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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни складена відповідно до 

освітньо-професійної програми за ОС «бакалавр» зі спеціальності 141 – 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення основ аналізу та засвоєння 

практичних методів оцінювання роботи комплектного привода, використання їх в 

задачах вибору та розрахунку основних елементів комплектного електропривода. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна базується на таких курсах як 

«Теоретичні основи електротехніки», «Вища математика», «Фізика», «Технічна 

механіка», «Силова промислова техніка», «Електричні машини», «Електричні 

апарати», «Електричні системи та мережі», «Теорія електропривода». Матеріал 

курсу використовується при підготовці окремих розділів бакалаврської роботи. 

Програма навчальної дисципліни складається з одного модуля та 2-х 

змістовних модулів. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Комплектний 

електропривод» є здобуття студентами знань щодо вивчення особливостей 

роботи комплектного електропривода для вирішення теоретичних і практичних 

задач в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.  

1.2. Завданням вивчення дисципліни є 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. 

1.3 Згідно з вимогами освітньо-наукової програми студент повинен:  

знати: 

– конструкцію та принцип роботи комплектних електроприводів;  



4 

– 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; 

уміти: 

– 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. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг 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 
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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. 

 

3. 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. 
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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. 

 

4. Форми підсумкового контролю успішності навчання  

Модульний контроль, диференційний залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  

Облік відвідування, опитування, контрольна робота. 

 




