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1 Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна заочна 

Галузь знань, 
спеціальність,  

освітній ступінь денна заочна 

Кількість кредитів 
Галузь знань 

14 «Електрична 
інженерія»  

8  

вибіркова 

Модулів 
2 Рік підготовки: 

Змістових модулів 
4 3-й 3-й; 4-й 

Індивідуальне 
науково-дослідне 

завдання 
– 

Семестр 

Загальна кількість 
годин 5-й; 6-й 6-й; 7-й 

240 

Спеціальність: 
141 «Електроенергетика, 

електротехніка та 
електромеханіка» 

 

Лекції 
Тижневих годин  

навчання 
аудиторних 

16 год.; 
16 год. 

4 год.;  
4 год. 

2,2; 2,7  Лабораторні роботи 
Тижневих годин  

самостійної роботи 
студента 

12 год.; 
12 год. 

4 год.;  
4 год. 

Практичні роботи 
12 год.; 
12 год. 

4 год.; 
4 год. 4,4; 5,3  

Самостійна робота 
80 год.; 
80 год., 

108 год.; 
108 год. 

Індивідуальні завдання: 
– 

Вид контролю 

 

Освітній ступінь: 
бакалавр 

диф. залік, екзамен 
 

співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 40/80=0,5; 
для заочної форми навчання – 12/108=0,12. 



 

2 Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета: формування фундаментальних знань про властивості і 
характеристики основних елементів, які є складовими частинами систем 
автоматизованого електропривода.  

Завдання: набуття теоретичних та практичних навичок, які дають змогу 
самостійно здійснювати проекту діяльність: вибору та застосування як 
окремих елементів так і систем електропривода в цілому та отримання 
навичок в роботі з елементами систем курування і автоматики, силовими  
перетворюючими пристроями у розрізі систем автоматизованого 
електропривода. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
– характеристики, структурні схеми та функціональні властивості 

елементів автоматизованого електропривода; 
– будову, основні технічні характеристики та параметри елементів, які 

складають керуючу, вимірювальну і перетворюючу техніку електропривода; 
– будову систем збору і обробки даних; 
– принципи дії і характеристики датчиків швидкості, кута повороту, 

положення; 
– характеристики і принцип дії датчиків струму та напруги, магнітного 

потоку; 
– особливості вимірювання температури і вібрації; 
– класифікацію і характеристики силових елементів автоматизованого 

електропривода; 
– принципи керування силовими ключами систем імпульсно-фазного 

керування; 
– схеми і режими роботи широтно-імпульсних перетворювачів 

постійного струму, перетворювачів частоти, тиристорних регуляторів 
напруги; 

уміти: 
– визначити потрібні для одержання необхідних властивостей 

електропривода в цілому характеристики його складових елементів; 
– розрахувати та вибирати по каталогам необхідні елементи систем 

автоматизованого електропривода, елементи гальванічної розв’язки, 
перетворюючі елементи і т.і.; 

– визначати швидкість обертання за допомогою електромашинного та 
фотоелектричного датчиків швидкості; 

– вимірювати струм і напругу за допомогою датчиків, розраховувати 
якісні показники струм і напругу; 

– працювати з системою імпульсно-фазового керування тиристорами; 
– вибирати елементи систем керування силовими перетворювачами. 



 

3 Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовний модуль 1. «Вимірювальні перетворювачі механічних та 

електричних параметрів електромеханічних систем» 
Тема 1 Вступ. Поняття та класифікації елементів автоматизованого 

електропривода. Силові елементи систем автоматизованого електропривода. 
Керуючі елементи систем автоматизованого електропривода. Датчики 
електромагнітних змінних. Датчики механічних величин. Датчики 
технологічних змінних*. Електричні виміри неелектричних величин*. 

Тема 2 Вимірювальні перетворювачі швидкості обертання вузлів 
електромеханічних систем. Електромашинні датчики швидкості. 
Перетворення аналогових сигналів на дискретні*. Імпульсні тахометри 
кутової швидкості. Енкодери. Естіматори*. Характеристики та особливості 
застосування. 

Тема 3 Вимірювальні перетворювачі електричних параметрів 
електромеханічних систем. Резистивні датчики. Датчики, основані на ефекті 
Холла. Трансформаторні датчики. Котушки Роговського*. Структура 
системи вимірювань. Вимірювання сигналів із ШІМ*. Особливості роботи та 
характеристики. Датчики магнітного потоку. Естіматори магнітного потоку*. 

 
Змістовний модуль 2. «Вимірювальні перетворювачі 

неелектричних параметрів електромеханічних систем» 
Тема 4 Вимірювальні перетворювачі неелектричних параметрів у 

електромеханічних системах. Датчики температури. Виконання металевих та 
напівпровідникових термісторів. Термоелектричні датчики. Особливості 
виконання вимірювання температури. Датчики вібрацій*. П’єзоелектричні 
датчики*. Тензометричні датчики. Особливості роботи та характеристики. 

Тема 5 Методи зменшення шумів і перешкод у системах 
автоматизованого електропривода. Гальванічна розв'язка. Заземлення*. 
Екранування сигнальних проводів 

 
Змістовний модуль 3. «Силові елементи систем автоматизованого 

електропривода» 
Тема 6 Силові елементи в системах АЕП. Тиристорні перетворювачі 

напруги. Напівпровідникові ключі та методи керування ними. Системи 
імпульсно-фазного керування. Силова частина тиристорних перетворювачів. 
Захист напівпровідникових тиристорів*. 

Тема 7 Транзисторні перетворювачі напруги. Генератори ШІМ 
сигналів. Принципи керування силовими ключами з використанням 
спеціальних драйверів. Широтно-імпульсний перетворювач. Схеми 
реверсивного широтно-імпульсного перетворювача, режими роботи. 
Схемотехніка силових елементів імпульсних перетворювачів. Драйвери 
силових транзисторів*. Підключення драйверів до вихідних ланцюгів 



силових транзисторів. Джерела живлення драйверів*. Плаваюче керування 
силовими ключами. Робота бутстрепного каскаду*. 

Тема 8 Режими роботи напівпровідникових елементів. Вибір 
ключового елемента схеми. Вплив температури на параметри силових 
ключів. Граничні характеристики напівпровідникових ключів*. Області 
безпечних режимів роботи*. Потужність втрат в напівпровідникових 
елементах. Складові потужності втрат. Потужність що виділяється при 
включенні і виключенні діодів*. Потужність комутаційних втрат 
тиристорів*. Потужність комутаційних втрат транзисторів. 

 
Змістовний модуль 4. «Режими роботи напівпровідникових 

перетворювачів енергії» 
Тема 9 Елементи захисту транзисторних перетворювачів енергії. 

Вимоги до систем захисту напівпровідникових перетворювачів. Елементи 
захисту за струмом. Елементи для обмеження перенапруг. Захисні кола 
силових ключів. Кола формування траєкторії робочої точки транзисторів*. 
Захисні кола силових модулів*. 

Тема 10 Нагрівання та теплові параметри напівпровідникових 
елементів. Тепловий режим силових напівпровідникових приладів. Тепловий 
опір. Перехідний тепловий опір. Розрахунок температури нагріву 
напівпровідникової структури*. Охолодження силових напівпровідникових 
приладів. Способи охолодження. Порівняння систем охолодження. 
Теплообмін між твердим тілом і газоподібною середовищем*. 

Тема 11 Перетворювачі частоти. Силова частина перетворювачів 
частоти. Безпосередній перетворювач частоти. Перетворювач з автономним 
інвертором напруги та з автономним інвертором струму*. Формування 
керуючих сигналів в автономних інверторах напруги. Схемотехніка 
перетворювачів частоти. 

 
 
* – матеріали, що виносяться на самостійне опрацювання. 



 
4 Структура навчальної дисципліни 

 

 

Кількість годин 
денна / заочна Назви змістовних модулів і тем 

Усього Л. Лаб. П. Інд. 
1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 
Змістовний модуль 1. Вимірювальні перетворювачі механічних та 
електричних параметрів електромеханічних систем 
Тема 1 Вступ. Поняття та 
класифікації елементів 
автоматизованого 
електропривода. Силові елементи 
систем автоматизованого 
електропривода. Керуючі 
елементи систем 
автоматизованого 
електропривода. Датчики 
електромагнітних змінних. 
Датчики механічних величин. 
Датчики технологічних змінних*. 
Електричні виміри неелектричних 
величин*. 

17/16,5 3/0,5 -/- -/- 14/16 

Тема 2 Вимірювальні 
перетворювачі швидкості 
обертання вузлів 
електромеханічних систем. 
Електромашинні датчики 
швидкості. Перетворення 
аналогових сигналів на 
дискретні*. Імпульсні тахометри 
кутової швидкості. Енкодери. 
Естіматори*. Характеристики та 
особливості застосування. 

27/23 3/1 4/1 2/1 18/20 



 

 

 

 

Тема 3 Вимірювальні 
перетворювачі електричних 
параметрів електромеханічних 
систем. Резистивні датчики. 
Датчики, основані на ефекті 
Холла. Трансформаторні датчики. 
Котушки Роговського*. 
Структура системи вимірювань. 
Вимірювання сигналів із ШІМ*. 
Особливості роботи та 
характеристики. Датчики 
магнітного потоку. Естіматори 
магнітного потоку*. 

29/21,5 3/1 4/1 6/1,5 16/18 

Разом за змістовним модулем 1 73/61 9/2,5 8/2 8/2,5 48/54 
Змістовний модуль 2. Вимірювальні перетворювачі неелектричних 
параметрів електромеханічних систем 
Тема 4 Вимірювальні 
перетворювачі неелектричних 
параметрів у електромеханічних 
системах. Датчики температури. 
Виконання металевих та 
напівпровідникових термісторів. 
Термоелектричні датчики. 
Особливості виконання 
вимірювання температури. 
Датчики вібрацій*. 
П’єзоелектричні датчики*. 
Тензометричні датчики. 
Особливості роботи та 
характеристики. 

30/32,5 4/1 4/2 4/1,5 18/28 

Тема 5 Методи зменшення шумів 
і перешкод у системах 
автоматизованого 
електропривода. Гальванічна 
розв'язка. Заземлення*. 
Екранування сигнальних проводів 

17/26,5 3/0,5 -/- -/- 14/26 

Разом за змістовним модулем 2 47/59 7/1,5 4/2 4/1 32/54 
Разом за модулем 1 120/120 16/4 12/4 12/4 80/108 



 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2 
Змістовний модуль 3. Силові елементи систем автоматизованого 
електропривода  
Тема 6 Силові елементи в 
системах АЕП. Тиристорні 
перетворювачі напруги. 
Напівпровідникові ключі та 
методи керування ними. Системи 
імпульсно-фазного керування. 
Силова частина тиристорних 
перетворювачів. Захист 
напівпровідникових тиристорів*. 

21/21,5 3/0,5 2/0,5 2/0,5 14/20 

Тема 7 Транзисторні 
перетворювачі напруги. 
Генератори ШІМ сигналів. 
Принципи керування силовими 
ключами з використанням 
спеціальних драйверів. Широтно-
імпульсний перетворювач. Схеми 
реверсивного широтно-
імпульсного перетворювача, 
режими роботи. Схемотехніка 
силових елементів імпульсних 
перетворювачів. Драйвери 
силових транзисторів*. 
Підключення драйверів до 
вихідних ланцюгів силових 
транзисторів. Джерела живлення 
драйверів*. Плаваюче керування 
силовими ключами. Робота 
бутстрепного каскаду*. 

25/24,5 3/1 4/1 2/0,5 16/22 



Тема 8 Режими роботи 
напівпровідникових елементів. 
Вибір ключового елемента схеми. 
Вплив температури на параметри 
силових ключів. Граничні 
характеристики 
напівпровідникових ключів*. 
Області безпечних режимів 
роботи*. Потужність втрат в 
напівпровідникових елементах. 
Складові потужності втрат. 
Потужність що виділяється при 
включенні і виключенні діодів*. 
Потужність комутаційних втрат 
тиристорів*. Потужність 
комутаційних втрат транзисторів. 

17/14 2/0,5 2/0,5 3/1 10/12 

Разом за змістовним модулем 3 63/60 8/2 8/2 7/2 40/54 
Змістовний модуль 4.  Режими роботи напівпровідникових 
перетворювачів енергії 
Тема 9 Елементи захисту 
транзисторних перетворювачів 
енергії. Вимоги до систем захисту 
напівпровідникових 
перетворювачів. Елементи 
захисту за струмом. Елементи для 
обмеження перенапруг. Захисні 
кола силових ключів. Кола 
формування траєкторії робочої 
точки транзисторів*. Захисні кола 
силових модулів*. 

22/23 3/1 2/1 3/1 14/20 

Тема 10 Нагрівання та теплові 
параметри напівпровідникових 
елементів. Тепловий режим 
силових напівпровідникових 
приладів. Тепловий опір. 
Перехідний тепловий опір. 
Розрахунок температури нагріву 
напівпровідникової структури*. 
Охолодження силових 
напівпровідникових приладів. 
Способи охолодження. 
Порівняння систем охолодження. 
Теплообмін між твердим тілом і 
газоподібною середовищем*. 

16/17,5 2/0,5 2/1 -/- 12/16 



* – матеріали, що виносяться на самостійне опрацювання. 
 

Тема 11 Перетворювачі частоти. 
Силова частина перетворювачів 
частоти. Безпосередній 
перетворювач частоти. 
Перетворювач з автономним 
інвертором напруги та з 
автономним інвертором струму*. 
Формування керуючих сигналів в 
автономних інверторах напруги. 
Схемотехніка перетворювачів 
частоти. 

19/19,5 3/0,5 -/- 2/1 14/18 

Разом за змістовним модулем 4 57/60 8/2 4/2 5/2 40/54 
Разом за модулем 2 120/120 16/4 12/4 12/4 80/108 
Усього годин 240/240 32/8 24/8 24/8 160/216 



 
5 Теми практичних занять 

 
Кількість годин № 

з/п Назва теми Денна ф. Заочна ф. 
Модуль 1 

1 Дослідження схем та принципу дії 
перетворювачів частота-напруга і 
напруга-частота 

2 0,5 

2 Дослідження схем включення та 
основних параметрів датчиків струму та 
напруги 

3 0,5 

3 Обробка експериментальних даних у 
пакеті MathCAD 

3 1 

4 Вибір і розрахунок підсилювально-
перетворюючих елементів 
термоелектричних датчиків 

2 1 

5 Вибір і розрахунок підсилювально-
перетворюючих елементів 
терморезистивних датчиків 

2 1 

Разом за модулем 1 12 4 
Модуль 2 

6 Розрахунок та вибір елементів силових 
кіл тиристорних перетворювачів енергії 

2 0,5 

7 Дослідження схем та принципу дії 
генераторів ШІМ 

2 0,5 

8 Вибір елементів систем керування 
силовими транзисторними 
перетворювачами 

3 1 

9 Розрахунок та вибір елементів силових 
кіл транзисторних перетворювачів 
енергії 

3 1 

10 Вибір елементів систем керування 
перетворювача частоти з проміжною 
ланкою постійного струму 

2 1 

Разом за модулем 2 12 4 
Усього годин 24 8 

 



 
6 Теми лабораторних робіт 

 
Кількість годин № 

з/п Назва теми Денна ф. Заочна ф. 
Модуль 1 

1 Дослідження електромашинного та 
фотоелектричного датчиків швидкості 

4 1 

2 Дослідження датчиків струму і напруги 4 1,5 
3 Дослідження вимірювальних 

комплексів електромеханічних систем 
4 1,5 

Разом за модулем 1 12 4 
Модуль 2 

4 Дослідження систем імпульсно-фазного 
керування тиристорами 

2 0,5 

5 Дослідження систем керування 
нереверсивним широтно-імпульсними 
перетворювачами 

2 0,5 

6 Дослідження систем керування та 
режимів роботи реверсивних широтно-
імпульсних перетворювачів 

2 0,5 

7 Дослідження комутаційних 
характеристик IGBT транзисторів 

2 1 

8 Дослідження методів захисту IGBT 
транзисторів від перенапруги 

2 1 

9 Дослідження теплових режимів роботи 
IGBT 

2 0,5 

Разом за модулем 2 12 4 
Усього годин 24 8 

 



 
7 Самостійна робота 

 
Кількість годин № 

з/п Назва теми Денна ф. Заочна ф. 
 Модуль 1 80 108 
1 Додаткове вивчення лекційного 

матеріалу 
30 65 

2 Підготовка до практичних та 
лабораторних занять 

30 43 

3 Підготовка до тестових завдань та 
написання реферату 

20 – 

Разом за модулем 1 80 108 
 Модуль 1 80 108 
4 Додаткове вивчення лекційного 

матеріалу 
25 75 

5 Підготовка до практичних та 
лабораторних занять 

40 33 

6 Підготовка до тестових завдань та 
написання реферату 

15 – 

Разом за модулем 2 80 108 
Усього годин 160 216 
 

8 Методи навчання 
Лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота. 

 
9 Методи контролю 

Опитування на лекціях, практичних та лабораторних заняттях, захист 
практичних та лабораторних робіт, комплекти тестових завдань для 
проведення поточного контролю, реферати, залік. 



 
10. Розподіл балів, що отримують студенти 

Максимальна сума балів Види занять 
залік екзамен 

Лекції 10 10 
Практичні заняття 30 20 
Лабораторні заняття 30 20 
Поточний контроль: 

- тестові контрольні 
роботи: 

- змістовний модуль 1 
- змістовний модуль 2 
- самостійна робота 

щодо виконання 
практичних та 
лабораторних занять 

 
20 

 
10 
10 

 
 
 

10 

 
20 

 
10 
10 

 
 
 

10 
Підсумковий контроль: 

- залік 
- екзамен 

 
 

 
 

20 
Усього 100 100 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка за національною шкалою Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS Для іспиту, курсового 

проекту (роботи), 
практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно 
82–89 В 
74–81 С Добре 

64–73 D 
60–63 Е  Задовільно 

 
 

Зараховано 

35–59 FX 

Незадовільно з 
можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0–34 F 

Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
навчальної дисципліни 

Не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
навчальної 
дисципліни 



 
11. Рекомендована література 

 
Базова 

1. Калінов А. П. Елементи автоматизованого електропривода 
(навчальний посібник) / А. П. Калінов, В. О. Мельников. – Кременчук: 
Видавництво ПП Щербатих О. В., 2014. – 276 с 

2. Терехов В. М. Элементы автоматизированного электропривода: 
учебник для вузов / В. М. Терехов. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 224 с. 

3. Келим Ю. М. Типовые элементы систем автоматического 
управления: учебное пособие для студентов учреждений среднего 
профессионального образования / Ю. М. Келим. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2002. – 384с. 

4. Дорожовець М. М. Уніфікуючі перетворювачі інформаційного 
забезпечення мехатронних систем: посібник / М. М. Дорожовець,  
О. В. Івахів, В. О. Мокрицький. – Львів: Видавництво Національного 
університету «Львівська політехніка», 2009. – 304 с. 

5. Ткачук В. О. Електромеханотроніка: підручник / В. О. Ткачук. – 
Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. 
– 440с. 

6. Чиженко И. М. Справочник по преобразовательной технике / И. М. 
Чиженко. – К., «Техніка», 1978. – 447 с. 

7. Руденко В. С . Основы промышленной электроники / В. С. Руденко,  
В. И. Сенько, В. В. Трифонюк.  – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1985. – 400 с. 

 
Допоміжна 

8. Мелешин В.И. Транзисторная преобразовательная техника / В. И. 
Мелешин. – Москва: Техносфера, 2006. – 632 с. 

9. Воронин П. А. Силовые полупроводниковые ключи: семейства, 
характеристики, применение: изд. 2-е, перераб. и доп. / П. А. Воронин.  
– М.: Издательский дом Додэка – XXI, 2005. – 384 с 

10. Попович М. Г., Лозинський О.Ю., Клепіков В.Б. Електромеханічні 
системи керування та електроприводи: навч. посібник. / М. Г. Попович,  
О. Ю. Лозинський, В. Б. Клепіков. – К.: Либідь, 2005. – 680с. 

11. Герман-Галкин С. Г. Matlab & Simulink. Проектирование 
мехатронных систем на ПК / С. Г. Герман-Галкин.– СПб.: Корона-Век, 2008. 
– 368с. 

 




