початок 

Визначити 8 біт в 
адресній посилці 

Nк = [( номер прила-
ду в групі)*16+6] 

Встановити біт 
контролю в «1» 

Передати N к на 
УАЯМ 

 

Очікувати не  
менше 50 мс 

Nк = Ncom ? 

Зафіксувати 
 помилку обміну 

Прийняти другий 
байт інформації 

( Ncom)  

Кінець 

Якщо прийнятий 
байт дорівнює 
відправленому, 
то УАЯМ « Гранат» 
готовий до обмі-
ну з ПЕОМ 

Ні 

Да 

Прийняти один 
байт інформації 

( Ncom)  

Ncom=[( номер 
приладу в гру-
пі)*16+8]? 

Зафіксувати 
 помилку обміну 
 

Прийняти  32 байти 
інформації про пара-
метри виміряної проби 

Для нульово-
го номеру 
Ncom=8 

Ні 

Так 

Для нульового 
номеру N к=6 
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4.4 Зміна номера УАЯМ « Гранат» у групі в автоматичному режимі 

4.4.1 При включенні УАЯМ « Гранат» йому автоматично привласнюєть-

ся нульовий номер приладу в групі. 

4.4.2 Для роботи із групою УАЯМ « Гранат» нульовий номер приладу 

в групі необхідно змінити на номер, що умовно відповідає заводському 

номеру УАЯМ, попередньо записаному в базу даних ПЕОМ. 

4.4.3 Приклад схеми алгоритму зміни нульового номера УАЯМ « Гра-

нат» у групі по перериваннях від таймера наведений на малюнку 7. 

 

 
 
Малюнок 7 - Схема алгоритму зміни нульового номера приладу в групі 

по перериваннях від таймера із циклічністю 2 с  
 

Початок 

Запросити заводський 
номер УАЯМ « Гранат» 
з нульовим номером у 

групі 

Змінити номер приладу
в групі на номер, що 
відповідає  заводсь-

кому номеру УАЯМ  
«Гранат» 

Помилка обміну? 

Кінець 

Так 

Ні 

Пройшло 2 с ? 

Помилка обміну? 
 

Ні 

Так 

Ні 
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АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 

НОМЕРА АРКУШІВ ( СТОРІНОК)  ЗМ 
ЗМІН
ЕНИХ 

ЗАМІ-
НЕНИХ 

НОВИХ АНУЛЬО-
ВАНИХ 

ВСЬОГО 
АРКУ-
ШІВ 

( СТО-
РІНОК) 
В ДО-
КУМ.  

N 
ДО-
КУМ.  

ВХІДН. 
N 
СУПРО-
ВІДНО-
ГО 
ДОКУМЕ
НТА  І 
ДАТА 

ПІД-
ПИС 

ДАТА 

 
1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 
 

9 
 
 

10 
 
 

11 
 
 

12 
 
 

13 
 
 

14 

 
 

 
5 п.1.2.5  

 
14,17,18  

 
 

6,10- 12, 
14,16, 

21-23,26  
 

11 
 
 

14 
 
 

24 
 
 
 

16, 19 
 
 

25 
 
 

6-8,16,17  
 
 

19 
 
 

17 
 
 

20 
 
 

10-15 
 
 

20,21 

   
30 

 
 

31 
 
 

33 
 
 
 

33 
 
 

33 
 
 

33 
 
 

34 
 
 

34 
 
 

34 
 
 

34 
 
 

34 
 
 

34 
 
 

34 
 
 

34 

 
ПЖИС.
13-04 

 
ПЖИС.
13-04 

 
ПЖИС.
38-06 

 
 

ПЖИС.
39-06 

 
ПЖИС.
40-06 

 
ПЖИС.
41-06 

 
ПЖИС.
42-06 

 
ПЖИС.
45-06 

 
ПЖИС.
51-07  

 
ПЖИС.
58-07 

 
ПЖИС.
59-07 

 
ПЖИС.
74-08 

 
ПЖИС.
77-08 

 
ПЖИС.
93-09 

 

   
04/11/04  

 
 

23/11/04  
 
 

13/09/06  
 
 
 
 

13/09/06  
 
 

13/09/06 
 
 
 

13/09/06  
 
 

11/10/06  
 
 

29/11/06  
 
 

20/03/07  
 
 

18/06/07  
 
 
 

10/07/07  
 
 
 

01/04/08  
 
 

27/05/08  
 
 

22/01/09  

 


