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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Елементи 

автоматизованого електропривода» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки за ОС «бакалавр» зі спеціальності 141 – 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є питання аналізу, вибору 

та розрахунку типових складових елементів автоматики, що 

використовуються при побудові систем автоматизованого електропривода, а 

також комплексу питань, пов'язаних з синтезом, ефективним використанням і 

правильною експлуатацією керуючої, вимірювальної та перетворювальної 

техніки електромеханічних систем. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисциплінами, що забезпечують 
вивчення «Елементи автоматизованого електропривода» є дисципліни 
бакалаврського циклу: «Основи метрології», «Теоретичні основи 
електротехніки», «Електричні апарати», «Силова перетворювальна техніка», 
«Схемотехніка систем керування». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних 
модулів: 

Змістовний модуль 1. «Вимірювальні перетворювачі механічних та 
електричних параметрів електромеханічних систем» 

Змістовний модуль 2. «Вимірювальні перетворювачі неелектричних 
параметрів електромеханічних систем» 

Змістовний модуль 3. «Силові елементи систем автоматизованого 
електропривода» 

Змістовний модуль 4. «Режими роботи напівпровідникових 
перетворювачів енергії» 

 
Види занять з дисципліни: лекції, практичні заняття, лабораторні 

заняття, самостійна робота. 
 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Елементи 

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

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Елементи 
автоматизованого електропривода» є 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. 
 

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 
повинні: 

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. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин / 8 кредитів 

ECTS. 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Вимірювальні перетворювачі механічних та 
електричних параметрів електромеханічних систем 
 Тема 1. Вступ. Поняття та класифікації елементів автоматизованого 
електропривода. 
 Тема 2. Вимірювальні перетворювачі швидкості обертання вузлів 
електромеханічних систем. 

Тема 3. Вимірювальні перетворювачі електричних параметрів 
електромеханічних систем. 
Змістовний модуль 2. Вимірювальні перетворювачі неелектричних 
параметрів електромеханічних систем 

Тема 4. Вимірювальні перетворювачі неелектричних параметрів у 
електромеханічних системах. 

Тема 5. Методи зменшення шумів і перешкод у системах 
автоматизованого електропривода. 
Змістовний модуль 3. Силові елементи систем автоматизованого 
електропривода 

Тема 6. Силові елементи в системах АЕП. Тиристорні перетворювачі 
напруги. 

Тема 7. Транзисторні перетворювачі напруги. 
Тема 8. Режими роботи напівпровідникових елементів. 



Змістовний модуль 3. Силові елементи систем автоматизованого 
електропривода 

Тема 9. Елементи захисту транзисторних перетворювачів енергії. 
Тема 10. Нагрівання та теплові параметри напівпровідникових 

елементів. 
Тема 11. Перетворювачі частоти. 
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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. 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання диф. залік, 
екзамен. 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування на лекціях, 
практичних та лабораторних заняттях, захист практичних та лабораторних 
робіт, комплекти тестових завдань для проведення поточного контролю, 
реферати, диф. залік, екзамен. 




