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ПЕРЕДМОВА 

На сьогодні основний засіб механізації та автоматизації виробничих 

процесів  комплектні регульовані електроприводи. Їхні параметри мають 

вирішальний вплив на продуктивність, точність, надійність, енергетичні 

показники промислового обладнання. Номенклатура сучасних електроприводів 

здатна задовольнити будь-які вимоги з боку механізму, технологічного процесу 

та системи автоматизації вищого рівня.  

Предметом видання слугують структурні та схемотехнічні особливості 

комплектних електроприводів (КЕП) вітчизняних та іноземних фірм, побудова, 

принцип дії та методи розрахунку головних вузлів. Розглянуто загальні питання 

побудови КЕП, датчики для вимірювання координат, вузли систем 

автоматичного регулювання, зроблено огляд серій комплектних 

електроприводів, найбільш поширених у різних галузях народного господарства. 

Значну увагу приділено не тільки  електроприводам постійного струму, які нині 

домінують у вітчизняній промисловості, а й перспективним електроприводам 

змінного струму (асинхронні частотно-керовані, з вентильним двигуном), що 

набули широкого розвитку протягом останнього десятиліття.  

Дані про комплектні електроприводи в існуючій навчальній та довідковій 

літературі значною мірою застаріли. Тому первинним джерелом інформації була 

переважно технічна документація електроприводів та їх елементів, що зараз в 

експлуатації, і новітні публікації.  

Посібник можна використовувати як основу для окремого курсу після 

вивчення базових для інженерів-електромеханіків дисциплін: Теорія 

електропривода,  Системи керування електроприводами, Електроніка та 

мікросхемотехніка, Силові перетворювачі автоматизованих електроприводів або 

як допоміжний матеріал для згаданих дисциплін. Завдяки практичним 

прикладам, контрольним завданням та запитаням придатний для самостійного 

вивчення. Він базується на курсі лекцій, протягом кількох років прочитаному 

автором у Національному гірничому університеті. 

Призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 

7.092203 Електромеханічні системи автоматизації та електропривід. Може бути 

корисним і для інших спеціальностей електромеханічного та електротехнічного 

профілів, а також для інженерно-технічних працівників, зайнятих 

проектуванням, налагодженням та експлуатацією комплектних електроприводів.  
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