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1. Анотація до курсу 

Предметом курсу є автоматизований електропривод, який є основною 

силовою частиною автоматизованого промислового устаткування  та механічних 

комплексів.  

Найбільшої уваги в курсі приділено обґрунтованому вибору системи 

електроприводу, методів її проектування з урахуванням вимог технології та умов 

експлуатації, а також розрахунку та вибору основних елементів електроприводу 

та системи автоматичного керування, а також розрахунок статичних 

характеристик електропривода та дослідження динаміки. 

Дисципліна присвячена вивченню електромеханічних властивостей та 

режимів роботи електромеханічних систем з жорсткими та пружними 

механічними зв’язками; динаміки електромеханічних систем з двигунами 

постійного струму; регулюванню струму, моменту, швидкості та положення 

електромеханічної системи.  

Розуміння завдань, що вирішуються електроприводом, дозволить фахівцям 

сформувати погляди на процес розвитку і вдосконалення систем керованого 

перетворювання електричної енергії у механічний рух та прогресивні засоби 

керування рухом електромеханічних систем з метою ощадливого використання 

енергетичних ресурсів у всіх галузях промисловості. 

 

2. Мета та завдання курсу 

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо побудови, принципу дії 

та аналізу процесів керованого перетворення електричної енергії в механічний 

рух та керування цим рухом з урахуванням вимоги технологічного процесу. 

Завдання курсу: 

 ознайомити здобувачів вищої освіти з призначенням, загальною 

побудовою системи автоматизованого електроприводу та елементною 

базою іхньої силової частини автоматичного керування;  

 ознайомитись з основними тенденціями та особливостями розвитку теорії 

та практики сучасного електроприводу; 
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 вивчити складання розрахункової схеми механічної частини 

електроприводу з урахуванням пружних зв’язків ; 

 вивчити динамічні властивості механічної частини електроприводу з 

урахуванням пружних зв’язків  та зазорів передачах; 

 вивчити рівняння електричної рівноваги та моменту узагальненої машини, 

фазові перетворення змінних та перетворення координат; 

 вивчити узагальнену структуру трифазної електричної машини ; 

 вивчити динамічні властивості двигуна незалежного збудження, 

структурні схеми та вплив електромагнітної енергії на динаміку 

електроприводу ; 

 вивчити електромеханічні властивості та режими роботи асинхронних 

двигунів; 

 вивчити основні способи регулювання координат електроприводу з 

двигунами постійного та змінного струму; 

 вивчити принципи оптимізації систем  підпорядкованого керування ; 

 ознайомитись з векторними методами регулювання моменту та швидкості 

асинхронного електроприводу; 

 вивчити енергетику електроприводу ,напрямки зменшення втрат 

електроенергії та разрахунок потужності двигуна. 

3. Результати навчання:  

Мати уявлення про загальні структури автоматизованого електроприводу, 

розуміти призначення основних силових елементів електроприводу та побудови 

систем автоматичного керування з двигунами постійного та змінного струму. 
 

4. Структура курсу 

ЛЕКЦІЇ  

1.Вступ 

1.1 Основні тенденції та особливості розвитку теорії і практики сучасного 

електропривода.   Мета та призначення дисципліни, її зміст та зв’язок з 

суміжними дисциплінами. 

2.Механіка електроприводу 

2.1 Рівняння руху при незмінних та змінних моментах інерції. 

2.2Динамічні властивості механічної частини електропривода. Вплив зазорів в 

передачах. 

2.3Рівняння руху, передатні функції, та структурні схеми двомасової системи. 

2.4 Оптимізація передавального числа редуктора . 

3.Електромеханичні властивості та характеристики двигунів постійного та 

змінного струму. 

3.1Узагальнена електрична машина. Рівняння електричної рівноваги та 

моменту узагальненої машини.  

3.2Перетворення координат та фаз узагальненої машини. Рівняння динамічної 

механічної характеристики узагальненої машини в різних системах координат.  

3.3 Узагальнена структурна схема трифазної електричної машини. 
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3.4 Динамічні властивості двигуна незалежного збудження. Структурні схеми. 

3.5 Властивості двигуна послідовного збудження. 

3.6 Електромеханічні властивості асинхронних двигунів. 

3.7 Аналіз різних способів векторного керування асинхронним двигуном. 

3.8 Електромеханічні властивості синхронного двигуна, двофазна модель 

синхронного двигуна в осях d-q. 

4. Динаміка електромеханічних систем  

4.1 Узагальнена електромеханічна система з лінійною електромеханічною 

характеристикою. 

4.2 Вплив параметрів на динамічні властивості електромеханічної системи. 

4.3 Динамічні властивості електромеханічної  системи з пружним зв’язком. 

4.4 Перехідний процес з урахуванням електромагнітної інерції. 

4.5 Перехідний процес у системі КП-Д під час лінійної зміни напруги 

живлення. 

4.6 Перехідний процес електроприводу з нелінійною механічною 

характеристикою. 

4.7 Форсування перехідних процесів в обмотках збудження. Оптимальний 

перехідний процес. 

5. Керування координатами електроприводу 

5.1 Способи регулювання швидкості двигуна постійного струму. 

5.2  Способи регулювання швидкості асинхронного двигуна. 

5.3  Регулювання  швидкості машин подвійного живлення. 

5.4 Каскадні схеми регулювання швидкості асинхронного електроприводу. 

5.5 Автоматичні регулювання координат електроприводу. Типові структури. 

5.6 Структури з підпорядкованим керуванням координат. 

5.7 Принципи оптимізації систем підпорядкованого керування. 

5.8 Стандарти настроювання контурів керування на технічний та симетричний 

оптимум. 

5.9 Настроювання контурів струмів та швидкості  в системі КП-Д. 

6. Частотне керування координат асинхронного двигуна. 

6.1 Закони частотного керування. 

6.2 Система перетворювач частоти – асинхронний двигун з автономним 

інвертором струму та інвертором напруги. 

6.3 Векторні методи регулювання моменту і швидкості асинхронного 

електроприводу. 

6.4 Функціональні схеми векторного керування з орієнтацією за вектором 

потокозчеплення ротора у обертальній системі координат . 

7. Слідкуючий електропривод. 

7.1 Регулювання положення. Точне позиціювання . 

7.2 Структурна схема триконтурної системи автоматичного керування 

положення. 

7.3 Настроювання контура положення. Похибка слідкування. 

8. Енергетика електроприводу та розрахунок потужності двигуна. 

8.1 Напрямки зменшення втрат енергії в електроприводі. 

8.2 Методи перевірки попередньо вибраного двигуна за нагріванням . 
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ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ  

1.Регулювання швидкості в системі Г-Д зі зворотними зв’язками.  

2.Регулювання швидкості в системі ТП-Д зі зворотним зв’язком. 

3.Дослідження характеристик системи ТПЧ-АД. 

4.Дослідження характеристик системи ТП-Д з підпорядкованим регулюванням 

координат. 

5.Дослідження характеристик двомасової пружної системи. 

6.Дослідження перехідних процесів двигунів постійного струму.  

7.Дослідження перехідних процесів двигунів змінного струму.  

8.Експериментальне визначення динамічних параметрів привода.  

9. Дослідження нагрівання та охолодження АД 

                                          Практичні заняття 

1. Розрахунок електромеханічних перехідних процесів. 

2. Розрахунок характеристик САК швидкості двигуна постійного струму з 

одним регулятором у випадку різних зворотних зв’язків . 

3. Розрахунок параметрів контуру регулювання струму (моменту) в системі 

ТП-Д,і оцінка статичної  похибки. 

4. Розрахунок потужності двигунів. 

                                            КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

Метою курсового проекту є розширення, поглиблення та закріплення знань, 

отриманих на лекціях та лабораторних заняттях, а також здобування навичок 

самостійної роботи проектування електроприводу.  

Для цього необхідно буде навчитися визначати параметри основних 

компонентів електропривода – електродвигуна та перетворювача частоти, 

аналізувати діаграму навантаження приводу, розраховувати еквівалентні 

навантаження, вибирати електродвигун, частотний привод, а також гальмівний 

резистор. 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Під час виконання лабораторних робіт використовуються лабораторні 

стенди та пакети MS Excel та MATLAB.  

6. Система оцінювання та вимоги 

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100  Відмінно/ Excellent 

74-89  Добре/ Good 

60-73 Задовільно/ Satisfactory 

0-59  Незадовільно/ Fail 
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6.2. Лабораторні роботи приймаються за контрольними запитаннями до кожної з 

роботи. Кожна із 6 робіт оцінюється по 10-бальній шкалі (тобто максимальна 

сума балів за лабораторні роботи складає 60 балів). 

6.3. Теоретична частина оцінюється за результатами здачі наприкінці кожної 

чверті двох контрольних тестових завдань, кожне з яких містить 25 запитань. За 

правильну відповідь на одне запитання студент отримує 2 бали (тобто 

максимальна оцінка за теоретичну частину – 100 балів).  

6.4. Підсумкова оцінка за курс (за 100-бальною шкалою): 

ПО =  

100
60

СБлр ∙ 4 + СБт ∙ 5

4 + 5
, 

  

де СБлр – сума балів за здачу лабораторних робіт; СБт – сума балів за теоретичну 

частину; 60 – максимальна сума балів за лабораторні роботи; 100 – максимальна 

кількість балів за теоретичну частину; 4 – кількість годин на тиждень 

лабораторних робіт; 5 – кількість годин на тиждень лекцій. 

6.5. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з дисципліни на 

підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість балів з 

поточного тестування з теоретичної частини та лабораторних робіт складатиме 

не менше 60 балів. 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності 

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної 

оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність 

базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із 

залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), 

плагіату (відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення 

авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі). Політика щодо академічної доброчесності регламентується 

положенням "Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у 

Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка". 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and

_detection_of_plagiarism.pdf. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

7.2.Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту. 

7.3. Політика щодо перескладання 

Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності поважних 

причин (наприклад, лікарняний). 

7.4 Політика щодо оскарження оцінювання 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
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Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку. 

7.5. Відвідування занять. 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є 

обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в 

університетських заходах, академічна мобільність, які необхідно підтверджувати 

документами. Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої 

освіти має повідомити викладача або особисто, або через старосту.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 
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