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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна  заочна денна  заочна 

Кількість кредитів 

Галузь знань 

14 «Електрична 

інженерія» Вибіркова 

4 – 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 
Семестр 

- 
контрольна 

робота 

Загальна кількість 

годин 
7-й 8-й 

120/120 Лекції 

Тижневих годин  

навчання аудиторних 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

20 год. 4 год. 

Практичні роботи 

10 год. 4 год. 

2,22  Лабораторні роботи 

Тижневих годин  

самостійної роботи 

студента 

10 год. 4 год. 

4,44  Самостійна робота 

 

80 год. 108 год.. 

Індивідуальні завдання: 

- к. р. 

Вид контролю:  

диф. залік 

 

співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання (для обох семестрів) – 40/80 = 0,5; 

для заочної форми навчання (для обох семестрів) – 12/108 = 0,11. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: здобуття студентами знань щодо вивчення особливостей роботи 

комплектного електропривода для подальшого вирішення теоретичних і 

практичних задач в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

Завдання: надбання знань для самостійного і інженерного розв’язування 

технічних задач, пов’язаних з розрахунком та вибором комплектного 

електропривода, електромеханічними та регулювальними властивостями 

комплектного електропривода, регулюванням швидкості та методами керування 

системами комплектного електропривода; сприяння закріпленню та поглибленню 

теоретичних знань, одержання практичних навичок з даних питань. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

– конструкцію та принцип роботи комплектних електроприводів;  

– силову частину та систему керування комплектними електроприводами; 

– основні технічні характеристики комплектних електроприводів; 

– основні принципи формування статичних, динамічних та енергетичних 

характеристик комплектних електроприводів; 

– побудову та принцип дії вузлів, призначених для обробки інформації в 

системах автоматичного регулювання комплектних електроприводів;  

вміти: 

– здійснювати обґрунтований вибір системи комплектного електроприводу; 

– оцінювати експлуатаційні та енергетичні показники роботи комплектного 

електроприводу в статичних та динамічних режимах; 

– запропоновувати заходи щодо поліпшення статичних, динамічних та 

енергетичних характеристик комплектного електроприводу; 

– проводити розрахунки параметрів комплектних електроприводів та їх 

вузлів; 

– проводити розрахунок синтезу основних елементів систем автоматичного 

регулювання комплектного електроприводу. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Вступ до дисципліни. Предмет і задачі дисципліни. Вступ. Зміст 

курсу. Основні поняття і визначення. Класифікація комплектного електропривода. 

Конструктивні особливості комплектного електропривода. Особливості вибору 

комплектного електропривода. Системи захисту комплектного електропривода. 

Тема 2. Елементи та функціональні вузли комплектного 

електропривода. Операційні підсилювачі та схеми їх вмикання. Функціональні 

перетворювачі. Схеми обмеження. Задавачі інтенсивності. Генератори 

періодичних сигналів. Блоки множення та схеми на їхній основі. Фільтри. 

Регулятори. Джерела еталонних напруг і струмів. Суматори частот. Датчики 

зворотних зв’язків. 

Змістовий модуль 2.  

Тема 3. Комплектні електроприводи постійного струму. Обмеження 

струму (моменту) у комплектних електроприводах. Регулювання струму в 

реверсивних електроприводах з сумісним керуванням. Структурні особливості 

реверсивних електроприводів з роздільним керуванням. Особливості двозонних 

електроприводів. Комплектні електроприводи КТЭ. Комплектні електроприводи 

серії КТЭУ. Трифазні комплектні електроприводи ЭТУ. Комплектні транзисторні 

електроприводи ЭШИМ. Комплектні електроприводи серій ЭП, ЭТ3И1М. 

Тема 4. Асинхронні комплектні електроприводи. Закони частотного 

керування. Скалярні системи частотного керування. Частотно-струмові системи. 

Комплектні частотно-регульовані електроприводи ЭКТ. Асинхронні частотно-

керовані електроприводи з ШІМ.  Комплектні електроприводи ТТС. Частотно-

регульований комплектний транзисторний електропривод серії РЭН. Комплектні 

електроприводи серій КЧЭ, ЭТА, ЭПБ2. 

Тема 5. Комплектний електропривод з вентильним двигуном. Принцип 

дії вентильного двигуна з прямокутною модуляцією струму. Принцип дії 

вентильного двигуна із синусоїдною модуляцією струму. Переваги та сфери 

застосування електроприводів з вентильними двигунами. Однокристальні 

високовольтні мікросхеми для побутових електроприводів з вентильними 

двигунами. Комплектні електроприводи ЭТС1.  
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Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна/заочна 

усього 
 

л. п. лаб. інд. 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Вступ до дисципліни. Предмет і 

задачі дисципліни. 
12/16 2/1 -/- -/- 10/15 

Тема 2. Елементи та функціональні 

вузли комплектного електропривода. 
23/23 3/- -/- -/- 20/23 

Разом за змістовим модулем 1 35/39 5/1 -/- -/- 30/38 

Змістовий модуль 2.  

Тема 3. Комплектні електроприводи 

постійного струму. 
35/30 6/1 4/2 5/2 20/25 

Тема 4. Асинхронні комплектні 

електроприводи. 
37/35 6/1 6/2 5/2 20/30 

Тема 5. Комплектний електропривод з 

вентильним двигуном. 
13/16 3/1 -/- -/- 10/15 

Разом за змістовим модулем 2 85/81 15/3 10/4 10/4 50/70 

Усього годин 120/120 20/4 10/4 10/4 80/108 
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Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна заочна 

1 
Дослідження роботи комплектного електропривода 

на базі перетворювача частоти АВВ типу ACS 300 
2 1 

2 
Дослідження роботи комплектного електропривода 

на базі тиристорного перетворювача «КЕМРОН» 
2 1 

3 
Дослідження роботи комплектного електропривода 

на базі тиристорного регулятора напруги ТСУ–2 
2 1 

4 
Дослідження роботи комплектного електропривода 

на базі тиристорного перетворювача БУ 3609 
2 1 

5 
Дослідження роботи комплектного електропривода 

на базі тиристорного перетворювача ЭТУ 3601 
2 - 

Усього годин   10 4 

 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна заочна 

1 Розрахунок комплектного частотно-регульованого 

електропривода вентилятора 
4 2 

2 Розрахунок параметрів і вибір комплектного 

частотно-регульованого електропривода механізму 

головного підйому мостового крана 

3 1 

3 Розрахунок комплектного електропривода 

рольганга ножиців 
3 1 

Усього годин 10 4 
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4. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна заочна 

1 Конструктивні особливості комплектного електропривода. 5 7 

2 Особливості вибору комплектного електропривода. 5 7 

3 Системи захисту комплектного електропривода. 5 7 

4 Датчики зворотних зв’язків. 5 7 

5 Суматори частот. 5 7 

6 Джерела еталонних напруг і струмів. 5 7 

7 Трифазні комплектні електроприводи ЭТУ. 5 7 

8 Комплектні транзисторні електроприводи ЭШИМ. 5 7 

9 Комплектні електроприводи серій ЭП, ЭТ3И1М. 7 8 

10 Комплектні електроприводи ТТС. 5 7 

11 
Частотно-регульований комплектний транзисторний 

електропривод серії РЭН. 
5 7 

12 Комплектні електроприводи серій КЧЭ, ЭТА, ЭПБ2. 7 8 

13 
Переваги та сфери застосування електроприводів з 

вентильними двигунами. 
5 7 

14 
Однокристальні високовольтні мікросхеми для побутових 

електроприводів з вентильними двигунами. 
5 7 

15 Комплектні електроприводи ЭТС1. 6 8 

Усього годин 80 108 
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5. Методи навчання 

Лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота. 

 

6. Методи контролю 

Облік відвідування, опитування на лекціях і практичних заняттях, захист 

практичних та лабораторних робіт, контрольні роботи, диференційний залік. 

 

7. Розподіл балів, які отримують студенти 

Види занять Максимальна 

сума балів 

Лекції 10 

Практичні заняття, лабораторні роботи: виконання, 

захист 
30 

Поточний контроль усіх змістових модулів  60 

Усього за модуль  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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8. Рекомендована література 

Базова 

1. Казачковський М. М. Комплектні електроприводи : навч. посібник /  

М. М. Казачковський. – Дніпропетровськ : НГУ, 2003. – 266 с.  

2. Справочник по автоматизированному электроприводу / под ред.  

В. А. Елисеева, А. В. Шинянского. – М. : Энергоатомиздат, 1983. – 616 с. 

3. Егоров И. Х. Комплектные тиристорные электроприводы : справочник / 

И. Х. Егоров, А. С. Горобец, Б. И. Машкевич. – М. : Энергоатомиздат, 1988. –  

319 с. 

4. Плахтина О. Г. Частотно-керовані асинхронні та синхронні 

електроприводи : навч. Посібник / О. Г. Плахтина, С. С. Мазепа, А. С. Куцик. – 

Львів : Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2002. – 

228 с. 

5. Справочник по наладке электрооборудования промышленных 

предприятий / под ред. М. Г. Зименкова, Г. В. Розенберга, Е. М. Феськова. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Энергоатомиздат, 1983. – 480 с. 

6. Певзнер Е. М. Эксплуатация крановых тиристорных электроприводов / 

Е. М. Певзнер, А. Г. Яуре – М. : Энергоатомиздат, 1991. – 104 с. 

Допоміжна 

7. Кузнецов, Ю.И. Оснастка для станков с ЧПУ / Ю.И. Кузнецов, А.Р 

Маслов, А.Н. Байков: Справочник. – 2 - е изд. перераб. и доп. – Машиностроение, 

1990. – 512 с. 

8. Чернов Е.А., Кузьмин В.П. Комплектные электроприводы станков с ЧПУ: 

Справочное пособие. – Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1989. – 320 с. 

9. Частотный преобразователь MOVITRAC® 31C : Каталог фирмы SEW 

Eurodrive. – СПб. : СЕВ-ЕВРОДРАЙВ, 1997. – 81 с. 

 




