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дисципліни 
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Кількість кредитів  – 4 
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14 «Електрична 
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аудиторних – 4 

самостійної роботи 
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Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст 
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Практичні  
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2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної дисципліни " Основи електроприводу " – набуття 

студентами знань з основ електроприводу і принципів його побудови, основних 

положень теорії електроприводу, основ теорії автоматичного регулювання його 

координат, ознайомлення з елементами, апаратами та сучасними системами 

керування автоматизованим електроприводом.  

Завдання курсу “Основи електроприводу” дати основу для вивчення таких 

курсів, як “Надійність електроприводів” та “Електропостачання промислових 

підприємств та цивільних споруд”. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: механічні і електромеханічні характеристики  електродвигунів; 

порядок розрахунку та вибору електродвигуна; способи пуску та гальмування, їхні 

характеристики; показники та засоби регулювання швидкості електропривода; 

Скалярне та векторне регулювання швидкості; перехідні процеси в 

електроприводах; визначення втрат енергії у перехідних процесах, засоби їх 

зменшення; принципи керування пуском та гальмуванням електродвигунів: у 

функції швидкості, струму, часу і кута повороту; системи безперервного 

автоматичного керування; типи зворотних зв’язків; особливості живлення від 

напівпровідникових перетворювачів частоти та напруги. 

вміти: розраховувати електромеханічні характеристики  двигунів; знайти 

параметри робочого режиму електроприводу; здійснити вибір електродвигуна; 

розрахувати пускові опори; розробити та розрахувати схему пуску, гальмування та 

керування координатами електропривода. 

 

  

3 Програма навчальної дисципліни 

   Модуль 1 Основи теорії електроприводу  

   Змістовий модуль 1 Механіка електроприводу 

Тема 1 Вступ.  

Стан та основні напрямки розвитку електропривода. Привод. Електропривод 

та його елементи. Основні поняття і визначення. 

Тема 2 Класифікація електроприводів. 

За видом руху електродвигуна. За кількістю робочих машин. За наявністю 

зв’язків з іншими електроприводами. За причиною зміни параметрів.За рівнем 

автоматизації керування. За родом механічного передавального пристрою. За 

родом струму.  

Тема 3 Статичні та динамічі сили і моменти, що діють у системі електропривід 

– робоча машина. 

Робота електродвигуна  при обертовому русі. Робота електродвигуна  при 

поступальному русі. Сили і моменти статичних опорів.  

Тема 4 Зведення моментів статичного опору і мометів інерції до вала 

електродвигуна. 

Кінематична схема з обертовим виконавчим механізмом. Кінематична схема 

з ланкою при поступальному русі. 
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Тема 5 Рівняння руху електропривода. 

Режими роботи електропривода. Залежить режимів прискорення або 

уповільнення електропривода. Рівняння при сталій кутовій швидкості. Рівняння при 

змінній кутовій швидкості. Основне рівняння електроприводу. 

Тема 6 Механічні характеристики робочих машин  

Призначення механічної характеристики. Визначення механічної 

характеристики робочих  машин. Групи механічних характеристик.  

Тема 7 Механічні характеристики  електродвигунів. 

Визначення механічної характеристики електродвигунів. Природна і штучна 

механічна характеристика електродвигунів. Абсолютно жорстка механічної 

характеристики. Жорстка механічна характеристика. М’яка механічна 

характеристика. Абсолютно м’яка механічна характеристика. 

Тема 8 Статична стійкість системи електродвигун-робоча машина. 

Визначення статичної стійкості системи електродвигун – робоча машина. 

Умова статичної стійкості електрофікованого агрегату. 

Тема 9 Методи експерементального визначення моменту інерції системи 

електродвигун-робоча машина 

Метод крутильних коливань. Метод допоміжного маятника. Метод 

падаючого вантажу. Метод вільного вибігу.  

Практичне застосування моменту інерції системи 

   Змістовий модуль 2 Електромеханічні та механічні характеристики 

електродвигунів 

Тема 10 Схема вмиканя двигуна  постійного струму незалежого збудження. 

Рівняння статичних електромеханічної та механічної характеристик. Механічні 

характеристики ДПС НЗ у відносних одиницях. 

Аналіз схем вмикання двигуна постійного струму незалежного збудження 

Визначення точки ідеального холостого ходу і номінального режиму для побудови 

механічної характеристики ДПС НЗ  

Тема 11 Енергетичний режим роботи ДПС НЗ. Гальмівні режими 

Режими роботи ДПС НЗ на різних  ділянках. Режим ідеального холостого 

ходу. Двигунові режими роботи. Режим короткого замикання. Гальмівні режими 

роботи. 

Тема 12 Способи пуску ДПС НЗ. Розрахунок опорів пускових і гальмівних 

резисторів. Схема вмикання, статичні електромеханічні та механічні характеристики 

ДПС ПЗ 

Прямий пуск ДПС НЗ. Не прямий пуск ДПС НЗ. Реостатний пуск ДПС НЗ. 

Ступінчатий пуск ДПС НЗ. Графоаналітичний метод визначення опорів пускових 

резисторів. Аналітичний метод визначення опорів пускових резисторів. 

Аналітичний метод визначення опорів гальмівних резисторів. 

          Тема 13 Гальмівні режими ДПС ПЗ 

          Шляхи використання гальмування противмиканням. Електродинамічне 

гальмування. 

Тема 14 Розрахунок і побудова природних і штучних електромеханічних та 

механічних характеристик ДПС ПЗ. Схема вмикання, режими роботи ДПС ЗЗ.  



6 

 

  

Метод оберненої задачі .Графічний метод. Схема вмикання ДПС ЗЗ. Робочі 

гальмівні режими ДПС ЗЗ. 

Тема 15 Схеми вмикання та заміщення трифазних АД 

Сфера застосування трифазних АД. Схема вмикання та заміщення 

трифазних АД.  

Тема 16 Рівняння статичних електромеханічних та механічних характеристик 

трифазних АД у параметричній формі та його аналіз 

Отримання рівняння механічної характеристики АД із рівняння балансу 

потужності.  

Тема 17 Гальмівні режими трифазних АД 

Рекуперативне гальмування. Гальмування противмиканням. 

Електродинамічне гальмування. 

Тема 18 Способи пуску, обмеження пускових струмів і моментів трифазних 

АД 

Прямий пуск асинхронного двигуна . Непрямий пуск асинхронного двигуна. 

Перемикання обмотки статора з « зірки» на « трикутник».  Вмикання в коло 

статора активних  або реактивних опорів. Регулювання напруги 

автотрансформатором або напівпровідниковим перетворювачем напруги.  

Тема 19 Розрахунок природної та штучних механічних характеристик ДСС 

паралельного збудження за паспортними даними 

Тема 20Дослідження механічних характеристик ДСС паралельного збудження 

 Змістовий модуль 3 Перехідні процеси в електроприводах  

Тема 21 Визначення часу і гальмування систем електродвигун - робоча 

машина 

Аналітичний метод визначення часу. Графічний або графоаналітичний метод 

визначення часу  

Тема 22 Механічні перехідні процеси в електроприводі з лінійною механічною 

характеристикою двигуна при незмінних статичному моменті і моменті інерції 

Перехідні процеси при пуску електродвигуна постійного струму незалежного 

збудження з постійно ввімкненим резистором у коло якоря. Основні показники 

перехідних процесів. Побудова графіків. 

Побудова графіків. Розв’язання рівнянь. 

Тема 23 Перехідні процеси в електроприводах з трифазним  АД 

Перехідні процеси на ділянках з лінійною механічною характеристикою. 

Аналітичне визначення часу перехідного процесу пуску і електричного гальмування.  

Тема 24 Перехідні процеси в електроприводі з лінійною механічною 

Рівняння механічної характеристики ДПС НЗ. Етапи перехідних процесів. 

Залежності швидкості і моменту двигуна від часу при лінійному законі зміни 

керуючого сигналу. 

 

Змістовий модуль 4 Регулювання координат електроприводів у розімкнутих 

системах 

Тема 25 Загальні питання про регулювання координат електропривода. 

Основні показники регулювання кутової швидкості електроприводів. 
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Поняття про регулювання швидкості. Регулювання швидкості обертання 

електродвигунів параметричним способом і в замкнених системах. Діапазон 

регулювання.  Плавність регулювання. Стабільність роботи.  Допустиме 

навантаження двигуна. Напрямок регулювання. Економічність.  

Тема 26 Регулювання кутової швидкості ДПС НЗ зміною напруги на якорі. 

Реостатне  та імпульсне регулювання кутової швидкості ДПС НЗ 

Система керований вентиль – двигун. Система генератор -  двигун. 

Регулювання кутової швидкості ДПС НЗ зміною величини резистора в якірному 

колі. Регулювання швидкості ДПС НЗ шунтуванням якоря. 

Регулювання кутової швидкості зниженням струму збудження, шляхом 

використання ДПС серії 2П і 4П. Сутність імпульсного способу регулювання 

кутової швидкості ДПС НЗ. Імпульсний спосіб регулювання за допомогою 

шунтування ключа. Імпульсне регулювання швидкості ДПС НЗ за допомогою зміни 

опору в колі обмотки збудження .   

Тема 27 Загальні питання про регулювання координат електропривода. 

Основні показники регулювання кутової швидкості електроприводів. 

Способи електричного гальмування АД. Здійснення гальмування 

противмиканням  АД у приводах. Здійснення гальмівного моменту при динамічному 

гальмуванні АД. Способи пуску АД. 

Тема 28 Частотне регулювання кутової швидкості АД. Перетворювачі частоти 

для керування АД 

Двигуни загального призначення . Регулювання частоти струму в приводах з 

різними механічними характеристиками. 

Електромеханічні перетворювачі частоти. Тиристорні або транзисторні 

перетворювачі частоти. Автономні інвертори струму. 

Тема 29 Регулювання кутової швидкості АД зміною числа пар полюсів 

Зміна числа пар полюсів. Трикутник – подвійна зірка. Зірка – подвійна зірка. 

Тема 30 Регулювання кутової швидкості АД зміною опору роторного кола 

Введення додаткового опору в коло ротора. Зміна опору роторного кола.  

          Тема 31 Асинхронний регульований електропривод у каскадних схемах 

          Електромеханічні та електричні каскади. Регулювання швидкості 

електромеханічного каскаду.  

          Тема 32 Дослідження способів пуску  АД 

Тема 33 Дослідження способів гальмування  АД 

Змістовий модуль 5 Автоматичне регулювання координат електроприводів 

Тема 34 Системи автоматичного регулювання кутової швидкості ДПС НЗ 

          Структурна схема системи автоматичного регулювання кутової швидкості з 

жорстким від’ємним зворотним зв’язком по кутовій швидкості. Структурна схема 

системи автоматичного регулювання кутової швидкості з жорстким додатним 

зв’язком по струму . 

Побудова структурної алгоритмічної схеми для  системи автоматичного 

регулювання моменту. Основні рівняння. 

Тема 35 Обмеження струму і моменту ДПС НЗ у замкненій системі з 

нелінійним від’ємним зворотним зв’язком по струму 
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Структурна схема системи з не лінійним від’ємним зворотним зв’язком по 

струму. Побудова графіків. Виведення основних рівнянь. 

Тема 36 Автоматичне регулювання положення 

Основні визначення. Етапи побудови структурно - алгоритмічна схема 

системи автоматичного регулювання положення. 

Тема 37 Автоматичне регулювання кутової швидкості асинхронних двигунів 

зміною напруги живлення з від’ємним зворотним зв’язком по швидкості. 

Автоматичне частотне регулювання кутової швидкості  асинхронних двигунів 

Аналіз структурної схеми. Побудова графіків. Розв’язування рівнянь.  

Аналіз спрощеної та структурної схеми. Побудова графіків. Розв’язування 

рівнянь. 

Змістовий модуль 6 Енергетика електропривода 

Тема 38  Основні енергетичні показники роботи електропривода 

Втрати потужності та енергії. Коефіцієнт корисної дії. Коефіцієнт 

потужності. Економічність роботи ЕП. 

Тема 39 Втрати потужності, ККД і коефіцієнт потужності  в нерегульованому 

електроприводі  при роботі в усталеному режимі   

Основні формули для визначення втрати потужності, ККД . Побудова кривих 

залежності. 

Тема 40 Втрати потужності в регульованому електроприводі  при роботі в 

усталеному режимі . Втрати енергії в нерегульованому електроприводі у перехідних 

процесах і способи їх зниження 

Регульований електропривод з ДПС НЗ. Регульований електропривод з АД. 

Визначення енергетичних показників роботи електропривода в перехідних 

режимах,втрати енергії в двигунах постійного та змінного струму при роботі без 

навантаження. Втрати енергії при роботі з навантаженням. Система керований 

випрямляч – ДПС і система перетворювач частоти – АД. 

Тема 41Втрати енергії в регульованому електроприводі у перехідних процесах 

і способи їх зниження 

Змістовий модуль 7 Вибір електродвигунів за потужністю  

Тема 42 Класи нагріву по  стійкості ізоляції обмоток електродвигунів 

Причини нагрівання ізоляційних матеріалів АД. Допустимі граничні 

температури нагрівання для ізоляційних матеріалів різних класів нагріву по 

стійкості. 

Тема 43 Нагрівання та охолодження двигунів. Навантажувальні діаграми 

Визначення характеру процесу зміни температури АД. Визначення сталої 

часу нагрівання методом нормованого значення , аналітичним методом. 

Групи навантажувальних діаграм. Визначення навантажувальні діаграми. 

Тема 44 Класифікація номінальних режимів роботи електричних двигунів. 

Тривалий номінальний режим роботи. Короткочасний номінальний режим 

роботи. Повторно-короткочасний номінальний режим роботи. Повторно- 

короткочасний із частими пусками. Повторно-короткочасний із частими пусками і 

електричним гальмуванням. Номінальний переміжний режим. Номінальний 

переміжний режим з частими реверсами. Номінальний переміжний з двома або 

більше ступенями частот обертання.  
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Вибір електродвигунів за потужністю для тривалого режиму роботи з 

незмінним навантаженням. Змінним навантаженням. Метод середніх втрат 

потужності і еквівалентних величин. Метод еквівалентного струму. Метод 

еквівалентного моменту. Метод еквівалентної потужності. 

Тема 45 Вибір двигунів за потужністю для короткочасного режиму роботи 

Розрахунок потужності двигуна за основними  формулами. Побудова графіка 

роботи двигуна та залежності коефіцієнта термічного і механічного 

перевантаження. 

Тема 46 Вибір двигунів за потужністю для повторно-короткочасного режиму 

роботи 

Розрахунок потужності двигуна за основними  виразами. Побудова 

навантажувальної діаграми. Побудова розрахункових графіків. 

Тема 47 Розрахунок потужності двигуна за умовою нагріву та режимом 

роботи 

   Модуль 2 Пускорегулюючі апарати  

   Змістовий модуль 8 Апарати керування 

Тема 48 Апарати  ручного керування. Шляхові вимикачі і перемикачі. 

Контактори. 

Призначення та конструкція рубильників. Призначення та конструкція   

пакетних вимикачів і перемикачі серії ПВ і ПП. Призначення та конструкція 

пакетно-кулачкових вимикачів і перемикачів. Призначення та конструкція ручних 

пускачів та  командо апаратів. Призначення кнопки керування,  кнопкових постив, а 

також  універсальних перемикачів та командо контролери.  

Тема 49 Електромагнітні пускачі . Електричні реле.  Напівпровідникові 

електричні апарати. 

Призначення електромагнітних пускачів. Конструкція електромагнітних 

пускачів. Конструкція реверсивних пускачів. Основні технічні дані пускачів. 

Вибіркові параметри електромагнітних пускачів. 

Призначення електричних реле. Класифікація електричних реле. Конструкція 

електричних  реле. Основні характеристики електричних реле. Реле струму і 

напруги. Проміжні реле. Реле часу. Герконові реле. 

Переваги напівпровідникових електричних апаратів. Недоліки 

напівпровідникових електричних апаратів. Класифікація напівпровідникових 

електричних апаратів. Способи керування тиристорами. Тиристорні пускачі. 

Комбінований контактор. 

   Змістовий модуль 9 Апарати захисту електроприводів від аварійних і 

анормальних режимів 

Тема 50 Плавкі запобіжники. Електротеплові реле. Автоматичні вимикачі 

Конструкція плавких запобіжників. Характеристика плавких запобіжників. 

Плавкий елемент плавких запобіжників. Основний параметр плавких запобіжників. 

Швидкодіючі запобіжники для захисту напівпровідникових приладів. 

Призначення елктротеплових реле. Класифікація елктротеплових реле. 

Конструкція елктротеплових реле. 

Призначення автоматичних вимикачів. Конструкція автоматичних 

вимикачів. Електромагнітний розчіплювачів автоматичних вимикачів.  
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Тема 51 Пристрої температурного захисту. Пристрої захисного вимикання. 

Пристрої захисту з електронними блоками 

Принцип дії  температурного захисту. Пристрої температурного захисту 

УВТЗ і АЗП. 

Призначення пристроїв захисного вмикання. Застосування пристроїв 

захисного вимикання. Класифікація пристроїв захисного вимикання. 

Використання пристроїв захисту з електронними блоками  

Тема 52 Приклади вибору апаратів захисту 

    Модуль 3 Елементарні схеми керування електроприводами  

   Тема 53 Типові вузли і блокіровки у схемах керування електроприводами. 

Типові схеми керування електродвигунами . Вузли схем захисту електродвигунів від 

КЗ. Вузли схем захисту електродвигунів від перевантаження. Вузли схем захисту 

електродвигуна постійного струму від обриву і перенапруги на обмотці збудження. 

Блокувальні зв’язки у схемах керування електроприводами.  

   Тема 54 Типові схеми автоматизованого керування двигунами змінного 

струму. 

Схема не реверсивного керування АД. Схема реверсивного керування АД. 

Схема керування АД у функції шляху. Схема керування АД з КЗ ротором з 

обмеженням пускового струму і моменту активними опорами. Схема керування АД 

з фазним ротором у функції часу.   

   Тема 55 Типові схеми керування двигунами постійного струму 

Схеми керування пуском двигуна постійного струму паралельного збудження 

у функції часу. Схема керування пуском двигуна постійного струму паралельного 

збудження у функції ЕРС. . Схема керування пуском двигуна постійного струму 

паралельного збудження у функції струму . Схема динамічного гальмування двигуна 

постійного струму паралельного збудження у функції часу. . Схема динамічного 

гальмування двигуна постійного струму паралельного збудження у функції ЕРС.  

  Тема 56 Типові структури замкнених систем автоматичного керування 

електроприводами. 

Принципіальна схема системи ТПН – Д з підлеглим регулюванням. 

Структурна схема мікропроцесорної системи ТЕП.
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 
усьог

о  
у тому числі 

л п лаб. інд

. 

с. р к.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 Основи теорії електроприводу 

Змістовий модуль 1  Механіка електроприводу 

Тема 1 Вступ. 2 2      

Тема 2 Класифікація електроприводів. 2     2  

Тема 3 Статичні та динамічі сили і моменти, 

що діють у системі електропривод – робоча 

машина. 

2 2      

Тема 4 Зведення моментів статичного опору і 

мометів інерції до вала електродвигуна. 

2     2  

Тема 5 Рівняння руху електропривода. 2 2      

Тема 6 Механічні характеристики робочих 

машин  

2     2  

Тема 7 Механічні характеристики  

електродвигунів. 

2 2      

Тема 8 Статична стійкість системи 

електродвигун-робоча машина. 

2     2  

Тема 9 Методи експерементального 

визначення моменту інерції системи 

електродвигун-робоча машина. 

4 2    2  

Всього 20 10    10  

Змістовий модуль 2   Електромеханічні та механічні характеристики ел.двигунів 

Тема 10 Схема вмиканя двигуна  постійного 

струму незалежого збудження. Рівняння 

статичних електромеханічної та механічної 

характеристик. Механічні характеристики 

ДПС НЗ у відносних одиницях. 

2 2      

Тема 11 Енергетичний режим роботи ДПС 

НЗ. Гальмівні режими. 

2     2  

Тема 12 Способи пуску ДПС НЗ. Розрахунок 

опорів пускових і гальмівних резисторів. 

Схема вмикання, статичні електромеханічні 

та механічні характеристики ДПС ПЗ 

2 2      

Тема 13 Гальмівні режими ДПС ПЗ 2     2  

Тема 14 Розрахунок і побудова природних і 

штучних електромеханічних та механічних 

характеристик ДПС ПЗ. Схема вмикання, 

режими роботи ДПС ЗЗ.  

2 2      
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 15 Схеми вмикання та заміщення 

трифазних АД 

2     2  

Тема 16 Рівняння статичних 

електромеханічних та механічних 

характеристик трифазних АД у 

параметричній формі та його аналіз 

2 2      

Тема 17 Гальмівні режими трифазних АД 2     2  

Тема 18 Способи пуску, обмеження пускових 

струмів і моментів трифазних АД 

2 2      

Тема 19 Розрахунок природної та штучних 

механічних характеристик ДСС паралельного 

збудження за паспортними даними 

2   2    

Тема 20 Дослідження механічних 

характеристик ДСС паралельного збудження 

2   2    

Всього  22 10  4  8  

Змістовий модуль 3    Перехідні процеси в електроприводах 

Тема 21 Визначення часу і гальмування 

систем електродвигун - робоча машина 

2 2      

Тема 22 Механічні перехідні процеси в 

електроприводі з лінійною механічною 

характеристикою двигуна при незмінних 

статичному моменті і моменті інерції 

3     3  

Тема 23 Перехідні процеси в 

електроприводах з трифазним  АД 

2     2  

Тема 24 Перехідні процеси в електроприводі 

з лінійною механічною характеристикою . 

2 2      

Всього 9 4    5  

Змістовий модуль 4 Регулювання координат ел. привод у розімкнутих системах 

Тема 25 Загальні питання про регулювання 

координат електропривода. Основні 

показники регулювання кутової швидкості 

електроприводів. 

2     2  

Тема 26 Регулювання кутової швидкості ДПС 

НЗ зміною напруги на якорі. Реостатне та 

імпульсне регулювання кутової швидкості 

ДПС НЗ 

2 2      

Тема 27 Загальні питання про регулювання 

координат електропривода. Основні 

показники регулювання кутової швидкості 

електроприводів. 

2     2  

Тема 28 Частотне регулювання кутової 

швидкості АД . Перетворювачі частоти для 

керування АД 

2 2      
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 29 Регулювання кутової швидкості АД 

зміною числа пар полюсів 

2     2  

Тема 30 Регулювання кутової швидкості АД 

зміною опору роторного кола 

2 2      

Тема 31 Асинхронний регульований 

електропривод у каскадних схемах 

2     2  

Тема 32 Дослідження способів пуску  АД 2   2    

Тема 33 Дослідження способів гальмування  

АД 

2   2    

Всього  18 6  4  8  

Змістовий модуль 5   Автоматичне регулювання координат електроприводів 

 

Тема 34 Системи автоматичного регулювання 

кутової швидкості  та моменту ДПС НЗ 

2 2      

Тема 35 Обмеження струму і моменту ДПС 

НЗ у замкненій системі з нелінійним 

від’ємним зворотним зв’язком по струму 

2     2  

Тема 36 Автоматичне регулювання 

положення 

2     2  

Тема 37 Автоматичне регулювання кутової 

швидкості асинхронних двигунів зміною 

напруги живлення з від’ємним зворотним 

зв’язком по швидкості. Автоматичне частотне 

регулювання кутової швидкості  асинхронних 

двигунів 

2 2      

Всього  8 4    4  

Змістовий модуль 6   Енергетика електропривода 

Тема 38  Основні енергетичні показники 

роботи електропривода 

2 2      

Тема 39 Втрати потужності, ККД і коефіцієнт 

потужності  в нерегульованому 

електроприводі  при роботі в усталеному 

режимі   

2     2  

Тема 40 Втрати потужності в регульованому 

електроприводі  при роботі в усталеному 

режимі 

Втрати енергії в нерегульованому 

електроприводі у перехідних процесах і 

способи їх зниження 

2 2      

Тема 41 Втрати енергії в регульованому 

електроприводі у перехідних процесах і 

способи їх зниження 

2     2  

Всього 8 4    4  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 7   Вибір електродвигунів за потужністю 

Тема 42 Класи нагрівостійкості ізоляції 

обмоток електродвигунів 

2     2  

Тема 43 Нагрівання та охолодження двигунів. 

Навантажувальні діаграми 

2     2  

Тема 44 Класифікація номінальних режимів 

роботи електричних двигунів. 

Вибір електродвигунів за потужністю для 

тривалого режиму роботи 

2 2      

Тема 45 Вибір двигунів за потужністю для 

короткочасного режиму роботи 

2     2  

Тема 46 Вибір двигунів за потужністю для 

повторно-короткочасного режиму роботи 

2 2      

Тема 47 Розрахунок потужності двигуна за 

умовою нагріву та режимом роботи 

2   2    

Всього  12 4  2  6  

Разом за модулем 3 97 42  10  45  

Модуль 2 Пускорегулюючі  апарати 

Змістовий модуль 8  Апарати керування 

Тема 48 Апарати  ручного керування  

Шляхові вимикачі і перемикачі 

Контактори 

2 2      

Тема 49 Електромагнітні пускачі  

Електричні реле 

Напівпровідникові електричні апарати 

2     2  

Всього 4 2    2  

Змістовий модуль 9  Апарати захисту електроприводів від аварійних і 

анормальних режимів 

Тема 50 Плавкі запобіжники  

Електротеплові реле 

Автоматичні вимикачі 

2 2      

Тема 51 Пристрої темпераментного захисту 

Пристрої захисного вимикання 

Пристрої захисту з електронними блоками 

2     2  

Тема 52 Приклади виробу апаратів захисту 2 2      

Всього 6 4    2  

Разом за  модулем 2 10 6    4  

Модуль 3 Елементарні схеми керування електроприводами 

Тема 53 Типові вузли і блокіровки у схемах 

керування електроприводами 

2 2      

Тема 54 Типові схеми автоматизованого 

керування двигунами змінного струму 

2     3  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 55 Типові схеми керування двигунами 

постійного струму 

2 2      

Тема 56 Типові структури замкнених систем 

автоматичного керування електроприводами. 

4     4  

Разом за  модулем 3 11 4    7  

Підсумкова контрольна робота 2      2 

Усього годин  120 54  10  56  

 

 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2 Навчальною програмою не передбачено  

...   

 

                                                                                                       

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2 Навчальною програмою не передбачено  

...   

                                                                                                              

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Розрахунок природної та штучних механічних 

характеристик ДСС паралельного збудження за 

паспортними даними 

2 

2 Дослідження механічних характеристик ДСС 

паралельного збудження 

2 

3 Дослідження способів пуску АД 2 

4 Дослідження способів гальмування  АД 2 

5 Розрахунок потужності двигуна за умовою нагріву та 

режимом роботи 

2 

 Всього 10 
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8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1 Класифікація електроприводів. 2 

2 Зведення моментів статичного опору і мометів інерції до 

вала електродвигуна. 

2 

3 Механічні характеристики робочих машин 2 

4 Статична стійкість системи електродвигун-робоча 

машина. 

2 

5 Методи експерементального визначення моменту інерції 

системи електродвигун-робоча машина. 

2 

6 Енергетичний режим роботи ДПС НЗ.  2 

7 Гальмівні режими ДПС ПЗ 2 

8 Схеми вмикання та заміщення трифазних АД 2 

9 Гальмівні режими трифазних АД 2 

10  Механічні перехідні процеси в електроприводі з 

лінійною механічною характеристикою двигуна при 

незмінних статичному моменті і моменті інерції 

3 

11 Перехідні процеси в електроприводах з трифазним  АД 2 

12 Загальні питання про регулювання координат 

електропривода. Основні показники регулювання 

кутової швидкості електроприводів. 

2 

13 Загальні питання про регулювання координат 

електропривода. Основні показники регулювання 

кутової швидкості електроприводів. 

2 

14 Регулювання кутової швидкості АД зміною числа пар 

полюсів 

2 

15 Асинхронний регульований електропривод у каскадних 

схемах 

2 

16 Системи автоматичного регулювання моменту ДПС НЗ 2 

17 Обмеження  струму і моменту ДПС НЗ у замкненій 

системі з нелінійними від’ємними зворотним  зв’язком 

по струму 

2 

18 Автоматичне регулювання положення 2 

19 Втрати потужності, ККД і коефіцієнт потужності  в 

нерегульованому електроприводі  при роботі в 

усталеному режимі   

2 

20 Втрати енергії в регульованому електроприводі у 

перехідних процесах і способи їх зниження 

2 

21 Класи нагрівостійкості ізоляції обмоток електродвигунів 2 

22 Нагрівання та охолодження двигунів. Навантажувальні 

діаграми 

2 
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1 2 3 

23 Вибір двигунів за потужністю для короткочасного 

режиму роботи 

2 

24 Електромагнітні пускачі  

Електричні реле 

Напівпровідникові електричні апарати 

2 

25 Пристрої темпераментного захисту 

Пристрої захисного вимикання 

Пристрої захисту з електронними блоками 

2 

26 Типові схеми автоматизованого керування двигунами 

змінного струму 

3 

27 Типові структури замкнених систем автоматичного 

керування електроприводами. 

4 

 Разом  56 

 

9. Індивідуальні завдання 
 

Навчальною програмою не передбачено  
 

10. Методи навчання 

                                                                                                    

Основні методи навчання з дисципліни «Основи електроприводу»: 

 словесні (лекції, бесіди, пояснення); 

 наочні (ілюстрації, демонстрація слайдів, діаграм та схем);  

 практичні (лабораторні роботи, реферати, самостійна робота); 

 самоконтроль та мотивація. 

 
11. Методи контролю 

Усне опитування, фронтальна бесіда, відповіді по картках, рішення задач, 

захист лабораторних робіт, тощо. 

                                                                        
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

1. Оцінювання усних відповідей студентів. 

Усне опитування є одним з основних способів перевірки знань, умінь, і 

навичок студентів  з  навчальних  дисциплін.   При  оцінюванні  відповіді  студента  

потрібно керуватися такими критеріями: 
1)  повнота і правильність відповіді; 
2)  ступінь усвідомленості, розуміння вивченого; 
3)  мовленнєве оформлення відповіді. 
Відповідь студента має бути зв'язним, логічно послідовним повідомленням 

на певну тему, виявляти його вміння застосовувати визначення, правила до 

конкретних випадків. 
Оцінка «5» ставиться, якщо студент: 
1)  ґрунтовно і повно викладає вивчений матеріал; 
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2)  виявляє повне розуміння  матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує 

знання на практиці, наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а й 

самостійно складені; 
3)  викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної 

мови. 
Оцінка «4» ставиться, якщо студент дає відповідь, що задовольняє ті ж 

вимоги, що й оцінка «5», але допускає деякі помилки та поодинокі недоліки в 

послідовності викладу матеріалу і мовленнєвому оформленні. 
Оцінка «3» ставиться, якщо студент виявляє знання  і розуміння основних 

положень даної теми, але: 
1) викладає    матеріал    не   досить    повно   і   допускає    помилки у 

формулюванні правил, визначень; 
2) не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки і відчуває 

труднощі під час добору прикладів; 
3) викладає матеріал послідовно і допускає помилки в мовленєвому 

оформленні. 
Оцінка «2» ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини 

вивченого матеріалу відповідного розділу, допускає у формулюванні правил, 

визначень помилки, що спотворюють їх зміст, непослідовно і невпевнено викладає 

матеріал. 
Також   оцінка   «2» ставиться,   якщо   студент   виявляє   повне   незнання   

чи нерозуміння матеріалу. 
Позитивна оцінка («5», «4», «3») ставиться не тільки за одноразову 

відповідь (коли на перевірку знань учня відводиться певний час), а й за суму 

відповідей, даних студентом протягом уроку. 

2. Оцінювання письмових навчальних робіт. 

Студенти виконують різні навчальні роботи з предмету: вправи, розрахунки, 

різні види диктантів тощо. 
При оцінюванні письмових навчальних робіт враховується: 
1)  ступінь самостійності студентів; 
2)  етап навчання; 
3)  обсяг роботи. 
При оцінюванні виконання письмового завдання рекомендується керуватися 

такими критеріями: 
Оцінка «5»  ставиться, якщо виконано усі завдання. Оцінка «4» ставиться, 

якщо виконано не менше як 3/4 завдання. Оцінка «3» ставиться, якщо виконано не 

менш як половина завдання. Оцінка «2» ставиться, якщо виконано менш як 

половина завдань, або не виконано жодного завдання. 

3. Виведення підсумкових оцінок. 

За семестр і навчальний рік ставиться підсумкова оцінка. Вона є єдиною й 

узагальнено відображає підготовку студента з предмету: засвоєння теоретичного 

матеріалу, володіння вміннями та навичками. 
Підсумкову оцінку не можна виводити механічно, як середнє арифметичне 

попередніх оцінок. 
Вирішальною у її визначенні слід вважати фактичну підготовку студента за 
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всіма показниками на час виведення цієї оцінки. Але щоб стимулювати серйозне 

ставлення студентів до занять протягом усього семестру (навчального року) при 

виведенні підсумкових оцінок необхідно враховувати результати їх поточної 

успішності (оцінки за усні відповіді, навчальні роботи та рівень виконання 

контрольних робіт). 
При виведенні підсумкової оцінки перевага надається оцінкам що 

відображають оволодіння студентами практичних навичок і вмінь. Підсумкова 

оцінка не може бути позитивною якщо лабораторні або практичні роботи не 

захищені або мають оцінку «2». 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки з лабораторних робіт 

2. Конспект лекцій 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи 

14. Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Ю.М. Лавріненко, О.С.Марченко та ін. «Електропривід», «Ліра-К», 2014 
2. Б.В. Кліменко «Електричні апарати», «Точка», 2012. 
3. Васин В.М. «Электрический привод». М.: «Высшая школа», 1984. 

 
Допоміжна 

 

4. Ю.М. Лавріненко, О.С. Марченко., П.І. Савченко, О.Ю. Синявський, Д.Г. 

Войтюк, В.П.Лисенко «Електропривід», «Ліра-К».-К., 2009-504 с. 
5. Цейтлин Л.С. «Электропривод, электрооборудование и основы управления». 

М.: «Высшая школа», 1985. 
6. Миллер Е.В. «Основы теории электропривода». М.: «Высшая школа», 1968. 
7. Хализев Г.П. «Электропривод и основы управления». М.: «Высшая школа», 

1968. 
8. Николаев С.А. Руководство к лабораторным работам по электрическим 

машинам». М.: «Энергия», 1975. 
9. Березкина Т.Ф. и др. «Задачник по общей электротехнике». М.: «Высшая 

школа», 1991. 
 

 
15. Інформаційні ресурси 

 
1. Мережа інтернет 

 


