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Розділ 1. Теорія електропривода 

1.1 Механіка електропривода 1,2,3 

Приведення до валу двигуна моментів інерції і мас рухових елементів 

кінематичної схеми, моментів і сил статичного опору з урахуванням ККД 

механічної передачі. 

Рівняння руху електропривода. Механічні перехідні процесу при 

ступінчатій зміні моменту статичного опору. 

1.2 Електромеханічні властивості двигунів 1,2,3 

Швидкісні механічні характеристики двигуна постійного струму 

незалежного збудження та асинхронного з короткозамкненим і фазним 

роторами. Розрахунок пускових опорів та штучні статичні характеристики. 

Ознаки та енергетика гальмових режимів указаних двигунів. 

Властивості синхронної машини. 

Регулювання швидкості двигунів. Системи генератор-двигун та 

тиристорний перетворювач-двигун. Системи електромеханічний перетворювач 

частоти-двигун та тиристорний перетворювач частоти-двигун. Сукупності 

механічних характеристик. 

1.3 Спеціальні системи електропривода 1,2,3 

Каскадні системи з асинхронними двигунами: вентильно-машинні каскади, 

асинхронно-вентильний каскад. 

Розділ 2. Системи керування електроприводами 

2.1 Системи постійного струму 4,5,6 

Системи з напівпровідниковими перетворювачами. Підпорядковане 

керування координатами електропривода. 

Особливості роботи систем з задавачем інтенсивності і без нього. 

Вплив зворотного зв’язку за ЕРС двигуна на динаміку привода. 

Двозонні системи регулювання швидкості. 

Системи регулювання положення. 

2.2 Системи змінного струму 4,5,6 

Параметричні системи регулювання швидкості асинхронних двигунів. 

Основні закони частотного регулювання швидкості АД. 

Частотно-струмові системи регулювання швидкості, системи з 

автономними інверторами напруги та безпосередніми перетворювачами 

частоти. 

Системи подвійного живлення АД. 

Синхронний частотно-регульований електропривод. 

Розділ 3. Елементи автоматизованого електропривода 

3.1 Перетворювачі постійного струму 7 

Система імпульсно-фазового керування (СІФК). Способи керування 

вентильними групами реверсивного перетворювача. Силові схеми тиристорних 

перетворювачів. 

3.2 Перетворювачі змінного струму 7 
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Принцип широтно-імпульсної модуляції (ШИМ). Перетворювачі частоти з 

ланкою постійного струму. Склад блоку керування інвертором. 

3.3 Допоміжні елементи систем керування 7 

Сельсини. Режим роботи. Робота аналого-цифрового (АЦП) та цифро 

аналогового (ЦАП) перетворювачів. Давачі швидкості. 

Розділ 4. Теорія автоматичного керування 

4.1. Основи теорії керування 8 

Класифікація систем автоматичного керування. Пряме та зворотне 

перетворення Лапласа. Поняття про передавальну функцію, перехідну функцію 

та частотні характеристики. Основні показники якості перехідних процесів. 

Типові лінійні ланки та їхні характеристики.  

4.2. Лінійна теорія автоматичного керування 8,9 

Еквівалентні перетворення структурних схем. Характеристичний 

поліном. Характеристичне рівняння. Нулі та полюси. Критерії сталості систем 

автоматичного керування. Принцип суперпозиції.  

Розділ 5. Моделювання електромеханічних систем 

5.1. Основи математичного моделювання 10,11 

Основні етапи математичного моделювання. Класифікація моделей за 

їхнім математичним описом. Математичний опис лінійних неперервних систем. 

Типові не лінійності. Моделювання не лінійностей, заданих таблицею. 

Формування структурних моделей. Нормування та деталізація структурних 

моделей. 

5.2. Моделювання електроприводів постійного струму 10,11 

Модель двигуна постійного струму з незалежним збудженням. 

Моделювання систем підпорядкованого регулювання швидкості (однозонних та 

двозонних). Моделювання систем позиційного електроприводу. Перехідні 

процеси в розімкнених та замкнених системах електроприводу постійного 

струму. 

5.3. Моделювання електроприводів змінного струму 10,11,12 

Математична модель асинхронного двигуна у природній системі 

координат. Математична модель асинхронного двигуна в ортогональних 

двофазних системах координат. Моделювання систем ТПЧ-АД та ТРН-АД. 

Математична модель синхронного двигуна. Математичне моделювання систем 

векторного керування електроприводами змінного струму. Математичне 

моделювання вентильного двигуна та електроприводів на його основі. 
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