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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни 

«Автоматизований електропривод» для студентів денної та заочної форми 

навчання зі спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології розроблені відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів, яка визначає як мету формування у студентів цілісного підходу при 

виборі та розробці автоматизованих електроприводів промислових механізмів 

та машин, різноманітних електромеханічних систем, сприяння закріпленню та 

поглибленню теоретичних знань, набуття практичних навичок з даного 

питання. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є електромеханічні системи 

об’єктів промислових підприємств гірничовидобувної, металургійної 

промисловості, транспорту, комунального господарства, системи 

автоматизованих приводів технологічного обладнання, а також надбання 

студентами цілісного підходу при аналізі режимів функціонування 

автоматизованих приводів (АЕП), технологічних комплексів та механізмів, 

принципи їх дослідження аналітичними методами та чисельного розв’язання 

рівнянь сприяння закріпленню та поглибленню теоретичних знань, одержання 

практичних навичок з даного питання. 

Завдання: надбання знань для самостійного і інженерного розв’язування 

технічних задач, пов’язаних з побудовою та вибором обладнання 

автоматизованих приводів та розробкою алгоритму функціонування. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

– електромеханічні властивості приводних двигунів, особливості їх 

використання, способи регулювання координат в різних режимах роботи; 

– принципи побудови, схеми, склад та особливості роботи систем 

керування АЕП технологічних комплексів та механізмів; 
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– призначення, функціональні та узагальнені електричні схеми і роботу 

типових елементів та АЕП технологічних механізмів; 

– особливості технологічних процесів, для реалізації яких 

використовуються АЕП;  

– основні технічні дані та енергетичні показники АЕП;  

– методику розрахунку параметрів та вибір елементів системи 

керування і силової частини. 

вміти: 

– визначати вимоги до систем АЕП; 

– виконувати розрахунок приводів систем АЕП; 

– обґрунтовувати вибір та розрахувати параметри основних елементів 

систем АЕП; 

– використовувати комп’ютерну техніку при розрахунку та виборі 

приводів систем АЕП. 

Методичні вказівки містять інформацію щодо лекційний питань, які 

виносяться на самостійне опрацювання, підготовки до лекцій, лабораторних 

робіт і модульних контролів. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Таблиця 1 – Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи з 

навчальної дисципліни 

№ 

пор. 

Тема Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

лекції, 

(год) 

сам. 

роб., 

(год 

лекції, 

(год) 

сам. 

роб., 

(год) 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Види та функціональні властивості систем 

електроприводів. 

1 Тема 1. Вступ до дисципліни. 

Предмет і задачі дисципліни. 
2 8 0,5 9 

2 Тема 2. Механіка електроприводу. 2 10 0,5 12 

3 Тема 3. Електромеханічні властивості 

електропривода. 
4 12 0,5 14 

 Разом за змістовим модулем 1 8 30 1,5 35 

Змістовий модуль 2 Системи автоматизований  електропривод. 

4 Тема 4. Регулювання координат 

електропривода 
4 16 0,5 18 

5 Тема 5. Елементи пристрою 

автоматизованого електроприводу. 
4 14 1 16 

6 Тема 6. Електропривод в системах 

автоматизації виробництва. 
4 10 1 11 

 Разом за змістовим модулем 2 12 30 2,5 35 

 Усього годин 20 60 4 70 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1 Вступ до дисципліни. Предмет і задачі дисципліни. 

1. Основні напрямки розвитку автоматизованого електропривода. 

2. Основні поняття і визначення.  

3. Класифікація АЕП за призначенням, за принципом роботи, видами 

схем керування, за типами двигунів.  

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть визначення електропривода.  

2. Охарактеризуйте структурну схему автоматизованого 

електропривода. 

3. Переваги і недоліки групового електропривода. 

4. Наведіть визначення взаємопов'язаного електропривода. 

5. Які можливості застосування енергозберігаючих технологій є в 

сучасному електроприводі?  

6. Охарактеризуйте функціональну схему електропривода з позиції 

теорії електропривода.  

7. Наведіть приклади функцій електропривода для автоматизації 

технологічних процесів. 

Література: [1, 2, 4, 12].  

 

Тема 2 Механіка електропривода 

1. Наведені механічні ланки.  

2. Приведення моментів і сил опору, інерційних мас і моментів інерції.  

3. Механічні характеристики виробничих механізмів і електричних 

двигунів. Поняття жорсткості механічної характеристики.  

4. Рівняння руху електроприводу.  

5. Час прискорення і уповільнення привода. 

Питання для самоперевірки 
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1. Охарактеризуйте будову і фізичні параметри механічної частини 

електропривода. 

2. Що є причиною виникнення реактивних і активних статичних 

моментів?  

3. Наведіть класифікацію робочих машин по виду залежності статичного 

момента.  

4. Яким чином здійснюється приведення кінематичної схеми 

електропривода до розрахункової? Що при цьому має враховуватися?  

5. Поясніть методику приведення моментів для прямого і зворотного 

потоку енергії.  

6. Охарактеризуйте основне рівняння електроприводу. 

Література: [4, 7]. 

 

Тема 3 Електромеханічні властивості електропривода 

1. Класифікація електродвигунів постійного струму (ЕПТ) за способом 

збудження.  

2. Механічна і електромеханічна характеристики ДПТ з НВ.  

3. Поняття природного та штучного механічних характеристик.  

4. Вплив параметрів на вигляд механічної характеристики ДПТ з НВ.  

5. Особливості пуску двигуна постійного струму з незалежним 

збудженням.  

6. Гальмівні режими двигуна постійного струму з незалежним 

збудженням.  

7. Механічні характеристики ДПТ з НВ в гальмівних режимах. 

Питання для самоперевірки 

1. Визначення навантажувальної діаграми двигуна. Що є основою для її 

розрахунку? 

2. Розкажіть про особливості механізмів безперервного і циклічної дії. 

Наведіть приклади. 
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3. Перерахуйте і охарактеризуйте критерії для вибору потужності 

двигуна. 

4. За рахунок чого відбувається нагрівання двигуна? 

5. Перерахуйте і охарактеризуйте види втрат в електродвигуні. 

6. Наведіть рівняння теплового балансу двигуна та його рішення. 

7. Охарактеризуйте режими роботи електродвигуна. 

8. В чому полягає суть методів еквівалентного струму, моменту і 

потужності? 

9. Визначення механічної та електромеханічної характеристик двигуна. 

10. Принцип дії і особливості двигунів постійного струму. 

11. Виведіть рівняння механічної та електромеханічної характеристик 

двигуна постійного струму з незалежним (паралельним) збудженням і 

намалюйте графіки. 

12. Визначення та графіки природною і штучних механічних 

характеристик двигуна постійного струму з незалежним (паралельним) 

збудженням. 

13. Перерахуйте і охарактеризуйте способи електричного гальмування 

двигуна постійного струму з незалежним (паралельним) збудженням. 

14. Механічні характеристики двигуна постійного струму з незалежним 

(паралельним) збудженням в режимі рекуперативного гальмування. 

15. Механічні характеристики двигуна постійного струму з незалежним 

(паралельним) збудженням в режимі гальмування противмиканям. 

Література: [2, 3, 6, 9–11]. 

 

Тема 4 Регулювання координат електропривода 

1. Визначення поняття «регулювання».  

2. Принципи автоматичного керування пуском і гальмуванням двигунів.  

3. Показники якості регулювання кутової швидкості електроприводів.  

4. Регулювання швидкості двигуна постійного струму з незалежним 

збудженням.  
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5. Регулювання швидкості асинхронного двигуна.  

6. Частотне регулювання швидкості асинхронного двигуна. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть і охарактеризуйте рівняння і графічні залежності механічних 

і електромеханічних характеристик при регулюванні координат в двигуні 

постійного струму з незалежним збудженням за рахунок зміни підводиться до 

якоря напруги. 

2. Принцип дії і властивості системи тиристорний перетворювач-двигун. 

3. Характеристики системи тиристорний перетворювач-двигун. 

4. Переваги та недоліки системи тиристорний перетворювач-двигун. 

5. Наведіть механічні характеристики нереверсивного і реверсивного 

електроприводу. 

6. Які принципи використовуються при управлінні реверсивними 

вентильними перетворювачами? 

7. Яким чином можна зменшити або взагалі виключити зрівняльні 

струми в системі тиристорний перетворювач-двигун? 

8. Принцип роботи, схема і характеристики замкнутої системи 

перетворювач-двигун з негативним зворотним зв'язком за швидкістю. 

9. Принцип роботи, схема і характеристики замкнутої системи 

перетворювач-двигун з негативним зворотним зв'язком по напрузі. 

10. Принцип роботи, схема і характеристики замкнутої системи 

перетворювач-двигун з позитивним зворотним зв'язком по струму якоря. 

11. Принцип роботи, схема і характеристики замкнутої системи 

перетворювач-двигун з нелінійної негативним зворотним зв'язком по струму. 

12. Наведіть приклади замкнутих систем перетворювач-двигун. 

13. Електроприводи постійного струму з транзисторним перетворювачем: 

схема, принцип роботи та характеристики. 

Література: [3, 6, 7]. 

 

Тема 5 Елементи пристрою автоматизованого електропривода. 



 

11 

1. Силові напівпровідникові перетворювачі електроенергії.  

2. Аналогові й дискретні елементи і пристрої управління.  

3. Мікропроцесорні засоби управління.  

4. Елементи контролю вихідних координат автоматизованого 

електропривода. 

5. Вибір силових перетворювачів, апаратів управління, і захистів. 

Питання для самоперевірки 

1. Які силові елементи виділяють в теорії електроприводу? 

2. Які керуючі елементи виділяють в теорії електроприводу? 

3. Як виглядає структурна схема замкнутої системи управління 

автоматизованим електроприводом в загальному вигляді? 

4. Для чого використовуються регулятори і які типи регуляторів 

зазвичай використовуються в замкнутих системах управління 

автоматизованим електроприводом? 

5. Як виглядає функціональна схема пропорційного регулятора? 

6. Як реалізується інтегральний регулятор? 

7. Як реалізується ПІ-регулятор? 

8. Як виглядає функціональна схема і як реалізується ПІД-регулятор? 

9. Для чого використовуються датчики координат в замкнутих системах 

управління електроприводом? 

10. Що таке задають елементи, і які функції вони виконують? 

11. Які задають елементи використовуються в замкнутих системах 

управління електроприводом? 

12. Яким чином можна побудувати функціональну схему задатчика 

інтенсивності? 

13. У чому особливість замкнутих систем керування електроприводом 

паралельної дії? 

14. У чому особливість замкнутих систем керування електроприводом 

послідовної дії? 
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15. Які елементи використовуються в якості датчиків струму в 

замкнутих системах управління електроприводом? 

16. Які елементи використовуються в якості датчиків швидкості в 

замкнутих системах управління електроприводом? 

17. Які елементи використовуються в якості датчиків положення в 

замкнутих системах управління електроприводом? 

18. Назвіть переваги і недоліки замкнутих систем керування 

електроприводом паралельного і послідовного дії. 

19. Як виглядає структурна схема ідеального перетворювача частоти? 

b. Що таке критичне і абсолютне ковзання асинхронного електродвигуна? 

Література: [6, 11–13]. 

 

Тема 6 Електропривод в системах автоматизації виробництва. 

1. Загальна характеристика розімкнутих систем управління і область 

застосування.  

2. Типові вузли і схеми електроприводу змінного і постійного струму.  

3. Замкнені системи управління електроприводу змінного і постійного 

струму. 

4. Електропривод  стеження.  

5. Електропривод з програмним управлінням.  

6. Електропривод з адаптивним керуванням.  

7. Структури систем автоматизації виробництва. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому особливості автоматизованого електроприводу, 

використовуваного в металообробному обладнанні? 

2. Електродвигуни якого типу використовуються для реалізації 

головного і допоміжного рухів верстатного обладнання? 

3. Опишіть організацію електроприводної групи на прикладі багато-

операційного свердлильно-фрезерно-розточувального верстата з 

горизонтальним шпинделем. 
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4. Що таке пристрій автоматичної зміни інструменту, який тип приводу і 

форма його організації використовуються у верстатах з ЧПУ? 

5. Охарактеризуйте багатошвідкісні асинхронні електродвигуни з 

короткозамкненим ротором із ступінчастим регулюванням кутової швидкості. 

6. чому полягають особливості застосування електроприводу 

шліфувальних верстатів? 

7. У чому суть стабілізації потужності і зусилля різання в 

автоматизованих електроприводах металообробних верстатів? 

8. У чому особливості автоматизованого електроприводу, 

використовуваного в транспортних і підйомно-транспортних пристроях? 

9. У чому особливості автоматизованого електроприводу, 

використовуваного в буровій техніці? 

10. У чому особливості автоматизованого електроприводу, 

використовуваного в системах вентиляції і кондиціонування повітря про-

виробничих приміщень? 

11. У чому особливості автоматизованого електроприводу, 

використовуваного в маніпуляторах промислових роботів? 

12. Дайте коротку характеристику транспортних і підйомно-транспортних 

пристроїв. 

13. Яким чином організовується поточно-транспортна система 

конвеєрних систем? 

14. Як проводиться розрахунок потужності електроприводів конвеєрів? 

15. Опишіть особливості побудови приводів для бурових установок. 

16. Охарактеризуйте функції систем вентиляції та кондиціонування 

виробничих приміщень. 

17. Опишіть структурну схему системи управління маніпулятором. 

Література: [5–7, 12]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

  Змістовий модуль 1 Види та функціональні властивості систем 

електроприводів 

 

1. Наведіть визначення електропривода.  

2. Охарактеризуйте структурну схему автоматизованого електропривода. 

3. Переваги і недоліки групового електропривода. 

4. Наведіть визначення взаємопов'язаного електропривода. 

5. Які можливості застосування енергозберігаючих технологій є в 

сучасному електроприводі?  

6. Охарактеризуйте функціональну схему електропривода з позиції теорії 

електропривода.  

7. Наведіть приклади функцій електропривода для автоматизації 

технологічних процесів. 

8. Охарактеризуйте будову і фізичні параметри механічної частини 

електропривода. 

9. Що є причиною виникнення реактивних і активних статичних 

моментів?  

10. Наведіть класифікацію робочих машин по виду залежності статичного 

момента.  

11. Яким чином здійснюється приведення кінематичної схеми 

електропривода до розрахункової? Що при цьому має враховуватися?  

12. Поясніть методику приведення моментів для прямого і зворотного 

потоку енергії.  

13. Охарактеризуйте основне рівняння електроприводу 

14. Визначення навантажувальної діаграми двигуна. Що є основою для її 

розрахунку? 

15. Розкажіть про особливості механізмів безперервного і циклічної дії. 

Наведіть приклади. 
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16. Перерахуйте і охарактеризуйте критерії для вибору потужності 

двигуна. 

17. За рахунок чого відбувається нагрівання двигуна? 

18. Перерахуйте і охарактеризуйте види втрат в електродвигуні. 

19. Наведіть рівняння теплового балансу двигуна та його рішення. 

20. Охарактеризуйте режими роботи електродвигуна. 

21. В чому полягає суть методів еквівалентного струму, моменту і 

потужності? 

22. Визначення механічної та електромеханічної характеристик двигуна. 

23. Принцип дії і особливості двигунів постійного струму. 

24. Виведіть рівняння механічної та електромеханічної характеристик 

двигуна постійного струму з незалежним (паралельним) збудженням і 

намалюйте графіки. 

25. Визначення та графіки природною і штучних механічних 

характеристик двигуна постійного струму з незалежним (паралельним) 

збудженням. 

26. Перерахуйте і охарактеризуйте способи електричного гальмування 

двигуна постійного струму з незалежним (паралельним) збудженням. 

27. Механічні характеристики двигуна постійного струму з незалежним 

(паралельним) збудженням в режимі рекуперативного гальмування. 

28. Механічні характеристики двигуна постійного струму з незалежним 

(паралельним) збудженням в режимі гальмування противмиканям. 

 

Змістовий модуль 2 Системи автоматизованого  електропривода. 

1. Наведіть і охарактеризуйте рівняння і графічні залежності механічних 

і електромеханічних характеристик при регулюванні координат в двигуні 

постійного струму з незалежним збудженням за рахунок зміни підводиться до 

якоря напруги. 

2. Принцип дії і властивості системи тиристорний перетворювач-двигун. 

3. Характеристики системи тиристорний перетворювач-двигун. 
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4. Переваги та недоліки системи тиристорний перетворювач-двигун. 

5. Наведіть механічні характеристики нереверсивного і реверсивного 

електроприводу. 

6. Які принципи використовуються при управлінні реверсивними 

вентильними перетворювачами? 

7. Яким чином можна зменшити або взагалі виключити зрівняльні 

струми в системі тиристорний перетворювач-двигун? 

8. Принцип роботи, схема і характеристики замкнутої системи 

перетворювач-двигун з негативним зворотним зв'язком за швидкістю. 

9. Принцип роботи, схема і характеристики замкнутої системи 

перетворювач-двигун з негативним зворотним зв'язком по напрузі. 

10. Принцип роботи, схема і характеристики замкнутої системи 

перетворювач-двигун з позитивним зворотним зв'язком по струму якоря. 

11. Принцип роботи, схема і характеристики замкнутої системи 

перетворювач-двигун з нелінійної негативним зворотним зв'язком по струму. 

12. Наведіть приклади замкнутих систем перетворювач-двигун. 

13. Електроприводи постійного струму з транзисторним перетворювачем: 

схема, принцип роботи та характеристики. 

14. Які силові елементи виділяють в теорії електроприводу? 

15. Які керуючі елементи виділяють в теорії електроприводу? 

16. Як виглядає структурна схема замкнутої системи управління 

автоматизованим електроприводом в загальному вигляді? 

17. Для чого використовуються регулятори і які типи регуляторів 

зазвичай використовуються в замкнутих системах управління автоматизованим 

електроприводом? 

18. Як виглядає функціональна схема пропорційного регулятора? 

19. Як реалізується інтегральний регулятор? 

20. Як реалізується ПІ-регулятор? 

21. Як виглядає функціональна схема і як реалізується ПІД-регулятор? 
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22. Для чого використовуються датчики координат в замкнутих системах 

управління електроприводом? 

23. Що таке задають елементи, і які функції вони виконують? 

24. Які задають елементи використовуються в замкнутих системах 

управління електроприводом? 

25. Яким чином можна побудувати функціональну схему задатчика 

інтенсивності? 

26. У чому особливість замкнутих систем керування електроприводом 

паралельної дії? 

27. У чому особливість замкнутих систем керування електроприводом 

послідовної дії? 

28. Які елементи використовуються в якості датчиків струму в 

замкнутих системах управління електроприводом? 

29. Які елементи використовуються в якості датчиків швидкості в 

замкнутих системах управління електроприводом? 

30. Які елементи використовуються в якості датчиків положення в 

замкнутих системах управління електроприводом? 

31. Назвіть переваги і недоліки замкнутих систем керування 

електроприводом паралельного і послідовного дії. 

32. Як виглядає структурна схема ідеального перетворювача частоти? 

33. Що таке критичне і абсолютне ковзання асинхронного 

електродвигуна? 

34. У чому особливості автоматизованого електроприводу, 

використовуваного в металообробному обладнанні? 

35. Електродвигуни якого типу використовуються для реалізації 

головного і допоміжного рухів верстатного обладнання? 

36. Опишіть організацію електроприводної групи на прикладі багато-

операційного свердлильно-фрезерно-розточувального верстата з 

горизонтальним шпинделем. 
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37. Що таке пристрій автоматичної зміни інструменту, який тип приводу і 

форма його організації використовуються у верстатах з ЧПУ? 

38. Охарактеризуйте багатошвідкісні асинхронні електродвигуни з 

короткозамкненим ротором із ступінчастим регулюванням кутової швидкості. 

39. чому полягають особливості застосування електроприводу 

шліфувальних верстатів? 

40. У чому суть стабілізації потужності і зусилля різання в 

автоматизованих електроприводах металообробних верстатів? 

41. У чому особливості автоматизованого електроприводу, 

використовуваного в транспортних і підйомно-транспортних пристроях? 

42. У чому особливості автоматизованого електроприводу, 

використовуваного в буровій техніці? 

43. У чому особливості автоматизованого електроприводу, 

використовуваного в системах вентиляції і кондиціонування повітря про-

виробничих приміщень? 

44. У чому особливості автоматизованого електроприводу, 

використовуваного в маніпуляторах промислових роботів? 

45. Дайте коротку характеристику транспортних і підйомно-транспортних 

пристроїв. 

46. Яким чином організовується поточно-транспортна система 

конвеєрних систем? 

47. Як проводиться розрахунок потужності електроприводів конвеєрів? 

48. Опишіть особливості побудови приводів для бурових установок. 

49. Охарактеризуйте функції систем вентиляції та кондиціонування 

виробничих приміщень. 

50. Опишіть структурну схему системи управління маніпулятором. 
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