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Тестові завдання 
до курсу “Автоматизований електропривод” 

 
 
 

Поточний і підсумковий контроль успішності студентів з курсу 
“Автоматизований електропривод” проводиться шляхом тестування 
з використанням комп’ютерної технології. 

Для поточного (модульного) контролю весь курс обсягом 16 лек-
цій поділений на два модулі по 8 лекцій в кожному. До кожної лек-
ції розроблено 10 тестових завдань теоретичного та практичного 
характеру, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в 1,5 
бала. Кожному тестованому під час модульного контролю пропо-
нується з кожної лекції по одному тестовому завданню,номери яких 
визначаються за законом випадкових чисел. Таким чином, кожний 
студент повинен дати відповіді на 8 завдань тесту і може набрати до 
12 балів. Нумерація завдань в тестах є послідовною і складається з 
номера завдання в лекції і номера лекції. Завдання 1-10 відносяться 
до першої лекції, 11-20 до другої і т.д. 

Ці самі завдання використовуються і для підсумкового контро-
лю, але кожен студент отримує вже 16 завдань – по одному з кож-
ної лекції. Правильна відповідь оцінюється по 2,5 бала. Максималь-
на кількість балів, що може отримати студент за тестове складання 
іспиту, дорівнює 40. 

Кожне завдання тесту містить 4 варіанти відповіді: один варіант 
правильний (ключ), три варіанти неправильні або неповні (диструк-
тори). Вибір правильного на думку тестованого варіанту здійснює-
ться поміткою його за допомогою миші. Після введення відповідей 
на всі завдання тесту на екрані монітора висвітлюється результат 
тестування – сума отриманих балів. 

За бажанням студента викладач може вивести на екран протокол 
тестування. Для вияснення можливих помилок програми студент 
повинен записувати номери завдань і відповіді на них. 

Завдання, надруковані курсивом, входять до тестових завдань, 
що включаються до програми державного іспиту на здобуття ступе-
ня бакалавра. 
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Тестові завдання 
 
1. Які елементи входять до складу автоматизованого елект-

ропривода? 

А. Електричний двигун і керуючий пристрій. 
Б. Електричний двигун і передавальний механізм. 
В. Електричний двигун, передавальний механізм і керуючий 

пристрій. 
Г. Електричний двигун, робочий орган і керуючий пристрій. 

 
2. Як поділяють електроприводи за способом розподілу меха-

нічної енергії? 

А. Груповий, індивідуальний. 
Б. Груповий, взаємозв’язаний. 
В. Груповий, індивідуальний, взаємозв’язаний. 
Г. Індивідуальний, багатодвигунний. 

 
3. Як поділяють електроприводи за рівнем автоматизації? 

А. Автоматизовані, автоматичні. 
Б. Автоматичні, неавтоматизовані. 
В. Автоматизовані, автоматичні, неавтоматизовані. 
Г. Автоматизовані і неавтоматизовані. 
 

4. Як поділяють замкнені системи керування електроприво-
дами за зміною кутової швидкості? 

А. Системи стабілізації, програмного керування, керування 
за збуренням і зі сталим алгоритмом. 

Б. Зі сталим алгоритмом керування, стабілізації, програмного 
керування, слідкуючі. 

В. Системи з адаптацією, слідкуючі, програмного керування, 
керуванням за збуренням. 

Г. Системи стабілізації, програмного керування, слідкуючі, 
системи з адаптацією. 

 
5. Визначити момент на валу двигуна, якщо момент сил опо-

ру виробничого механізму 60=ìM ìÍ ⋅  і він обертається зі 

швидкістю 15=ìω ñ/ðàä . ККД передачі 850,=η . Момент хо-
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лостого ходу і швидкість двигуна відповідно дорівнюють 0M =  

2,3= ìÍ ⋅  і 800=n õâ/îá . 

А. 810, ìÍ ⋅ . 

Б. 612, ìÍ ⋅ . 

В. 013, ìÍ ⋅ . 

Г. 914, ìÍ ⋅ . 
 

6. Визначити приведений до вала двигуна момент інерції, 

якщо моменти інерції двигуна 20,Jä = 2кг м⋅ , редуктора ðJ =  

0 06,= 2кг м⋅ , виробничого механізму 360,J ì = 2кг м⋅ . Коефі-

цієнт передачі редуктора 3=i . 

А. 0,26 2ì/êã . 

Б. 0,30 2ì/êã . 

В. 0,34 2ì/êã . 

Г. 0,38 2ì/êã . 
 

7. Визначити жорсткість механічної характеристики двигуна 

постійного струму незалежного збудження, якщо номінальний 

момент 15íÌ Í ì= ⋅  і номінальне падіння швидкості í∆ω =  

10 ðàä ñ= . 

А. 1 5, Í .ì . ðàä ñ.β =  

Б. 1 5, Í .ì . ðàä ñ.β = −  

В. 0 67, . ðàä ñ.Í .ì .β =  

Г. 0 67, . ðàä ñ.Í .ì .β = −  

 
8. Чому дорівнює жорсткість механічної характеристики син-

хронного двигуна? 

А. 0β = . 

Б. β = ∞ . 

В. constβ = . 
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Г. β = −∞ . 

 
9. Чи буде стійкою робота електропривода в усталеному ре-

жимі, якщо жорсткість механічної характеристики двигуна 

2,5β = −  Í ì ñ ðàä⋅ ⋅ , а жорсткість механічної характеристи-

ки виробничого механізму 1,5ì =β , Í ì ñ ðàä⋅ ⋅ ? 

А. Буде стійкою. 
Б. Не буде стійкою. 
В. Не можна визначити. 
Г. Нейтральною. 

 
10. На які основні групи поділяють механічні характеристи-

ки електроприводів за їх жорсткістю? 

А. Абсолютно жорстка, жорстка, м’яка. 
Б. Жорстка, м’яка. 
В. Абсолютно жорстка, жорстка, м’яка, абсолютно м’яка. 
Г. Жорстка, м’яка, абсолютно м’яка. 

 
11. Який закон використовують для виводу рівняння руху 

електропривода? 

А. 2
2W mv= . 

Б. 2
2W Jω= . 

В. W mgh= . 

Г. W M tω= . 

 
12. Для яких виробничих механізмів справедливим є рівнян-

ня c
d

M M J
dt

ω
− = ? 

А. Для яких cM const= . 

Б. Для яких M const= . 
В. Для яких J const= . 

Г. Для яких cM M const− = . 

 
 13. Визначити час розгону електропривода до швидкості 
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1500cn î á õâ= , якщо приведений момент інерції J =  

20.12êã ì= ⋅ , момент двигуна 52=M Н м⋅  і момент сил опору 

сM 26= Н м⋅ . 

А. 0,36 c . 
Б. 0,72 c . 
В. 3,46 c . 
Г. 6,92 c . 

 
 14. Визначити час гальмування електропривода зі швидкості 

1500cn î á õâ= , якщо приведений момент інерції J =  

20.12êã ì= ⋅ , гальмівний момент двигуна гM 39= Н м⋅  і мо-

мент сил опору сМ 13= Н м⋅ . 

А. 0,36 c . 
Б. 0,48 c . 
В. 0,72 c . 
Г. 0,96 c . 

 
15. Грифо-аналітичний метод розрахунку часу розгону елект-

ропривода використовують, коли: 

а) невідомий приведений момент інерції. 
б) невідоме рівняння механічної характеристики виробничо-

го механізму. 
в) рівняння механічної характеристики двигуна задане гра-

фічно. 
г) відомі графіки механічних характеристик двигуна і ви-

робничого механізму. 
 
16. Вкажіть рівняння передавальної функції електроприво-

да за керуючим впливом, для якого c
d

M M J
dt

ω
− = . 

А. ( )
1

W p
Jp

= . 

Б. ( )
1

W p
Jp

= − . 
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В. ( )W p Jp= . 

Г. ( )W p Jp= − . 

 

17. Вкажіть рівняння амплітудно-частотної характеристики 

електропривода, для якого J const= . 

А. ( )
1

W j
jJ

ω
ω

= . 

Б. ( )
1

W j
jJ

ω
ω

= − . 

В. ( )
j

W j
J

ω
ω

= . 

Г. ( )W j jJω ω= . 

 

18. Визначіть рівняння руху двомасової системи електропри-
вода. 

А. 1 12 1 1M M J d dtω+ = ; ( )12 12 1 2M C ϕ ϕ= − ; 

12 2M M− =  2 2J d dtω= . 

Б. 1 12 1 1M M J d dtω+ = ; ( )12 12 1 2M C ϕ ϕ= + ; 12M +  

2 2 2M J d dtω+ = . 

В. 1 12 1 1M M J d dtω− = ; ( )12 12 1 2M C ϕ ϕ= − ; 

12 2M M− =  2 2J d dtω= . 

Г. 1 12 1 1M M J d dtω− = ; ( )12 12 1 2M C ϕ ϕ= − ; 12M +  

2 2 2M J d dtω+ = . 
 

19. У випадку 1M const=  і 2 0M =  двомасова система опи-

сується рівнянням 

23
2 0
0 13

1 2

d d
M

dt J Jdt
+ =

+

Ωω ω
Ω . Для цього ви-

падку вкажіть рівняння передавальної функції. 

А. . ( ) ( )( )2 3 2
0 0 1 2W p p p J J = Ω + Ω −
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Б. ( ) ( )( )2 3 2
0 0 1 2W p p p J J = Ω + Ω +

 
. 

В. ( ) ( ) ( )3 2 2
1 2 0 0W p J J p p = − + Ω ⋅Ω

 
. 

Г. ( ) ( ) ( )3 2 2
1 2 0 0W p J J p p = + + Ω ⋅Ω

 
. 

 
20. За якою формулою у двомасовій системі електропривода 

визначають частоту власних коливань? 

А. ( )0 12 1 2 1 2C J J J JΩ = + ⋅ . 

Б. ( )0 12 1 2 1 2C J J J JΩ = − ⋅ . 

В. ( )0 1 2 12 1 2J J C J JΩ = ⋅ + . 

Г. ( )0 1 2 12 1 2J J C J JΩ = ⋅ − . 

 
21. Чому механічні характеристики двигуна постійного стру-

му незалежного збудження при зміні напруги живлення будуть 

паралельними? 

А. Бо механічні характеристики є абсолютно жорсткими. 
Б. Бо спади швидкості при навантаженні пропорційні напрузі 

живлення. 
В. Бо спади швидкості при навантаженні не залежать від 

напруги живлення. 
Г. Бо струм збудження не залежить від напруги живлення. 

 
22. За якою формулою визначають коефіцієнт передачі двигу-

на постійного струму незалежного збудження? 

А. ( )0ä í í äk U ² Rω= − . 

Б. ( )0ä í í äk U ² Rω= + . 

В. ( )ä í í í äk U ² Rω= − . 

Г. ( )ä í í í äk U ² Rω= + . 

 
23. Визначити коефіцієнт передачі двигуна постійного стру-
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му незалежного збудження, якщо 110=íU  В, 421,I í = А, äR =  

0 22,= Ом і нn 3000=  об/хв. 
 

А. 1,49 cB/ðàä ⋅  

Б. 2,74 cB/ðàä ⋅ . 

В. 2,85 cB/ðàä ⋅ . 

Г. 2,98 cB/ðàä ⋅ . 

 
24. Вказати за яким способом регулювання швидкості двигу-

на постійного струму незалежного збудження його потужність 

буде сталою. 
 

А. Зміною напруги на якорі. 
Б. Зміною струму збудження. 
В. Зміною опору в колі якоря. 
Г. Одночасним зменшенням напруги і збільшенням струму 

збудження. 
 
25. Які характеристики використовують для побудови нату-

ральної механічної характеристики двигуна постійного струму 

послідовного збудження? 
 

А. Використовують експериментальні залежності ( )f Ìω =  

і ( )² f Ì= . 

Б. Використовують експериментальні залежності íω ω =  

( )íf Ì Ì=  і ( )í í² ² f Ì Ì= . 

В. Використовують експериментальну залежність ( )f ²ω = . 

Г. Використовують експериментальну залежність íω ω =  

( )íf ² ²= . 

 
26. Як здійснюють динамічне гальмування двигуна постійно-

го струму послідовного збудження? 

А. Замиканням кола якоря на активний опір. 
Б. Замиканням кола якоря на активний опір з одночасною 

зміною напряму струму в обмотці збудження. 
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В. Замиканням кола якоря на активний опір з одночасним 
живленням обмотки збудження від окремого джерела. 

Г. Зміною полярності напруги живлення кола якоря. 
 
27. Що відбудеться з двигуном постійного струму послідовно-

го збудження, якщо змінити полярність напруги живлення? 

А. Зміниться напрям руху двигуна. 
Б. Не зміниться напрям руху двигуна. 
В. Відбудеться гальмування противмиканням. 
Г. Відбудеться динамічне гальмування. 
 

28. Вид перехідного процесу у двигуні постійного струму 

незалежного збудження залежить від: 

а) електромагнітної сталої часу кола якоря; 
б) електромеханічної сталої часу двигуна; 
в) співвідношення між сталими часу двигуна; 
г) сталої часу обмотки збудження двигуна. 

 
29. В двигуні постійного струму незалежного збудження 

виникає згасаючий коливальний перехідний процес за умови: 

а) 1 4 0ÿ ìÒ Ò− > ; 

б) 1 4 0ÿ ìÒ Ò− < ; 

в) 1 4 0ì ÿÒ Ò− > ; 

г) 1 4 0ì ÿÒ Ò− < . 

 
30. Частота власних коливань двигуна постійного струму не-

залежного збудження залежить від: 

а) коефіцієнта передачі двигуна; 
б) активного опору і індуктивності якорного кола; 
в) електромагнітної і електромеханічної сталих часу двигуна; 
г) сталих часу обмотки збудження і електромеханічної. 

 

31. Яка із трифазних схем має найбільший коефіцієнт вип-
рямляння? 

А. Однофазна мостова симетрична. 
Б. Однофазна мостова не симетрична. 
В. Трифазна з нульовим проводом. 
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Г. Трифазна мостова. 
 
32. Яка схема керованого випрямляча має найменший коефі-

цієнт пульсації? 

А. Однофазна мостова симетрична. 
Б. Однофазна мостова не симетрична. 
В. Трифазна з нульовим проводом. 
Г. Трифазна мостова. 

 
33. Яка схема керованого випрямляча має найбільший коефі-

цієнт використання вентилів за струмом? 

А. Однофазна мостова симетрична. 
Б. Однофазна мостова не симетрична. 
В. Трифазна з нульовим проводом. 
Г. Трифазна мостова. 

 
34. Яка схема керованого випрямляча має найбільший коефі-

цієнт використання вентилів за напругою? 

А. Однофазна мостова симетрична. 
Б. Однофазна мостова не симетрична. 
В. Трифазна з нульовим проводом. 
Г. Трифазна мостова. 

 
35. Що визначає кут комутації? 

А. Середнє значення випрямленої напруги. 
Б. Діюче значення випрямленої напруги. 
В. Час переходу струму від одного вентиля до наступного. 
Г. Величину випрямленого струму. 

 
36. Чим зумовлено виникнення зони переривчастих струмів 

при великих кутах керування? 

А. Недостатнім запасом електромагнітної енергії. 
Б. Малим струмом якоря. 
В. Малою індуктивністю якорного кола. 
Г. Малою сталою часу якорного кола. 
 

37. Якою ланкою представляють передавальну функцію вип-
рямляча з імпульсно-фазовою системою керування? 

А. Пропорційною ланкою. 
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Б. Інерційною ланкою. 
В. Ланкою зі сталим запізненням. 
Г. Диференціальною ланкою. 

 
38. Яка роль ЕРС самоіндукції якорного кола при широтно-

імпульсному керуванні швидкістю двигуна постійного струму 

незалежного збудження? 

А. Прискорює зниження струму якоря. 
Б. Сповільнює зниження струму якоря. 
В. Протидіє зміні струму якоря. 
Г. Сповільнює збільшення струму якоря. 
 

39. За якою частотою комутації імпульсний перетворювач 

напруги можна вважати безінерційною ланкою? 

А. Більшою 100 Гц, але меншою 1000 Гц. 
Б. Більшою 1000 Гц. 
В. Меншою 100 Гц. 
Г. Рівною 100 Гц. 

 
40. Визначити середнє значення напруги широтно-імпульс-

ного перетворювача, якщо час імпульсу 050.ti = с, період T =  

0.1= с і напруга живлення 110=U В. 

А. 55,Uñð = В. 

Б. 11=ñðU В. 

В. 22=ñðU В. 

Г. 55=ñðU В. 

 
41. Способи регулювання швидкості асинхронних двигунів з 

короткозамкненим і фазним ротором можна визначити з рівня-
ння: 

а) механічної характеристики; 
б) електромеханічної характеристики; 
в) критичного моменту; 
г) критичного ковзання. 

 
42. Визначити критичне ковзання асинхронного двигуна з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

короткозамкненим ротором, якщо 1440ín î á õâ=  і λ =  

2, 2ê íÌ Ì= = . 

А. 0,04. 
Б. 0,088. 
В. 0,167. 
Г. 0,185. 
 

43. Якщо напруга живлення асинхронного двигуна зменши-
ться на 10%, то як зміниться його момент? 

А. На 10% зменшиться. 
Б. На 10% збільшиться. 
В. На 19% зменшиться. 
Г. Не зміниться. 

 
44. Чи буде змінюватись критичне ковзання при зміні напру-

ги живлення асинхронних двигунів? 

А. Не буде змінюватись. 
Б. Буде змінюватись пропорційно напрузі. 
В. Буде змінюватись пропорційно квадрату напруги. 
Г. Буде змінюватись обернено пропорційно напрузі. 
 

45. Яким має бути співвідношення між напругою і частотою 

при частотному регулюванні кутової швидкості асинхронного 

двигуна, якщо момент навантаження constM c = ? 

А. const
f

U
= . 

Б. const
f

U
= . 

В. const
f

U
=

2
. 

Г. const
f

U
= . 

 
46. У чому відмінність автономного інвертора напруги від 
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автономного інвертора струму в частотних перетворювачах? 

А. В алгоритмі керування ключами комутатора. 
Б. В будові комутатора. 
В. В способі створення “коридора”. 
Г. В способі перетворення змінної напруги у постійну. 

 
47. Пуск синхронних двигунів здійснюють подачею: 

а) трифазної напруги на обмотку статора і постійної напруги 
на обмотку ротора; 

б) трифазної напруги на обмотку статора при розімкненому 
колі на обмотки ротора; 

в) трифазної напруги на обмотку статора при замкненій на 
активний опір обмотці ротора; 

г) трифазної напруги на обмотку статора при замкненій на 
активний опір обмотці ротора, яку при підсинхронній 
швидкості приєднують до постійної напруги. 

 
48. Момент синхронного двигуна залежить від: 

а) коефіцієнта потужності; 
б) кута між осями магнітних полів статора і ротора; 
в) напруги і струму статора; 
г) напруг на статорі і роторі. 

 
49. Регулювання коефіцієнта потужності синхронних двигу-

нів здійснюють зміною: 

а) напруги живлення статора; 
б) частоти напруги живлення статора; 
в) струму збудження ротора; 
г) струму статора. 

   
50. Якими способами можна гальмувати асинхронний двигун 

з короткозамкненим ротором? 

А. Відключенням обмотки статора від мережі живлення. 
Б. Динамічним гальмуванням. 
В. Гальмуванням противмиканням. 
Г. Динамічним гальмуванням і гальмуванням противмикан-

ням. 
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51. Втрати потужності в електродвигунах поділяються на: 
 

а) постійні і змінні втрати; 
б) втрати в обмотці якоря і в обмотці збудження; 
в) втрати на вихрові струми і втрати холостого ходу; 
г) втрати на гістерезис і втрати на вентиляцію. 

 
52. Втрати потужності і електроприводах складаються з 

втрат: 
 

а) потужності у двигуні і передавальному пристрої; 
б) потужності у двигуні, передавальному пристрої і робочо-

му органі; 
в) потужності у двигуні і робочому органі; 
г) потужності у передавальному пристрої і робочому органі. 
 

53. Що визначає потужність електродвигунів? 
 

А. Втрати потужності у двигуні. 
Б. Допустима температура нагрівання обмоток. 
В. Навантаження. 
Г. Допустиме навантаження. 
 

54. Що визначає гранично-допустиму температуру нагріван-
ня електродвигунів? 

 

А. Номінальна втрата потужності у двигуні. 
Б. Спосіб охолодження двигуна. 
В. Клас ізоляції обмоток. 
Г. Конструкція двигуна. 

 
55. Які режими роботи характерні для електроприводів? 
 

А. Тривалий, короткочасний і циклічний. 
Б. Тривалий, повторно-короткочасний і циклічний. 
В. Тривалий, короткочасний і повторно-короткочасний. 
Г. Короткочасний, повторно-короткочасний і циклічний. 
 

56. Визначити потужність самовентильованого двигуна, 

який працює у повторно-короткочасному режимі згідно наведе-
ної навантажувальної діаграми. Коефіцієнт погіршення охолод-
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ження 0 0 3,β = . 

 
А. 961,P =  кВт. 

Б. 652.P = кВт. 
В. 732,P =  кВт. 

Г. 173,P =  кВт. 
 
 

 
57. Визначити потужність двигуна, якщо момент статичного 

опору, приведений до вала двигуна 20=cM ìÍ ⋅  при швидко-

сті 1500=cn  об/хв. 

А. 501,P =  кВт. 

Б. 571,P =  кВт. 

В. 003,P =  кВт. 

Г. 143,P =  кВт. 
 
58. Яка умова закладена в методиці розрахунку потужності 

двигуна, який працює в короткочасному режимі? 

А. Щоби максимально-допустимий момент двигуна не пере-
вищив моменту сил опору робочого органа. 

Б. Щоби максимальний струм двигуна не перевищив допус-
тиме значення. 

В. Щоби максимально-допустима потужність двигуна була 
рівною або перевищувала потужність навантаження. 

Г. Щоби максимально-допустимий момент двигуна не пере-
вищив моменту сил опору робочого органа. 

 

59. Яка умова вибору потужності двигуна за методом еквіва-
лентного струму? 

А. åêâ íI ²≥ . 

Б. åêâ í íI Ð U≥ . 

В. åêâ í í íI Ì Uω≥ . 

Г. åêâ íI ²≤  
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60. Розрахунок потужності двигуна методом еквівалентного 

моменту можна використати за умов, що момент: 

а) пропорційний напрузі; 
б) пропорційний струму; 
в) пропорційний магнітному потоку; 
г) пропорційний корисній потужності. 

 
61. Виконання яких операцій забезпечують релейно-контак-

торні системи керування? 

А. Всіх операцій, передбачених технологічним процесом. 
Б. Вибір напряму обертання, пуск і гальмування, створення 

часових пауз при русі, захисне відключення і зупинка 
виробничого механізму у заданому положенні. 

В. Вибір напряму обертання, пуск і гальмування, створення 
часових пауз при русі, захисне відключення і регулювання 
швидкості. 

Г. Вибір напряму обертання, пуск і гальмування, регулюван-

ня швидкості, захисне відключення і зупинка виробничого 
механізму у заданому положенні. 

 
62. Перерахуйте основні характеристики релейно-контактор-

ної апаратури. 

А. Число включень на годину, час спрацювання, споживана 
потужність, маса. 

Б. Число включень на годину, строк служби, споживана 
потужність, вага. 

В. Число включень на годину, час спрацювання, загальне 
число включень, споживана потужність. 

Г. Загальне число включень, споживана потужність, час 
спрацювання, маса. 

 

63. З яких частин складається релейно-контакторна система 

керування? 
 

А. З вимірювальної і керуючої. 
Б. З керуючої і виконавчої. 
В. З задаючої і керуючої. 
Г. З вимірювальної і виконавчої. 
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64. З яких типових вузлів складаються релейно-контакторні 

системи керування? 
 

А. Пуску, гальмування, захисту і автоматизації. 
Б. Пуску, гальмування, регулювання швидкості і захисту. 
В. Пуску, гальмування, регулювання швидкості і автоматиза-

ції. 
Г. Пуску, регулювання швидкості, захисту і автоматизації. 

 
65. Які існують методи опису роботи релейно-контакторних 

систем керування? 
 

А. Словесний, символічний, графоаналітичний і графічний. 
Б. Словесний, символічний, аналітичний і графічний. 
В. Словесний, графоаналітичний, символічний і графічний. 
Г. Словесний, аналітичний, графоаналітичний і графічний. 

 
66. У чому суть символічного методу опису роботи релейно-

контакторних систем керування? 
 

А. У використанні формул булевої алгебри. 
Б. У використанні графічних зображень. 
В. У використанні певних символів. 
Г. У складанні алгоритмів. 

 
67. У чому суть аналітичного методу опису роботи релейно-

контакторних систем керування? 
 

А. У використанні формул булевої алгебри. 
Б. У використанні певних символів. 
В. У складанні алгоритмів. 
Г. У складанні циклограм. 

 
68. У чому суть графічного способу опису роботи релейно-

контакторних систем керування? 

А. У складанні циклограми відповідно до технологічного 
процесу. 

Б. У побудові графіків руху робочого органу. 
В. У побудові навантажувальної діаграми. 
Г. У побудові графіку зміни швидкості двигуна. 
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69. Які переваги релейно-контакторних систем керування? 

А. Одне джерело живлення, висока завадостійкість, гальва-
нічна розв’язка кіл і велика комутаційна потужність. 

Б. Одне джерело живлення, висока швидкодія, гальванічна 
розв’язка кіл і велика комутаційна потужність. 

В. Висока завадостійкість, висока швидкодія, гальванічна 
розв’язка і велика комутаційна здатність. 

Г. Високі завадостійкість і швидкодія, одне джерело живлен-
ня і гальванічна розв’язка кіл. 

 
70. Які недоліки релейно-контакторних систем керування? 

А. Наявність контактів, обмежений строк служби, невисока 
швидкодія, великі вага і габарити та значне енергоспожи-
вання. 

Б. Наявність контактів, обмежений строк служби, низька за-
вадостійкість, великі вага і габарити та значне енергоспо-
живання. 

В. Наявність контактів, обмежений строк служби, гальваніч-
на розв’язка, великі вага і габарити та значне енергоспо-
живання. 

Г. Наявність контактів, невисока швидкодія, низька завадос-
тійкість, великі вага і габарити та значне енергоспоживан-
ня. 

 
71. Виконання яких операцій забезпечує ДЛСК? 

А. Автоматизацію руху робочих органів установки в техно-
логічних режимах. 

Б. Автоматизацію руху окремих органів установки в задаю-
чих режимах. 

В. Автоматичне регулювання параметрів робочих органів. 
Г. Програмне керування рухом окремих робочих органів. 

 
72. Що є вихідними даними для синтезу ДЛСК? 

А. Вимоги до якісних показників роботи установки. 
Б. Заданий технологічний цикл руху робочих органів. 
В. Технічні дані робочих органів. 
Г. Якісні показники руху робочих органів. 
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73. У чому суть синтезу ДЛСК методом типових вузлів? 

А. У складанні алгоритму роботи ДЛСК. 
Б. У виконанні процедур декомпозиції і композиції. 
В. У виконанні процедур композиції і декомпозиції. 
Г. У складанні математичного опису ДЛСК. 

 
74. Що представляє собою загальна функціональна модель 

ДЛСК? 

А. Діаграму технологічного циклу. 
Б. Математичну модель. 
В. Кінцевий автомат. 
Г. Електронну схему. 

 
75. Кінцевий автомат (рис.1) має 3 вхідних, 2 внутрішні і 2 

вихідні змінні. Скільки можливих наборів матимуть ці змінні? 

 
 А. 3; 2; 2. 
 Б. 8; 4; 4. 
 В. 8; 2; 2. 
 Г. 8; 4; 2. 

 
 

76. Кінцеві автомати в залежності від способу формування 

логічних функцій поділяють на: 

а) однотактні і багатотактні; 
б) асинхронні і синхронні; 
в) безперервні і дискретні; 
г) стійкі і нейтральні. 

 
77. Як можна описати роботу кінцевого автомата? 

А. Графічно і аналітично. 
Б. У виді таблиці. 
В. У виді структурної схеми. 
Г. У виді функціональної схеми. 
 

78. Найбільшу швидкодію має ДЛСК, побудована на базі: 

а) апаратного контролера. 
б) програмованої логічної матриці. 
в) програмованого логічного контролера. 
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г) окремих логічних елементів. 
 
79. Який із відомих засобів реалізації ДЛСК є найбільш уні-

версальним? 

А. Апаратний контролер. 
Б. Програмований логічний контролер. 
В. Програмована логічна матриця. 
Г. Мікропроцесор. 

 
80. Доцільно реалізувати ДЛСК на базі програмованого конт-

ролера у випадку, коли: 

а) треба мати багато входів і виходів; 
б) потрібна висока швидкодія; 
в) треба часто змінювати алгоритм керування; 
г) потрібна висока завадостійкість. 

 
81. Визначити спад кутової швидкості у замкненій системі 

регулювання при номінальному навантаженні, якщо 050,=δ ; 

25=Ä ; 1440=ín об/хв. 

А. . 0,3ç íω∆ =  рад/с. 

Б. . 0,25ç íω∆ =  рад/с. 

В. 310,í.ç =ω∆  рад/с. 

Г. 286,í.ç =∆ω рад/с. 

 
82. Визначити коефіцієнт передачі розімкненої системи авто-

матичного регулювання кутової швидкості, якщо 20,í.ç =ω∆  

рад/с; 23=íI  А; 390,R =  Ом  і 850,kä = ñðàä/Â ⋅ . 

А. 36=í.ðk . 

Б. 37=í.ðk . 

В. 38=í.ðk . 

Г. 39=.í.ðk . 

 
83. Визначити коефіцієнт зворотного зв’язку за швидкістю 
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øk , якщо 10=çU В, 15000 =n  об/хв, 20=ðøk . 

А. 0610,kø = c/ðàäB ⋅ . 

Б. 0630,kø = c/ðàäB ⋅  

В. 0640,kø = c/ðàäB ⋅ . 

Г. 0670,kø = c/ðàäB ⋅ . 

 
84. Якими параметрами характеризується технічно-оптима-

льний перехідний процес? 

А. 0 08,σ <  і mint t= . 

Б. 0 08,σ >  і mint t= . 

В. 0σ =  і mint t= . 

Г. 0 08,σ =  і mint t= . 

 
85. Якими засобами забезпечується технічно-оптимальний 

процес в системі з сумуючим підсилювачем? 

А. Збільшенням коефіцієнта передачі підсилювача. 
Б. Введенням інтегруючої ланки. 
В. Введенням зворотних зв’язків за похідними. 
Г. Введенням додаткового впливу, пропорційного похідній 

від похибки регулювання. 
 
86. Зворотні зв’язки за похідними в системах автоматичного 

регулювання використовують з метою: 

а) забезпечення технічно-оптимального перехідного проце-
су; 

б) зменшення усталеної похибки; 
в) збільшення діапазону регулювання; 
г) зменшення часу перехідного процесу. 
 

87. Як впливають зворотні зв’язки за похідними на усталену 

похибку? 

А. Збільшують усталену похибку. 
Б. Зменшують усталену похибку. 
В. Не впливають на усталену похибку. 
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Г. Збільшують діапазон регулювання. 
 

88. Яким способом досягається обмеження струму в системах 

автоматичного регулювання швидкості? 

А. Введенням від’ємного зворотного зв’язку за струмом. 
Б. Введенням затриманого зворотного зв’язку за струмом. 
В. Обмеженням напруги на вході підсилювача. 
Г. Обмеженням напруги на виході підсилювача. 

 
89. Яким шляхом перевіряють розрахунки параметрів сис-

тем автоматичного регулювання швидкості? 

А. Шляхом фізичного моделювання. 
Б. Шляхом математичного моделювання. 
В. Повторними розрахунками. 
Г. Експериментальним шляхом. 

 
90. При моделюванні диференціюючу ланку замінюють послі-

довним з’єднанням диференціюючої і інерційної ланок, тому що: 

а) вона ускладнює процес моделювання; 
б) її не можна реалізувати; 
в) вносить додаткову статичну похибку; 
г) вносить додаткову динамічну похибку 

 
91. Регулятор струму в системі підпорядкованого регулюван-

ня вибирають за умови, щоб: 

а) у системі регулювання протікав технічно-оптимальний 
перехідний процес; 

б) у контурі струму протікав технічно-оптимальний перехід-
ний процес; 

в) у контурі струму протікав монотонний перехідний про-
цес; 

г) у контурі струму струм був менший допустимого. 
 
92. Передавальну функцію регулятора струму в системі під-

порядкованого регулювання визначають із умови: 

а) рівності бажаної передавальної функції замкненого конту-
ру струму дійсний передавальній функції контуру; 

б) рівності бажаної передавальної функції розімкненого кон-
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туру струму дійсний передавальній функції розімкненого 
контуру; 

в) заданої перехідної функції замкненого контуру; 
г) заданої перехідної функції розімкненого контуру. 

 
93. Регулятора швидкості в системі підпорядкованого регу-

лювання вибирають за умови, щоб у: 

а) контурі швидкості протікав монотонний перехідний про-
цес; 

б) контурі струму протікав технічно-оптимальний перехід-
ний процес; 

в) контурі швидкості протікав технічно-оптимальний пере-
хідний процес; 

г) системі регулювання протікав оптимальний за швидко-
дією перехідний процес. 

 
94. За якої умови система підпорядкованого регулювання з 

П-регулятором швидкості може забезпечити задану точність ре-
гулювання в усталеному режимі? 

А. 0ç.í . ç.í . minω ω δω∗∆ > ∆ = . 

Б. 0ç.í . ç.í . minω ω δω∗∆ < ∆ = . 

В. 0 08,σ >  і mint . 

Г. 0 08,σ <  і mint  

 
95. На базі яких пристроїв реалізують регулятори струму і 

швидкості в системах підпорядкованого регулювання? 

А. Програмованої логічної матриці. 
Б. Апаратного контролера. 
В. Сумуючих підсилювачів. 
Г. Операційних підсилювачів. 

 
96. Коефіцієнт зворотного зв’язку за струмом визначають із 

умови роботи двигуна в: 

а) номінальному режимі; 
б) стопорному режимі; 
в) режимі холостого ходу при номінальній напрузі живлен-
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ня; 
г) режимі холостого ходу при мінімальній напрузі живлення. 

 
97. Коефіцієнт зворотного зв’язку за швидкістю визначають 

із умови: 

а) 0 0ç.max øU k ω− = ; 

б) 0ç.max ø íU k ω− = ; 

в) 0 0ç.max ø minU k ω− = ; 

г) 0ç.max ø íU k I− = . 
 

98. Струм в системі підпорядкованого регулювання здій-
нюють обмеженням: 

а) напруги на вході регулятора швидкості; 
б) напруги на виході регулятора швидкості; 
в) напруги на вході регулятора струму; 
г) напруги на виході регулятора струму. 

 

99. З якою метою використовують задавач інтенсивності в 

системі підпорядкованого регулювання? 

А. Для обмеження струму при пуску двигуна. 
Б. Для обмеження струму при різкій змінні навантаження. 
В. Для плавного регулювання швидкості двигуна. 
Г. Для обмеження стопорного струму двигуна. 

 

100. Чи буде обмежуватись струм при різкій зміні навантаже-
ння в системі автоматичного регулювання з здавачем інтенсив-

ності? 

А. Буде. 
Б. Не буде. 
В. Буде обмежуватись номінальним струмом. 
Г. Буде обмежувати стопорний струм. 

 

101. Яким способом можна забезпечити плавний пуск асин-
хронного двигуна з короткозамкненим ротором? 

А. Зменшенням напруги живлення на час пуску. 
Б. Зміною напруги живлення при пуску. 
В. Включенням на час пуску активного опору в коло обмотки 
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статора. 
Г. Включенням на час пуску реактивного опору в коло обмо-

тки статора. 
 
102. Систему плавного пуску асинхронних двигунів допов-

нюють функцію бустера у випадку: 
 

а) великого початкового моменту виробничого механізму; 
б) малого початкового моменту виробничого механізму; 
в) вентиляторної характеристики виробничого механізму; 
г) гіперболічної характеристики виробничого механізму. 

 
103. За умови cM const=  використовувати розімкнені систе-

ми частотного керування асинхронними двигунами доцільно 

при діапазоні регулювання: 
 

а) до 10; 
б) в межах 10-25; 
в) в межах 25-50; 
г) більше 50. 

 
104. Суть скалярної системи частотного керування асинхрон-

ними двигунами полягає в зміні частоти: 
 

а) і миттєвих значень напруги чи струму; 
б) і модулів напруги чи струму; 
в) і середнього значення моменту; 
г) і миттєвого значення моменту. 
 

105. Визначити модуль жорсткості лінійної частини механіч-
ної характеристики асинхронного двигуна, якщо 25Í ìíM = ⋅ ; 

2 0ê íÌ Ì ,λ = = ; 1440ín î á õâ=  і 120,sê = . 
 

А. 331,=β ñ/ðàäìÍ ⋅⋅ . 

Б. 381,=β ñ/ðàäìÍ ⋅⋅ . 

В. 652,=β  ñ/ðàäìÍ ⋅⋅ . 

Г. 762,=β ñ/ðàäìÍ ⋅⋅ . 
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106. Якою ланкою представляють частотний перетворювач в 

системі частотного керування з автономним інвертором стру-
му? 

А. Пропорційною ланкою. 
Б. Інтегруючою ланкою. 
В. Інерційною ланкою. 
Г. Ланкою з постійним запізненням. 

 
107. У чому суть векторного керування частотно-регульова-

ного електропривода? 
 

А. В прямому керуванні миттєвим значенням напруги. 
Б. В прямому керуванні миттєвим значенням струму. 
В. В прямому керуванні миттєвим значенням електромагніт-

ного моменту. 
Г. В змінні кута між векторами напруги і струму. 

 
108. Суть прямого керування моментом асинхронного двигу-

на полягає в зміні положення вектора: 
 

а) напруги шляхом відповідного перемикання ключів інвер-
тора; 

б) струму статора шляхом відповідного перемикання ключів 
інвертора; 

в) струму ротора шляхом відповідного перемикання ключів 
інвертора; 

г) потокозчеплення ротора шляхом відповідного перемикан-
ня ключів інвертора. 

 
109. Мікропроцесорна математична модель двигуна в систе-

мі прямого керування моментом виконує функцію обчислення 

миттєвих значень: 
 

а) напруги і моменту двигуна; 
б) струму і моменту двигуна; 
в) потокозчеплення статора і моменту двигуна; 
г) потокозчеплення ротора і моменту двигуна; 

 
110. Якими ланками можна представити передавальну функ-

цію асинхронного двигуна при частотному регулюванні швид-
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кості (рис. 1). 

1. )p(W1  – інерційна 

ланка, )p(W1  – інте-

грувальна ланка. 
 

2 )p(W1  – інерційна ланка, )p(W2  – інерційна ланка. 

3. )p(W1  – інтегрувальна ланка, )p(W2  – інерційна ланка. 

4. )p(W1  – інерційна ланка, )p(W2  – диференціальна 

ланка. 
 
111. Які є шляхи економії електроенергії при використанні 

асинхронного електропривода? 
 

А. Використання енергоефективних електродвигунів. 
Б. Плавного регулювання швидкості двигунів. 
В. Зменшення втрат енергії в усталених і динамічних режи-

мах та економічного регулювання швидкості. 
Г. Економічним регулюванням швидкості і обмеженням три-

валості холостого ходу. 
 
112. ККД асинхронних двигунів залежить від: 
 

а) коефіцієнта навантаження; 
б) втрат потужності в обмотках статора і ротора; 
в) механічних втрат; 
г) способу регулювання швидкості. 

 
113. Які складові визначають ККД частотно-регульованого 

асинхронного електропривода? 

А. ККД двигуна і частотного перетворювача. 
Б. ККД двигуна, частотного перетворювача і передаваль-

ного механізму. 
В. ККД частотного перетворювача та механічні характерис-

тики двигуна і виробничого механізму. 
Г. Втрати потужності у двигуні і частотному перетворювачі. 

 
114. Використовувати засоби обмеження холостого ходу асин-

хронного двигуна доцільно за умови, коли спожита електроене-
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ргія за час холостого ходу буде рівною: 

а) витратам енергії при пуску; 
б) втратам енергії на гальмування; 
в) кінетичній енергії; 
г) втраті енергії при пуску. 

 

115. Визначити змінну складову втрати енергії при змінні 

швидкості від 1 157 ðàä / ñω =  до 0 314 ðàä / ñω = , якщо приведе-

ний момент інерції 
20 2I , êã.ì= , 1 2 1 2'R / R ,=  і 0cM = . 

А. 2465 Дж. 
Б. 2712 Дж. 
В. 2959 Дж. 
Г. 5423 Дж. 

 
116. Усталений режим роботи помпи визначає точка перети-

ну: 

а) характеристики помпи і характеристики магістралі; 
б) механічної характеристики двигуна і магістралі; 
в) механічної характеристики двигуна і помпи; 
г) механічної характеристики двигуна і механічної характе-

ристики помпи. 
 

117. Чи зміниться споживана електроприводом помпи потуж-
ність, якщо витрату помпи зменшити дроселюванням у два 

рази? 

А. Не зміниться. 
Б. Зменшиться майже у два рази. 
В. Зменшиться майже у чотири рази. 
Г. Дещо збільшиться. 

 
118. Який спосіб регулювання витрати потужних вентилято-

рів є найбільше економічним? 

А. Поворотом лопаток направляючого апарата. 
Б. Шибером на напірній магістралі. 
В. Шибером на всмоктуючій магістралі. 
Г. Швидкістю обертання. 
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119. Яким є найбільш економічний спосіб регулювання про-
дуктивності стрічкових транспортерів? 

А. Плавним регулюванням швидкості стрічки. 
Б. Регулюванням подачі матеріалу на стрічку. 
В. Регулюванням тривалістю включення. 
Г. Дискретним регулюванням швидкості стрічки. 

 
120. Якщо приведений момент інерції привода зменшити у 

два рази, то чи зміниться втрата енергії за час пуску двигуна за 

умови 0=cM . 

А. Не зміниться. 
Б. Зменшиться у два рази. 
В. Збільшиться у два рази. 
Г. Зменшиться у чотири рази. 

 
121. Стратегії керування синхронним двигуном можуть бути 

такими: 

а) Магнітним потоком ротора ðÔ ; 

– струмом статора при куті constψ ϕ θ= + = ; 

– струмом статора при ðÔ const=  за умови cos 1ϕ = . 

б) Магнітним потоком ротора ðÔ ; 

– струмом статора при куті constψ ϕ θ= + = ; 

– магнітним потоком ротора ðÔ  за умови cos 1ϕ = . 

в) Магнітним потоком ротора ðÔ ; 

– струмом статора при ðÔ const= ; 

– струмом статора при ðÔ const=  за умови cos 1ϕ = . 

г) Магнітним потоком ротора за умови cos 1ϕ = ; 

– струмом статора при куті constψ ϕ θ= + = ; 

– струмом статора при ðÔ const=  за умови cos 1ϕ = . 
 

122. СД випадає із синхронізму за умови: 

а) зміни частоти напруги живлення обмотки статора; 
б) зміни струму збудження; 
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в) порушення синхронного обертання магнітних полів стато-
ра і ротора; 

г) зміни напруги живлення обмотки статора. 
 
123. Що представляє собою вентильний двигун на базі три-

фазного СД? 

А. Синхронний двигун при живленні обмотки статора від 
частотного перетворювача. 

Б. Синхронний двигун при живленні обмотки статора від 
джерела постійного струму через комутатор. 

В. Асинхронний двигун при живленні обмотки статора через 
комутатор. 

Г. Синхронний двигун при живленні обмотки збудження 
через комутатор. 

 
124. Яка роль давача положення ротора в системі керування 

вентильним двигуном? 

А. Вимірювання швидкості обертання ротора. 
Б. Вимірювання кута повороту ротора. 
В. Керування ключами комутатора, від якого живиться 

обмотка статора. 
Г. Керування ключами комутатора, від якого живиться 

обмотка ротора. 
 
125. Система керування вентильним двигуном за стратегії 

ðÔ var=  складається з контурів регулювання та: 

а) струму статора і напруги живлення; 
б) струму статора і швидкості обертання двигуна; 
в) швидкості обертання двигуна; 
г) струму статора. 
 

126. Які стратегії керування використовують при керуванні 

СД зі збудженням від постійним магнітів? 

А. Керування за умови cos 1ϕ =  або за умови ñòI const= . 

Б. Керування за умови cos 1ϕ =  або за умови 0ψ = . 

В. Керування за умови 0ψ =  або за умови ñòI const= . 
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Г. Керування за умови 0ψ =  або за умови ñòU const= . 

 
127. В СД з явно вираженими полюсами виникає реактивний 

електромагнітний момент із-за: 

а) різних активних опорів по поздовжній і поперечній осях 
ротора; 

б) різних реактивних опорів по поздовжній і поперечній осях 
ротора; 

в) зміни частоти живлення обмотки статора; 
г) зміни відношення частота-напруга. 

 
128. Електромагнітний момент СД при керуванні за умови 

0ϕ =  зі збільшенням струму статора: 

а) збільшується до максимального значення і потім 
зменшується; 

б) збільшується пропорційно; 
в) не змінюється; 
г) зменшується. 

 
129. Електромагнітний момент СД при керуванні за умови 

0ψ =  буде: 

а) сталим; 
б) максимальним; 
в) мінімальним; 
г) пропорційним струму статора. 

 
130. Споживана потужність при керуванні СД з постійними 

магнітами буде мінімальною за умови: 

а) cos 1ϕ = ; 

б) cos 0ϕ = ; 

в) 0ψ = ; 

г) f U const= . 

 
131. Які параметри автоматизованого електропривода мо-

жуть змінюватись? 

А. Тільки ті, що залежать від температури. 
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Б. Тільки ті, що залежать від навантаження. 
В. Тільки регульовані параметри. 
Г. Всі параметри. 

 
132. Безпошукові адаптивні системи (БАС) керування поді-

ляються на: 

а) дискретні та аналогові; 
б) замкнені і розімкнені БАС; 
в) БАС з еталонною моделлю і зі спостереженим пристроєм; 
г) системи стабілізації і програмного керування. 

 
133. Якою ланкою можна представити еталонну модель в 

безпошуковій адаптивній системі керування? 

А. Диференціальною ланкою. 
Б. Інтегральною ланкою. 
В. Ланкою II-го порядку. 
Г. Інтегро-диференціальною ланкою. 

 
134. Умовою реалізації керування за еталонною моделлю є: 

а) бажані динамічні показники системи при зміні її парамет-
рів; 

б) бажані статичні показники системи при зміні її парамет-
рів; 

в) бажані статичні і динамічні показники системи при зміні її 
параметрів; 

г) стійкість роботи системи при зміні її параметрів. 
 
135. У чому відмінність фаззі-керування від керування за 

класичною логікою? 

А. У багатоступінчастості керування. 
Б. У дискретності керування. 
В. У використанні функцій належності. 
Г. У використанні термів. 

 
136. Чим характеризуються фаззі-множини? 

А. Фактом належності до даної множини. 
Б. Функцією належності до даної множини. 
В. Належністю до даної множини і ступенем належності до 

неї. 
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Г. Діапазоном зміни фізичної змінної. 
 

137. Що представляють собою терми? 

А. Фаззі-множини. 
Б. Функції належності. 
В. Якісні показники. 
Г. Межі зміни фізичної величини. 

 
138. Кількість термів визначають на підставі: 

а) аналізу лінгвістичної змінної; 
б) заданого діапазону фізичної змінної; 
в) виду функції належності; 
г) процедури прийняття рішень. 

 
139. З яких елементів складається фаззі-регулятор? 

А. З елементів фаззіфікації, логічного висновку і дефаззіфіка-
ції. 

Б. З елементів фаззіфікації і дешифрації та функціонального 
перетворювача. 

В. З вхідного, проміжного і вихідного логічних перетворюва-
чів. 

Г. З елементів фаззіфікації і дефаззіфікації та функціональ-
ного перетворювача. 

 
140. Як проводять перевірку систем керування з фаззі-регу-

ляторами? 

А. Шляхом фізичного моделювання. 
Б. Шляхом математичного моделювання. 
В. Розрахунковим шляхом. 
Г. За певним критерієм. 

 
141. Структурною ознакою слідкуючого електропривода є 

зворотний зв'язок за: 

а) швидкістю; 
б) моментом навантаження; 
в) переміщенням; 
г) прискоренням. 
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142. Особливістю дискретного слідкуючого електропривода є 

те, що швидкість виконавчого двигуна є: 

а) сталою; 
б) пропорційною куту розузгодження; 
в) пропорційною задаючому сигналу; 
г) пропорційною куту розузгодження і похідний від нього. 

 
143. Яке магнітне поле створює обмотка збудження сельсина-

давача? 

А. Обертове магнітне поле. 
Б. Пульсуюче магнітне поле. 
В. Еліптичне магнітне поле. 
Г. Постійне магнітне поле. 
 

144. Величина ЕРС, що наводиться в однофазній обмотці се-
льсина-приймача, залежить від: 

а) струмів, що протікають в колі роторів сельсинів давача і 
приймача; 

б) кута розузгодження між положенням сельсинів давача і 
приймача; 

в) швидкості обертання ротора сельсина-давача; 
г) швидкості обертання ротора сельсина-приймача. 

 
145. Якою буде усталена похибка в системі керування за 

похибкою, якщо добротність 
150Ä ñ−=  і 2ç tθ = ? 

А. 0,02 ðàä . 

Б. 0,04 ðàä . 

В. 25 ðàä . 

Г. 100 ðàä . 

 
146. Від’ємний зворотний зв'язок за швидкістю двигуна 

добротність слідкуючого електропривода: 

а) збільшує пропорційно коефіцієнту підсилення розімкне-
ної системи; 

б) зменшує пропорційно коефіцієнту зворотного зв’язку за 
швидкістю; 

в) зменшує; 
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г) не змінює. 
 
147. Якою повинна бути добротність системи керування за 

похибкою і її похідною, якщо усталена похибка 1yδ = o
 і çθ =  

10tðàä= ? 

А. 0,035 . 

Б. 0,5 . 

В. 2,0 . 

Г. 28,7 . 

 
148. Додатковий вплив за похідною від похибки стійкість 

роботи слідкуючого електропривода: 

а) покращує; 
б) погіршує; 
в) збільшує пропорційно коефіцієнту зв’язку за похибкою; 
г) зменшує пропорційно коефіцієнту зв’язку за похибкою. 

 
149. Усталена похибка 0yδ =  за умови ç tθ = Ω  буде в систе-

мі керування за: 

а) відхиленням; 
б) відхиленням і її похідною; 
в) відхиленням і зворотним зв’язком за швидкістю двигуна; 
г) відхиленням і похідною за задаючим сигналом. 

 
150. У чому відмінність слідкуючого електропривода від по-

зиційного електропривода? 
А. В зміні задаючого сигналу за часовим графіком. 
Б. В зміні задаючого сигналу за довільним законом. 
В. В зміні задаючого сигналу у виді стрибка. 
Г. В сталості задаючого сигналу. 

 
151. Яка відмінність цифрових систем керування від анало-

гових? 

А. В заміні окремих аналогових елементів системи керування 
цифровими. 
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Б. В заміні всіх аналогових елементів системи керування 
цифровими. 

В. У відсутності зворотного зв’язку за вихідною змінною. 
Г. У відсутності зв’язку за збуренням. 

 
152. Якщо час дискретизації цифрового регулятора öðT =  

0 006, ñ= , а неперервної частини електропривода 0 01ïÒ , ñ= , то 

чому дорівнюватиме період квантування? 

А. 0,004ñ . 

Б. 0,006ñ . 

В. 0,01 .ñ  

Г. 0,016 .ñ  

 
153. Чому буде дорівнювати коефіцієнт передачі АЦП, якщо 

кватованість за рівнем 0 1õ∆ = ? 

А. 0 5, . 

Б. 1 0, . 

В. 2 0, . 
Г. ∞ . 

 
154. Похибку квантування за рівнем можна не враховувати, 

якщо АЦП представити: 

а) лінійною ланкою; 
б) нелінійною ланкою; 
в) інтегруючою ланкою; 
г) диференцюючою ланкою. 

 
155. Чим відрізняється методика синтезу цифрового регуля-

тора від методики синтезу аналового регулятора?  

А. У представленні бажаної передавальної функції розімкне-
ного контуру у виді решітчастої функції. 

Б. У представленні бажаної передавальної функції замкне-
ного контуру у виді решітчастої функції. 

В. У використанні інтегрального критерія якості перехідного 
процесу. 
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Г. У використанні частотних характеристик. 
 
156. У чому суть методики синтезу цифрового регулятора за 

бажаною перехідною характеристикою контуру регулювання? 

А. В компенсації найбільшої сталої часу в контурі. 
Б. В компенсації збурення, яке діє в контурі. 
В. У рівності бажаної і дійсної передавальних функцій розім-

кненого контуру регулювання. 
Г. У рівності бажаної і дійсної передавальних функцій замк-

неного контуру регулювання. 
 
157. Якщо тривалість перехідного процесу в неперервній час-

тині електроприводу, зумовленою стрибком керуючого сигналу, 

1 5n.nt , c= , то яким рекомендується вибрати період квантуван-

ня. 

А. 0,5T ñ= . 

Б. 0,3T ñ= . 

В. 0, 2T ñ= . 

Г. 0,1T ñ= . 

 
158. Суть числового диференціювання полягає в заміні: 

а) d dt  на p ; 

б) d dt  на jω ; 

в) диференціалів оберненими різницями; 
г) диференціалів прямими різницями; 

 
159. Що потрібно зробити для переведення диференціального 

рівняння ПІД-регулятора у різницеве? 

А. Використати Z – перетворення. 
Б. Використати перетворення Лапласа. 
В. Замінити похідну різницею, а інтеграл сумою. 
Г. Замінити похідну сумою, а інтеграл різницею. 

 
160. Американські вчені Зіглер і Нікольс рекомендують виз-

начати період дискретизації із умови: 

а) 0,1 êðT Ò> ; 
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б) 0,1 êðT Ò= ; 

в) 0,1 êðT Ò< ; 

г) êðT Ò= . 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


