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ВСТУП 

 

Необхідність вивчення навчальної дисципліни «Електротехніка та 

електромеханіка» випливає з кваліфікаційної характеристики спеціальності 151 

– «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», що визначає як мету 

навчання підготовку фахівців, здатних самостійно і творчо розв’язувати 

завдання розрахунку, дослідження та експлуатації електротехнічних систем 

постійного та змінного струмів. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Електротехніка та 

електромеханіка» є вивчення питань електротехніки та електромеханіки, 

методів розрахунку лінійних та нелінійних кіл, електромеханічних та 

регулювальних властивостей двигунів, регулювання швидкості та методів 

керування, методів математичного опису та моделювання електромеханічних 

систем, вивчення методів математичного моделювання та систем управління 

автоматизованого електроприводу. 

Завдання: підготувати спеціалістів, здатних самостійно і творчо 

розв’язувати завдання проектування, дослідження, налагодження та експлуатації 

сучасних автоматизованих електроприводів і систем автоматизації промислових 

установок. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: принципи аналізу електричних кіл постійного струму та з 

гармонічними струмами і напругами; принципи аналізу схем заміщення 

електроприводів постійного та змінного струму, побудови статичних, 

енергетичних та динамічних характеристик; принципи регулювання швидкості 

та моменту в розімкнених та замкнених системах; принципи роботи та 

побудови систем електроприводу з перетворювачами напруги та частоти, 

замкнених систем електроприводу з електричними машинами постійного та 

змінного струму; 

уміти: проводити розрахунок потужності електричних двигунів систем 

електроприводу та здійснювати їх вибір; здійснювати обґрунтований вибір 
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системи електроприводу; оцінювати експлуатаційні та енергетичні показники 

роботи систем електроприводу в статичних та динамічних режимах; 

запропоновувати заходи щодо поліпшення статичних, динамічних та 

енергетичних характеристик систем електроприводу. 

Мета проведення лекцій – підвищення рівня підготовки і виховання 

спеціалістів, здатних творчо застосовувати останні досягнення науково-

технічного прогресу. 

Завдання проведення  лекцій. 

Студенти повинні: 

– знати особливості роботи електричних систем та електроприводів і 

систем керування ними; принципи розрахунку та побудови електричних схем 

та систем електроприводу; принципи синтезу та побудови систем керування 

електроприводами з електричними машинами постійного та змінного струму; 

принципи побудови систем керування спеціальними електроприводами; 

 уміти розраховувати необхідні параметри електричних кіл, 

електродвигунів та систем електроприводу; розраховувати статичні, динамічні 

та енергетичні характеристики розімкнутих та замкнутих електроприводів та їх 

систем керування; здійснювати обґрунтування та вибір елементів ЕП; 

здійснювати вибір алгоритмів керування, проводити налагодження систем ЕП. 

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Електротехніка та електромеханіка» містять перелік лекційного 

матеріалу, контрольні питання та вказівки щодо користування літературними 

джерелами. 

Самостійна робота студентів передбачає додаткове вивчення лекційного 

матеріалу, підготовку до лабораторних та практичних занять, виконання 

контрольної роботи з основних тем навчального курсу. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

№ 
пор. 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денне/заочне 

1 Роль і значення сучасних електротехнічних та 

електромеханічних систем у системах автоматики 
2/2 

2 Нелінійні кола постійного струму. Вольт-амперні 

характеристики нелінійних опорів 
4/4 

3 Явище електромагнітної індукції. Самоіндукція. 

Компенсація реактивної потужності. Комплексний 

метод розрахунку кіл синусоїдного струму. Теорема 

компенсації. Вхідні та передавальні провідності 

8/6 

4 Одержання обертового магнітного поля. Симетричні 

складові несиметричної трифазної системи. 
4/4 

5 Биття та модульовані коливання. Загальна 

характеристика нелінійних опорів. Нелінійні опори - 

генератори вищих гармонік. Апроксимація 

характеристик нелінійних опорів. Розрахунок 

нелінійних кіл змінного струму 

10/8 

6 Механічні сили в магнітному полі. Інтегральна та 

диференціальна форми запису закону повного струму. 

Рівняння Максвела 

10/8 

7 Призначення та галузь застосування трансформаторів. 

Втрати і ККД трансформатора. Трифазні 

трансформатори. Групи з’єднань обмоток 3-фазних 

трансформаторів 

8/6 

8 Спеціальні асинхронні машини. Сельсини, їх 

конструкція, режими роботи та призначення. 

Асинхронні виконавчі двигуни. Гістерезисні двигуни. 

Лінійні АД 

8/6 

9 Спеціальні синхронні машини (СМ). Синхронні 

мікромашини з постійними магнітами. Реактивні СМ. 

Гістезисні СМ. Редукторні й крокові СМ 

8/8 

10 Процес комутації. Способи поліпшення комутації. 

Спеціальні ДПС. Електромеханічні підсилювачі 

потужності. Тахогенератори. Виконавчі ДПС. 

Колекторні машини змінного струму 

8/8 
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№ 
пор. 

Назва теми Кількість 

годин 

11 Критерій стійкості сумісної роботи електродвигуна та 

робочої машини 
6/6 

12 Канали керування полем і колом якоря, їх особливості. 

Гальмівні режими роботи двигуна постійного струму 

незалежного збудження. Передавальні функції двигуна 

8/6 

13 Гальмівні режими роботи СМ. Характеристики 

синхронних двигунів 
8/6 

14 Енергетика регульованого електричного приводу 6/6 

15 Типові вузли схеми керування пуском, гальмуванням і 

реверсом двигунів постійного і змінного струму. 

Типові схеми 

8/8 

16 Класифікація систем регульованого ЕП 

Вентильно-індукторний ЕП, конструкція вентильно-

індукторного двигуна, структури силових 

перетворювачів, алгоритми керування. Крокові 

двигуни. Системи керування кроковими двигунами 

12/12 

17 Система векторного керування ЕП змінного струму. 12/12 

18 Пускові режими ДПС НЗ у систему ТП-Д у разі  

лінійної зміни напруги якоря. Способи керованого 

пуску двигунів змінного струму 

10/8 

19 Виконання розрахунково-графічної роботи 20/20 

20 Виконання контрольної роботи –/40 

Усього годин: 160/184 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Процеси в електротехнічних пристроях. Загальні відомості 

про електротехнічні пристрої, електричні машини та системи 

електропривода 

Роль і значення сучасних електротехнічних та електромеханічних систем 

у системах автоматики. Основні види електротехнічних пристроїв, електричних 

машин, загальні принципи їх конструкцій та принципи дії. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть визначення електричного кола.  

2. Назвіть сфери застосування електротехнічних пристроїв, електричних 

машин та систем електроприводу. 

3. Охарактеризуйте основні види електричних машин та систем 

електроприводу. 

4. Що являють собою електричні машини? 

5. Назвіть класифікацію електротехнічних пристроїв. 

6. Що таке резистор? 

7. Які існують основні елементи електричних кіл? 

Література: [2, с. 5–9; 7, с. 15–16; 12, с. 27–35; 10, с. 6–13]. 

 

Тема 2 Лінійні електричні кола постійного струму 

Розрахунок простих електричних кіл за законом Ома. Складні електричні 

кола. Закони Кірхгофа. Метод рівнянь Кірхгофа. Рівняння балансу 

потужностей. Нелінійні кола постійного струму. Вольт-амперні характеристики 

нелінійних опорів. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні елементи електричних кіл постійного струму. 

2. Дайте визначення закону Ома. 

3. Наведіть приклад розрахунку простих електричних кіл за законом 

Ома. 
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4. Охарактеризуйте складні електричні кола. 

5. Назвіть перший та другий закони Кірхгофа. 

6. Охарактеризуйте можливості та сфери застосування законів Кірхгофа. 

7. Що таке рівняння балансу потужностей? 

8. Складіть рівняння потужностей для електричного кола. 

9. Назвіть основні властивості нелінійних кіл постійного струму. 

10. Назвіть ознаки, за якими класифікуються нелінійні кола постійного 

струму. 

11. Які основні елементи нелінійних кіл постійного струму? 

12. Що таке вольт-амперні характеристики? 

Література: [2, с. 10–12; 16, с. 22–27; 10, с. 20–25]. 

 

Тема 3 Лінійні електричні кола змінного струму. Електричні кола з 

гармонічними струмами та напругами  

Періодичні струми, їх середнє та діюче значення. Зображення 

синусоїдних величин за допомогою обертальних векторів. Векторні діаграми. 

Явище електромагнітної індукції. Самоіндукція. Індуктивність. Моделі 

елементів електричних кіл. Резистор, індуктивна котушка та конденсатор у 

колах синусоїдного струму. Миттєва та середня потужність. Активна, 

реактивна та повна потужність. Компенсація реактивної потужності. 

Комплексний метод розрахунку кіл синусоїдного струму. Теорема компенсації. 

Вхідні та передавальні провідності. Метод контурних струмів. Метод вузлових 

потенціалів. Метод двох вузлів. Метод накладання. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення електричному колу з гармонічними струмами та 

напругами. 

2. За яким принципом формуються струми та напруги в електричних 

колах змінного струму?  

3. Дайте визначення середньому та діючому значенням струму. 

4. Охарактеризуйте векторні діаграми синусоїдних величин. 
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5. Що таке індуктивність? 

6. Охарактеризуйте резистор, індуктивну котушку та конденсатор в 

колах синусоїдного струму. 

7. Які існують складові потужності? 

8. Наведіть методи компенсації реактивної потужності. 

9. Що таке теорема компенсації? 

10. Охарактеризуйте метод контурних струмів. 

11. Наведіть приклад розрахунку схеми методом вузлових потенціалів.  

12. Охарактеризуйте метод двох вузлів.  

13. Наведіть приклад розрахунку схеми методом накладання. 

Література: [2, с. 14–32; 7, с. 210–216; 9, с. 13–23, с. 37–43; 18, с. 45–78]. 

 

Тема 4 Багатофазні системи. Трифазні кола 

З’єднання трифазної системи зіркою з нульовим проводом. З’єднання 

трифазної системи зіркою без нульового проводу. З’єднання трифазної системи 

трикутником. Потужність трифазного кола. Змішане з’єднання споживачів. 

Одержання обертового магнітного поля. Симетричні складові несиметричної 

трифазної системи. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть поняття багатофазної системи. 

2. Поясніть особливості розрахунку трифазних кіл. 

3. Які існують способи з’єднання трифазних кіл? 

4. Із яких етапів складається розрахунок трифазних систем? 

5. Які види трифазних систем зараз використовуються? 

6. Охарактеризуйте порядок розрахунку трифазної системи при з'єднанні 

зіркою з нульовим проводом. 

7. Наведіть основні відмінності трифазної системи зіркою з нульовим 

проводом та без нього. 

8. Яким чином виконується розрахунок трифазної системи у разі 

з'єднання трикутником? 
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9. Дайте визначення потужності трифазного кола. 

10. Поясніть особливість змішаного з’єднання споживачів. 

11. Поясніть особливість розрахунку несиметричної трифазної системи. 

12. За якими складовими виконується розрахунок несиметричної 

трифазної системи? 

Література: [2, с. 141–159; 7, с. 305–310]. 

 

Тема 5 Нелінійні кола змінного струму  

Зображення несинусоїдальних струмів і напруг за допомогою рядів 

Фур’є. Потужність кола несинусоїдального струму. Розрахунок струмів і 

напруг у колах з несинусоїдальними джерелами живлення. Особливості роботи 

трифазних несинусоїдальних систем. Биття та модульовані коливання. Загальна 

характеристика нелінійних опорів. Нелінійні опори – генератори  вищих 

гармонік. Апроксимація характеристик нелінійних опорів. Розрахунок 

нелінійних кіл змінного струму. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні особливості нелінійних кіл змінного струму. 

2. Охарактеризуйте особливості перетворення Фур’є. 

3. Для чого використовують перетворення Фур’є? 

4. Назвіть основну відмінність потужності кола несинусоїдного струму 

від синусоїдного. 

5. Що таке несинусоїдні джерела живлення? 

6. Назвіть основні формули для розрахунку струмів і напруг у колах з 

несинусоїдними джерелами живлення. 

7. Як здійснюється робота трифазних несинусоїдних систем? 

8. Як здійснюються модульовані коливання? 

9. Опишіть характеристику нелінійних опорів. 

10. Що таке генератори вищих гармонік?  

11. Для чого призначені нелінійні опори? 

12. Що таке апроксимація? 
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13. Назвіть, які апроксимаційні характеристики нелінійних опорів ви 

знаєте? 

14. Охарактеризуйте розрахунок нелінійних кіл змінного струму.  

Література: [2, с. 330–344, с. 368–385; 7, с. 85–87, с. 89–94; 10, с. 26–37; 18, с. 

18–25, с. 33–36; с. 205–214]. 

 

Тема 6 Магнітні поля та магнітні кола 

Основні закони магнітних кіл. Вебер-амперні характеристики. Розрахунок 

нерозгалужених магнітних кіл. Розрахунок магнітних кіл постійного струму. 

Механічні сили в магнітному полі. Інтегральна та диференціальна форми 

запису закону повного струму. Рівняння Максвела. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення поняттю магнітного ланцюга. 

2. Наведіть класифікацію магнітних кіл за структурою та конфігурацією. 

3. Перерахуйте та дайте визначення законам, що діють у магнітних 

ланцюгах (електромагнітної індукції, Ампера, повного струму, Ома, Кірхгофа). 

Проведіть аналогію між методами аналізу електричних і магнітних кіл. 

4. Для чого застосовується принцип Ленца? Дайте визначення 

індуктивності ланцюга, самоіндукції, взаємоіндукції. 

5. Охарактеризуйте властивості феромагнітних матеріалів, які 

використовуються для виготовлення магнітопроводів електромагнітних 

пристроїв.  

6. Дайте визначення поняття кривої намагнічування. 

7. Що належить до циклічного перемагнічування феромагнітних 

матеріалів? 

8. Особливості розрахунку магнітного ланцюга у разі постійного 

магнітного потока. 

9. Особливості розрахунку магнітного ланцюга у разі змінного 

магнітного потока. 

Література: [2, с. 230–254; 7, с. 38–50]. 
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Тема 7 Трансформатори, електромагніти та електромагнітні апарати 

Призначення та галузь застосування трансформаторів. Конструкція і 

принцип дії однофазного трансформатора. Рівняння МРС і ЕРС 

трансформатора. Робота трансформатора у режимі неробочого ходу і під 

навантаженням. Т- і Г-подібні схеми заміщення. Векторні діаграми. Зовнішня 

характеристика трансформатора. Втрати і ККД трансформатора. Трифазні 

трансформатори. Групи з’єднань обмоток 3-фазних трансформаторів. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть призначення і галузі застосування трансформаторів.  

2. Поясніть пристрій і принцип дії однофазного трансформатора. 

3. Дайте визначення коефіцієнту трансформації. 

4. Наведіть класифікацію трансформаторів. Назвіть, які умовні 

позначення трансформаторів використовують на принципових схемах.  

5. Назвіть величини, що визначаються в дослідах неробочого ходу і 

короткого замикання трансформатора, та охарактеризуйте їх практичне 

значення.  

6. Поясніть пристрій і принцип дії трифазного силового 

трансформатора.  

7. Поясніть пристрій і принцип дії спеціальних трансформаторів і сфери 

їх застосування (автотрансформатори, зварювальні та вимірювальні 

трансформатори). 

8. Який принцип дії та як здійснюється саморегулювання 

трансформатора? 

Література: [2, с. 345–355; 7, с. 38–48; 6, с. 218–225]. 

 

Тема 8 Асинхронні двигуни (АД)  

Обертове магнітне поле 3-фазної системи струмів. Конструкція і 

принципи дії асинхронного двигуна (АД). Спосіб з’єднання обмоток статора. 

Залежність частоти, ЕРС і струмів ротора від ковзання під час роботи АД. 

Схеми заміщення АД. Векторні діаграми. Енергетична діаграма, ККД і 
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коефіцієнт потужності АД. Спеціальні асинхронні машини. Сельсини, їх 

конструкція, режими роботи та призначення. Асинхронні виконавчі двигуни. 

Гістерезисні двигуни. Лінійні АД. 

Питання для самоперевірки 

1. З яких ділянок складається магнітний ланцюг асинхронної машини? 

2. Яка мета розрахунку магнітного ланцюга асинхронної машини? 

3. Як впливає вибір значення магнітної індукції в повітряному зазорі на 

властивості асинхронного двигуна? 

4. Що враховує коефіцієнт повітряного зазору? 

5. Як визначити коефіцієнт магнітного насичення? 

6. Чим обумовлені індуктивні опори розсіювання обмоток статора і 

ротора асинхронного двигуна? 

7. Поясніть пристрій і принцип дії трифазного асинхронного двигуна з 

короткозамкненим ротором. 

8. Які переваги та недоліки має трифазний асинхронний двигун з 

короткозамкненим ротором? 

9. Як здійснюється реверс асинхронного двигуна? 

10. Що розуміють під режимом ідеального неробочого ходу в двигуні? 

Література: [9, с. 130–142; 3, с. 126–137; 1, с. 418–425]. 

 

Тема 9 Синхронні двигуни (СД)  

Векторні діаграми синхронних двигунів (СД). Переваги та недоліки. 

Механічна та регулювальні характеристики. Спеціальні синхронні машини 

(СМ). Синхронні мікромашини з постійними магнітами. Реактивні СМ. 

Гістезисні СМ. Редукторні й крокові СМ. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвати переваги і недоліки синхронних двигунів порівняно з 

двигунами інших типів.  

2. У яких випадках використання синхронних двигунів економічно не 

виправдане?  



 15

3. Чим визначається вибір між явнополюсними і неявнополюсними 

типами роторів синхронних двигунів?  

4. За яких умов обмотка статора двигуна не буде споживати реактивний 

струм, а коефіцієнт потужності дорівнюватиме одиниці?  

5. Яка властивість синхронних двигунів дає змогу використовувати їх 

для підвищення коефіцієнта потужності установки?  

6. У яких випадках застосування синхронних компенсаторів дає 

економічно кращий ефект, ніж використання конденсаторних батарей?  

7. Поясніть особливості конструкції та принципу дії синхронних двигунів. 

8. Поясніть фізичну сутність асинхронного пуску синхронних двигунів. 

9. Позначте особливості синхронних двигунів для систем автоматики. 

10. Поясніть принцип функціонування редукторних реактивних двигунів. 

11. Перерахуйте особливості функціонування гістерезисних двигунів. 

Література: [18, с. 280–300; 3, с. 222–240; 6, с. 517–521]. 

 

Тема 10 Двигуни постійного струму (ДПС)  

Номінальні дані двигунів постійного струму (ДПС). ДПС з послідовним 

та змішаним збудженням. Рівняння електричної рівноваги. Загальні відомості 

про якірні обмотки ДПС. Процес комутації. Способи поліпшення комутації. 

Спеціальні ДПС. Електромеханічні підсилювачі потужності. Тахогенератори. 

Виконавчі ДПС. Колекторні машини змінного струму. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть технічні та економічні переваги двигунів постійного струму 

перед двигунами змінного струму. 

2. Які технічні та економічні недоліки мають двигуни постійного 

струму?  

3. Чому статор генератора постійного струму являє собою масивну 

сталеву або ж чавунну відливку, а статор генератора змінного струму збирають 

з ізольованих листів електротехнічної сталі?  

4. Які існують альтернативи механічному колектору машин постійного 
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струму з огляду на його технічні й економічні можливості?  

5. Як впливає реакція якоря на роботу електродвигуна?  

6. Чому необхідно покращувати умови комутації машин постійного 

струму?  

7. Яке призначення додаткових полюсів статора електричних машин?  

8. Чому магнітне коло додаткових полюсів повинне працювати у 

ненасиченому режимі?  

9. Чому в двигунах послідовного збудження компенсаційна обмотка не 

використовується?  

Література: [8, с. 22–30; 9, с. 128–136; 18, с. 182–196]. 

 

Тема 11 Основи електроприводу 

Призначення і функції електроприводу. Структура електромеханічної 

системи, її складові частини і елементи. Механіка електроприводу, рівняння 

руху. Характеристики робочих машин. Електромеханічні та механічні 

характеристики двигунів. Природна і штучні характеристики двигунів, 

жорсткість механічної характеристики. Критерій стійкості сумісної роботи 

електродвигуна та робочої машини. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні функції електроприводу. 

2. Для чого призначений електропривод? 

3. Що являє собою структура електромеханічної системи? Поясніть 

основний принцип її роботи. 

4. Назвіть переваги та недоліки використання електромеханічної 

системи. 

5. Назвіть рівняння руху. 

6. Охарактеризуйте активний та реактивний моменти опору робочих 

машин.  

7. Що таке електромеханічні та механічні характеристики двигунів? 

8. Наведіть рівняння механічної характеристики двигуна. 
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9. Що таке жорсткість механічної характеристики? 

10. Перелічіть критерії стійкості сумісної роботи електродвигуна та 

робочої машини. 

11. Що таке природна і штучні характеристики двигунів? 

Література: [8, с. 260–280; 7, с. 112–120, с. 136–138; 18, с. 124–136, с. 157–

163; 6, с. 10–24]. 

 

Тема 12 Характеристики двигунів постійного струму 

Характеристики двигунів постійного струму. Рівняння і структурні схеми 

двигуна постійного струму незалежного збудження. Канали керування полем і 

колом якоря, їх особливості. Методи регулювання частоти обертання. Гальмівні 

режими роботи двигуна постійного струму незалежного збудження. 

Передавальні функції двигуна. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть переваги використання двигунів постійного струму 

незалежного збудження. 

2. Охарактеризуйте двигуни постійного струму незалежного збудження.  

3. Охарактеризуйте структурні схеми двигуна постійного струму 

незалежного збудження. 

4. Охарактеризуйте способи регулювання швидкості для двигунів 

постійного струму незалежного збудження. 

5. Охарактеризуйте способи гальмування для двигунів постійного 

струму незалежного збудження. 

Література: [16, с. 106–114, с. 118–124; 7, с. 175–178]. 

 

Тема 13 Характеристики двигунів змінного струму 

Характеристики двигунів змінного струму. Рівняння і схеми заміщення 

асинхронних двигунів (АД). Способи регулювання частоти обертання та 

моменту АД. Гальмівні режими роботи. Характеристики синхронних двигунів. 
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Питання для самоперевірки 

1. Як за даними каталогу будується механічна характеристика асинхронного 

двигуна? 

2. Назвіть можливі гальмівні режими асинхронного двигуна. 

3. Під дією яких чинників асинхронний двигун може перейти в режим 

рекуперативного гальмування? 

4. Назвіть особливості механічних характеристик асинхронного двигуна з 

короткозамкненим ротором у разі великих значень ковзання. 

5. Назвіть характерні особливості пускових властивостей асинхронного 

двигуна з короткозамкненим ротором. 

6. Охарактеризуйте способи регулювання швидкості для асинхронних 

двигунів. 

7. Охарактеризуйте способи гальмування для асинхронних двигунів. 

8. Як реалізується гальмування проти вмиканням асинхронного двигуна? 

9. Яким чином асинхронний двигун переводиться в режим динамічного 

гальмування? 

10. Поясніть вплив насичення магнітного кола на вид механічної 

характеристики в режимі динамічного гальмування. 

11. Наведіть характеристики синхронних двигунів. 

Література: [16, с. 106–114, с. 118–124; 7, с. 175–178]. 

 

Тема 14 Енергетика й основи вибору потужності систем 

електроприводу 

Енергетика електричного привода. Енергетика регульованого 

електричного приводу. Розрахунок та вибір потужності двигунів під час різних 

режимів роботи. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть основні енергетичні показники двигуна. 

2. З чого складаються повні втрати? 

3. Які втрати належать до складу постійних втрат двигуна? 
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4. Що впливає на величину змінних втрат двигуна? 

5. Яким чином визначається ККД двигуна? 

Література: [13, с. 218–291; 18, с. 332–348]. 

 

Тема 15 Системи релейно-контактного керування електроприводом 

(ЕП) 

Принципи і особливості застосування релейно-контакторного керування 

ЕП. Типові вузли схеми керування пуском, гальмуванням і реверсом двигунів 

постійного і змінного струму. Типові схеми. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте основні вузли автоматичного керування пуском 

ДПС у функції часу. Наведіть схему автоматичного керування реверсом ДПС у 

функції часу. Поясніть принцип автоматичного керування гальмуванням ДПС у 

функції часу. 

2. Охарактеризуйте основні вузли автоматичного керування пуском 

ДПС у функції ЕРС. Наведіть схему автоматичного керування реверсом ДПС у 

функції ЕРС. Поясніть принцип автоматичного керування гальмуванням ДПС у 

функції ЕРС. 

3. Охарактеризуйте основні вузли автоматичного керування пуском 

ДПС у функції струму.  

4.  Поясніть роботу автоматичного керування режимами роботи ДПС у 

функції положення. 

5.  Наведіть схему автоматичного керування пуском АД у функції часу. 

6. Дайте визначення типових вузлів автоматичного керування АД у 

функції часу. 

7. Поясніть принцип автоматичного керування пуском АД у функції 

ЕРС. 

8. Які типові вузли автоматичного керування використовують під час 

реверсу АД у функції ЕРС? 

9. Дайте визначення типових вузлів автоматичного керування 
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гальмуванням АД у функції ЕРС. 

10.  Охарактеризуйте основні вузли автоматичного керування пуском АД 

у функції швидкості з безпосереднім вимірюванням швидкості. 

11.  Які типові вузли автоматичного керування використовують під час 

пуску АД у функції струму? 

12.  Яким чином відбувається прямий пуск синхронних двигунів з 

електромашинним збуджувачем? 

13.  Наведіть умови, за яких можливе застосування прямого пуску 

синхронного двигуна. 

14.  Охарактеризуйте схему автоматичного керування пуском синхронних 

двигунів з подачею збудження у функції швидкості. 

15. Поясніть принцип роботи схеми автоматичного керування пуском 

синхронних двигунів з подачею збудження у функції струму. 

Література: [18, с. 391–499; 4, с. 56–89]. 

 

Тема 16 Системи регульованого ЕП 

Класифікація систем регульованого ЕП. Системи регульованого ЕП 

постійного струму. Тиристорний ЕП постійного струму. Імпульсне 

регулювання координат ЕП постійного струму. Системи регульованого ЕП 

змінного струму. Частотне регулювання асинхронних двигунів. Закони 

частотного керування. Вентильно-індукторний ЕП, конструкція вентильно-

індукторного двигуна, структури силових перетворювачів, алгоритми 

керування. Крокові двигуни. Системи керування кроковими двигунами. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть переваги використання систем регульованого ЕП. 

2. Наведіть класифікацію систем регульованого ЕП. 

3. Охарактеризуйте тиристорний ЕП постійного струму.  

4. Що таке імпульсне регулювання координат ЕП постійного струму? 

5. Охарактеризуйте частотне регулювання асинхронних двигунів. 

6. Які існують закони частотного керування? 
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7. Охарактеризуйте вентильно-індукторний ЕП. 

8. Дайте визначення крокових двигунів. 

9. Із яких основних компонентів складається система керування 

кроковими двигунами? 

10. Наведіть алгоритм керування кроковими двигунами. 

Література: [16, с. 106–114, с. 118–124; 7, с. 175–178]. 

 

Тема 17 Замкнуті системи ЕП 

Одноконтурні СКЕП з різними типами зворотних зв'язків, структурні 

схеми. Формування статичних і динамічних характеристик. Принципи 

побудови СКЕП з підпорядкованим регулюванням координат. Оптимізація 

контурів регулювання. Оптимізація контурів струму та швидкості за 

модульним та симетричним оптимумами. Система векторного керування ЕП 

змінного струму. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення термінів «об’єкт керування» та «керуючий 

пристрій». 

2. Охарактеризуйте такі системи: система стабілізації; система 

програмного керування; слідкуюча система; екстремальна система.  

3. Охарактеризуйте загальні принципи керування в замкнутих системах. 

4. Охарактеризуйте прямі показники якості в системах автоматичного 

керування електроприводами. 

5. Наведіть основні принципи стабілізації швидкості обертання в системі 

з від’ємним зворотним зв’язком за швидкістю. Побудуйте статичні та динамічні 

характеристики. 

6. Наведіть основні принципи стабілізації швидкості обертання в системі 

з від’ємним зворотним зв’язком за струмом. Побудуйте статичні та динамічні 

характеристики. 

7. Наведіть основні принципи стабілізації швидкості обертання в системі 
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з додатним зворотним зв’язком за струмом. Побудуйте статичні та динамічні 

характеристики. 

8. Наведіть основні принципи стабілізації швидкості обертання в системі 

з від’ємним зворотним зв’язком за напругою. Побудуйте статичні та динамічні 

характеристики. 

9. Охарактеризуйте принципи оптимізації в системах підпорядкованого 

реґулювання. 

10. Дайте характеристику загальних принципів оптимізації систем за 

модульним оптимумом. 

11. Дайте характеристику загальних принципів оптимізації систем за 

симетричним оптимумом. 

12. Охарактеризуйте принципи оптимізації контуру струму без 

урахування ЕРС та дайте характеристику показників якості керування. 

13. Дайте характеристику принципів оптимізації контуру струму з 

урахуванням ЕРС та дайте характеристику показників якості керування. 

14. Охарактеризуйте принципи реґулювання струму в системах 

підпорядкованого регулювання з інерційними перетворювачами. 

15. Охарактеризуйте вплив ЕРС двигуна на статичні та динамічні 

характеристики контуру струму. 

16. Дайте характеристику принципів оптимізації контуру швидкості за 

симетричним оптимумом за наявності оптимізованого контуру струму. 

Наведіть характеристику показників якості керування. 

17. Охарактеризуйте принципи обмеження струму в системах 

підпорядкованого реґулювання. 

18. Охарактеризуйте принципи реґулювання ЕРС (швидкості) у системах 

підпорядкованого реґулювання. 

19. Охарактеризуйте принципи реґулювання положення в системах 

підпорядкованого реґулювання. 

Література: [4, с. 132–184; 5, с. 126–185]. 
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Тема 18 Перехідні процеси (ПП) в системах ЕП 

ПП у двигунах постійного струму з незалежним збудженням (ДПС НЗ) 

без урахування електромагнітної інерції. Формування ПП у ЕП постійного 

струму. Пускові режими ДПС НЗ у систему ТП-Д у разі лінійної зміни напруги 

якоря. Способи керованого пуску двигунів змінного струму. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Які види перехідних процесів існують в електроприводі?  

2. Які види нелінійностей діють в електроприводах?  

3. Які існують методи аналізу нелінійних перехідних процесів? 

4. Який вигляд мають перехідні процеси пуску в системі Г-Д з активним 

моментом навантаження?  

5. Який вигляд мають перехідні процеси пуску в системі Г-Д з 

реактивним моментом навантаження?  

6. Який вигляд мають перехідні процеси гальмування в системі Г-Д з 

активним моментом навантаження?  

7. Який вигляд мають перехідні процеси гальмування в системі Г-Д з 

реактивним моментом навантаження?  

8. Який вигляд мають перехідні процеси реверсу в системі Г-Д з 

активним моментом навантаження?  

9. Який вигляд мають перехідні процеси реверсу в системі Г-Д з 

реактивним моментом навантаження? 

10. Якими диференційними рівняннями описуються перехідні процеси в 

системі ТП-Д?  

11. Який вигляд мають перехідні процеси в системі ТП-Д? 

Література: [9, с. 186–198; 18, с. 422–444; 1, с. 510–524]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Модуль 1 

1. Назвіть основні елементи електричного кола та їх призначення. 

2. Які існують види електричного струму?  

3. Дайте визначення такого параметра електричного кола як опір.  

4. Поясніть різницю між активними і пасивними елементами 

електричного кола. 

5. Що розуміють під ідеальним елементом електричного кола? Наведіть 

приклади. 

6. Що розуміють під вузлом та контуром електричного кола? 

7. Які встановлені види електричних схем? У чому їх основні 

відмінності та яке їх призначення? 

8. У чому різниця між точністю і чутливістю приладу? 

9. Як розширюють межі вимірювання струму й напруги в колах 

постійного й змінного струмів? 

10. Як ввмикають електродинамічний ватметр у коло під час вимірювання 

активної потужності в однофазному (трифазному) колі? 

11. Як ватметром виміряти реактивну потужність трифазної мережі? 

12. Чим зумовлена висока точність вимірювання компенсаційним 

методом? 

13. Як за допомогою двох ватметрів виміряти в трифазному 

трипровідному колі активну й реактивну потужності споживача? 

14. У чому переваги електричних методів вимірювання неелектричних 

величин? 

15. Дайте визначення закону Ома для повного кола. 

16. Що розуміють під номінальними даними електроспоживача? 

17. Дайте визначення повної та корисної потужності, потужності втрат. 

18. Запишіть основні співвідношення для визначення ККД електричного 

кола. 
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19. Поясніть закон Джоуля–Ленца. 

20. За якої умови джерело віддає до зовнішнього кола максимальну 

потужність? 

21. Поясніть загальні властивості послідовного з’єднання елементів кола. 

22. Поясніть загальні властивості паралельного з’'єднання елементів кола. 

23. У чому суть методу еквівалентного перетворення? 

24. Запишіть формули еквівалентного перетворення «зірки» до 

«трикутника», «трикутника» до «зірки». 

25. Поясніть фізичний зміст першого та другого законів Кірхгофа. 

26. Скільки незалежних рівнянь можна скласти за першим та другим 

законами Кірхгофа для схеми довільної конфігурації? 

27. Поясніть алгоритм знаходження невідомих струмів для схеми 

довільної конфігурації за законами Кірхгофа. 

28. Поясніть порядок розрахунку схеми методом вузлових потенціалів. 

29. Поясніть порядок розрахунку схеми методом контурних струмів. 

30. Поясніть суть принципу суперпозиції. 

31. Поясніть суть методу еквівалентного генератора. 

32. Що розуміють під змінним струмом? Періодичним струмом? 

33. Дайте характеристику резистивного (індуктивного, ємнісного) 

елемента електричного кола. 

34. У чому відмінність фізичних процесів в індуктивному елементі під 

час проходження через нього постійного і змінного струмів? 

35. У чому відмінність фізичних процесів у ємнісному елементі під час 

його роботи в колах постійного й змінного струмів? 

36. Що розуміють під діючим значенням періодичного струму, напруги? 

Що розуміють під середнім значенням періодичного синусоїдального струму? 

37. Що розуміють під векторною діаграмою?  

38. Які форми запису комплексних значень синусоїдальних струмів 

застосовують на практиці? 

39. Поясніть, чому у раз постійного струму ввімкнення до кола 
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конденсатора рівноцінне розриву кола, а у разі змінного струму коло 

залишається замкнутим (струм через ємність проходить)? 

40. Напишіть вираз для миттєвого значення струму в колі, що складається 

з послідовно з’єднаних елементів R і L (R і C), якщо до затискачів кола 

прикладена напруга u = Umsinωt. Накресліть векторну діаграму для цього кола. 

41. Які кути зміщення фаз між напругами R, L і С-елементів, увімкнених 

послідовно? 

42. Які кути зміщення фаз між струмами R, L і С-елементів, увімкнених 

паралельно? 

43. Визначте умови резонансу напруг (струмів) у колі, накресліть для 

цього режиму векторну діаграму. 

44. Напишіть закон Ома й закони Кірхгофа в комплексній формі. 

45. Запишіть вираз еквівалентного комплексного опору для змішаного 

з’єднання опорів. 

46. Накресліть «трикутники» опорів і провідностей, виведіть формули 

переходу від опорів до провідностей (від провідностей до опорів). 

47. Накресліть  «трикутник» потужностей, напишіть формули для сторін 

цього «трикутника». 

48. Які схеми з’єднання фаз застосовують у трифазних мережах? 

49. Запишіть у комплексній формі фазні напруги трифазного 

симетричного споживача, з’єднаного за схемою «зірка». 

50. Поясніть особливості трифазних чотирипровідних кіл. 

 

Модуль № 2 

1. Назвіть сфери застосування асинхронних двигунів. 

2. Поясніть призначення і принципи дії АД. 

3. Охарактеризуйте спеціальні асинхронні машини. 

4. Охарактеризуйте асинхронні виконавчі двигуни. 

5. Охарактеризуйте лінійні АД. 

6. Назвіть види двигунів постійного струму. 
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7. Охарактеризуйте сельсини та їх конструкцію. 

8. На які види поділяють електричні машини? 

9. Поясніть процес комутації двигунів постійного струму. 

10. З яких типів елементів складається тахогенератор? 

11. Назвіть та охарактеризуйте колекторні машини змінного струму. 

12. Яким чином працюють виконавчі ДПС? 

13. Охарактеризуйте електромеханічні підсилювачі потужності. 

14. Охарактеризуйте характеристики робочих машин. 

15. Назвіть електромеханічні та механічні характеристики двигунів. 

16. Як визначається жорсткість механічної характеристики? 

17. Укажіть критерій стійкості сумісної роботи електродвигуна та робочої 

машини. 

18. Які є рівняння і структурні схеми двигуна постійного струму 

незалежного збудження? 

19. Які існують гальмівні режими роботи двигуна постійного струму 

незалежного збудження? 

20. Назвіть способи регулювання швидкості асинхронних двигунів. 

21. Що таке передавальні функції двигуна? 

22. Наведіть характеристики синхронних двигунів. 

23. Що таке системи релейно-контактного керування ЕП? 

24. Які є типові вузли схеми керування пуском, гальмуванням і реверсом 

двигунів постійного і змінного струму? 

25. Що таке системи регульованого ЕП? 

26. Назвіть закони частотного керування. 

27. Назвіть системи регульованого ЕП змінного струму. 

28. Для чого призначені крокові двигуни? 

29. Для чого призначені замкнуті систем ЕП? 

30. Як виконується оптимізація контурів регулювання координат ЕП?  
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