
Міністерство освіти і науки України  

Національний університет водного господарства та 

природокористування 

Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної 

техніки 

Кафедра автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих 

технологій 

 

 

       „ЗАТВЕРДЖУЮ” 

         Проректор з науково-педагогічної,  

         методичної та виховної роботи 

          ________________О.А. Лагоднюк 

          „____”__________2017 р. 

 

04-03-29 

 

 
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Program of the Discipline 
 

Електромеханічні системи приводу 

ELECTROMECHANICAL DRIVE SYSTEMS 

 

 

спеціальність     141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 

 

specialty         141 "Electroenergetics, electrical engineering and electromechanics" 

 

 

спеціалізація              Електротехніка та електротехнологія 

  

specialization                 Electrical engineering and electrotechnology 

 

 

 

 

 

 

Рівне – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

  

Робоча програма з дисципліни "Електромеханічні системи привода" для 

студентів, які навчаються, за спеціальністю: 141 "Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка". Рівне: НУВГП, 2017. - 14с. 

 

Розробник: Гаращенко О.В., к.т.н., доцент кафедри автоматизації, 

електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій. 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри автоматизації, 

електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій 

 

Протокол від « 7 » грудня 2017 року № 6 

 

 

Завідувач кафедри                    __________________      Древецький В.В. 

 

Схвалено науково-методичною комісією за спеціальністю 

"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". 

 

Протокол від « 18 » грудня 2017 року № 4 

 

 

Голова науково-методичної комісії          ___________          Василець С.В.  

 

 

 

 

 

 Гаращенко О.В., 2017 рік 

 НУВГП, 2017  рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

  

ВСТУП 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни 

«Електромеханічні системи привода» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 

"Електротехніка та електротехнологія". 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування 

теоретичних знань та практичних навичок дослідження, 

конструювання, проектування та експлуатації електромеханічних 

систем в електротехнічних комплексах. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення курсу « Електромеханічні 

системи привода » передбачає наявність систематичних та ґрунтовних 

знань із суміжних курсів – «Електротехніка та електромеханіка», 

«Фізика», «Автоматизований електропривод», «Теорія автоматичного 

керування», а також цілеспрямованої роботи над вивченням 

спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, лабораторних 

заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених задач.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 

стандартами вищої освіти України.  

 

Анотація 
Дисципліна "Електромеханічні системи привода" є невід'ємною 

складовою процесу формування професійної компетентності 
студентів що навчаються за такими спеціальностями як 
електроенергетика, електротехніка, електромеханіка та інші. Ця 
дисципліна викладається з урахуванням теоретичних знань та 
практичних навичок, які були отримані студентами раніше під час 
вивчення ряду фундаментальних, загальнотехнічних дисциплін та 
спеціальних курсів. 

Дисципліна "Електромеханічні системи привода" спрямована на 
набуття студентами теоретичних і практичних знань в області 
електромеханічних систем і їх окремих компонентів, а також на 
навчання майбутніх фахівців правильно вибирати компоненти 
відповідно до вимог, що пред'являються до електроприводу і системи 
управління, грамотно експлуатувати і формулювати технічні завдання 
на розробку електромагнітних і електромашинних пристроїв як 
елементів систем автоматичного управління електроприводів 
 

Ключові слова: електромеханічні системи, електропривод, 
асинхронні та синхронні двигуни. 
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Аbstract 
 
 Discipline "Electromechanical drive systems" is considered to be 

an integral component of formation of professional competence of the 

students studying in such specialties as power engineering, electrical 

engineering, electromechanics and others. This discipline bases on the 

theoretical knowledge and practical skills that students have received in the 

past while studying of fundamental, general engineering disciplines and 

special courses. 

 Тhе discipline "Electromechanical drive systems" is aimed at 

gaining theoretical and practical knowledges in the field of 

electromechanical systems and their components, as well as training future 

specialists to correctly select the components in accordance with the 

requirements for the electric drive and control systems. In addition it is 

aimed at competently exploit and formulate technical tasks for the 

development of electromagnetic and electromechanical devices as elements 

of automatic control systems of electric drives. 

 Key words: electromechanical systems, electric drive, 

asynchronous and synchronous motors. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

„Електромеханічні системи привода” 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість  

кредитів  – 5 

Галузь знань  

14 "Електрична інженерія"
 

Спеціальність  

141 "Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка " 

 

 

Нормативна 

Модулів – 2 Рік підготовки 

Змістових  

модулів – 2 

5-й  

Загальна кількість 

годин – 150   

Семестр 

9-й  

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4; 

самостійної 

роботи студента - 

6 

Рівень вищої освіти: 

освітньо-

кваліфікаційний рівень 

магістр 

Лекції 

26 год.  

Практичні, 

семінарські 

  

Лабораторні 

26 год.  

Самостійна робота 

98 год.  

Вид контролю: 

іспит  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 53%; 

для заочної форми навчання – 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

" Електромеханічні системи привода” 

 

 Мета вивчення дисципліни - забезпечити формування 

загальнопрофесійних знань та умінь, дати теоретичні представлення 

та знання в області електромеханічних систем (ЕМС) та окремих їх 

компонентів: енергетичних та інформаційних перетворювачів, 

навчати майбутніх спеціалістів правильно їх вибирати відповідно до 

вимог, що пред'являються до електропривода та систем управління, 

якісно експлуатувати та формулювати технічні завдання на розробку 

електромагнітних та електромеханічних систем як елементів систем 

автоматичного управління головного і допоміжного електроприводів. 

 Завдання курсу - отримання теоретичної бази та практичних 

навичок, експериментального визначення параметрів та характеристик 

електромагнітних та електромеханічних пристроїв автоматизованих 

комплексів; уміння виконувати розрахунковий аналіз електричних 

машин і апаратів при їх експлуатації; навики увімкнення 

електромагнітних та електромеханічних пристроїв автоматики, 

керування ними, контроль за їх ефективною роботою. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

 знати: закони електромеханіки, методи аналізу 

електромеханічних пристроїв, електроприводів; принцип дії, 

конструкції, властивості та області застосування основних виконавчих 

електромагнітних та електромеханічних пристроїв; термінологію в 

області електричних машин і апаратів; 

 вміти: експериментально визначити параметри та 

характеристики електромагнітних та електромеханічних пристроїв 

автоматизованих комплексів; виконувати розрахунковий аналіз 

електричних машин і апаратів при їх експлуатації; вмикати, вимикати 

і керувати координатами електромагнітних та електромеханічних 

пристроїв автоматики, контролювати їх ефективну роботу; 

користуватись навчальною, науковою та довідковою літературою для 

самостійного поповнення знань. 
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3. Програма навчальної дисципліни  

"Електромеханічні системи привода” 

 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Зміст дисципліни «Електромеханічні системи привода». 

Місце дисципліни серед інших дисциплін, що вивчаються, її значення 

для фахівця з електротехніки та електромеханіки. Загальна 

методологія дисципліни і особливості її вивчення. Взаємозв'язок з 

іншими навчальними дисциплінами. Тенденції вдосконалення 

електроприводу різноманітного обладнання, ускладнення 

виконуваних ним функцій. 

Тема 2. Структура, склад електромеханічних систем. 

Визначення електромеханічної системи (ЕМС) і її основні властивості. 

Можливості ЕМС в порівнянні з окремими електромеханічними 

перетворювачами (ЕМП). Узагальнена функціональна схема ЕМС. 

Енергетичні та інформаційні канали. Управління в ЕМС. ЕМС як 

система автоматичного управління. Основні елементи ЕМС і їх 

призначення. Класифікація ЕМС. Електропривод - найбільш важливий 

представник ЕМС. Приклади ЕМС різного функціонального 

призначення для приводів і пристроїв автоматики. Енергетичні 

перетворення в ЕМС. Основні елементи енергетичного каналу ЕМС - 

електромеханічні перетворювачі. Класифікація ЕМП. Основні закони 

електромеханіки. Енергія магнітного поля, сили і моменти. Приклади 

розрахунку сили і моменту. 

Тема 3. Асинхронні двигуни для пристроїв автоматики. 

Область застосування, принцип дії асинхронного двигуна з 

короткозамкненим ротором. Магнітний ланцюг асинхронного 

двигуна. Математична модель асинхронного двигуна з 

короткозамкненим ротором. Векторна діаграма і схема заміщення. 

Електромагнітний момент, механічна характеристика. Втрати і ККД. 

Робочі характеристики. Експериментальне визначення характеристик. 

Конденсаторні однофазні асинхронні двигуни. Виконавчі асинхронні 

двигуни. Області застосування. Будова і принцип дії. Характеристики 

виконавчих асинхронних двигунів, методи управління. Структурна 

схема і передаточна функція асинхронного двигуна. 
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Тема 4. Регулювання координат асинхронного приводу. 

Пуск асинхронного двигуна. Регулювання частоти обертання 

асинхронного приводу зміною частоти живлення, перемиканням 

числа пар полюсів обмотки статора і зміною ковзання. Способи 

прискореного гальмування. Контакторні та імпульсні схеми 

управління. 

Тема 5. Синхронні двигуни для пристроїв автоматики. 

Типи синхронних двигунів. Спрощені рівняння двигунів з постійними 

магнітами, векторна діаграма. Особливості пуску і входу в 

синхронізм. Робочі і кутові характеристики. Статична і динамічна 

стійкість. Стабільність частоти обертання. Частотний спосіб 

регулювання швидкості. Виконавчі синхронні двигуни. Області 

застосування. Будова і принцип дії. Характеристики виконавчих 

синхронних двигунів. Структурна схема і передаточна функція 

синхронного двигуна. 

 

Модуль 2.  

Змістовий модуль 2. 

Тема 1. Колекторні двигуни постійного струму для пристроїв 

автоматики. 

Область застосування. Принцип дії. ЕРС і момент. Двигуни 

паралельного і незалежного збудження. Механічна і швидкісна 

характеристики. Виконавчі двигуни постійного струму. Області 

застосування. Будова і принцип дії. Характеристики та методи 

управління. Динамічні характеристики. Структурна схема і 

передаточна функція двигуна постійного струму. 

Тема 2. Регулювання координат привода постійного струму. 

Способи регулювання частоти обертання. Способи прискореного 

гальмування. Електронні методи управління і стабілізації. 

Тема 3. Кроковий електропривод. Способи управління кроковим 

електроприводом. 

Галузь застосування. Структура крокового електроприводу, 

призначення блоків. Крокові двигуни з активним і пасивним 

роторами. Принцип дії. Способи дроблення кроку. Способи 

управління кроковим двигуном. Режими роботи крокового приводу. 

Робочі характеристики. Лінійний кроковий привод. Структурна схема 

і передаточні функції. 
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Тема 4. Вентильні електромеханічні системи. Управління 

вентильним електроприводом. 

Галузь застосування. Структура вентильного електроприводу, 

призначення блоків. Давачі положення. Схеми напівпровідникових 

комутаторів. Принципова схема вентильного електроприводу 

постійного струму. Принцип дії. Діаграми зміни моменту і струмів. 

Конструктивні особливості вентильного двигуна. Регулювання 

частоти обертання. Імпульсне та широтно-імпульсне керування. 

Основні характеристики. Застосування в головному і допоміжному 

приводах електромеханічних систем. 

Тема 5. Інформаційні електромеханічні пристрої 

Галузь застосування. Місце в структурі управління 

електромеханічними системами. Тахогенератори постійного і 

змінного струму. Імпульсні електромеханічні датчики. Сельсини. 

Принцип дії. Індикаторний і трансформаторний режими роботи. 

Основні характеристики. Фактори, що впливають на точність роботи 

сельсинів. Синусно-косинусний і лінійний обертовий 

трансформатори. Особливості конструкції. Області застосування. 

Похибки. 
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4. Структура навчальної дисципліни „Електромеханічні системи 

привода” 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л. п лаб інд с.р л п. лаб інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

11 12 13 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Зміст 
дисципліни 

«Електромеханічні 

системи привода» 

14 2  2  10       

Тема 2.  
Структура, склад 

електромеханічних 

систем. 

14 2  2  10       

Тема 3. Асинхронні 

двигуни для 

пристроїв 
автоматики. 

18 4  6  10       

Тема 4.  

Регулювання 

координат 
асинхронного 

приводу. 

14 2  2  10       

Тема 5. Синхронні 
двигуни для 

пристроїв 

автоматики. 

18 4  6  10       

Разом за ЗМ 1 82 14  18  50       

Модуль 2. Розчини. Електрохімія 

Змістовий модуль 2.   

Тема 1.  

Колекторні двигуни 
постійного струму 

для пристроїв 

автоматики. 

 2    10       

Тема 2. 

Регулювання 

координат привода 
постійного струму. 

 2  4  10       

Тема 3. Кроковий 

електропривод. 

Способи управління 
кроковим 

електроприводом. 

 

 4    10       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 4. Вентильні 

електромеханічні 

системи. 
Управління 

вентильним 

електроприводом. 

 2    10       

Тема 5. 
Інформаційні 

електромеханічні 
пристрої 

 2  4  8       

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

68 12  8  48       

Усього годин  150 26  26  98       

 

5. Теми практичних занять 

Не передбачені робочим планом. 

 

6. Теми лабораторних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 2 3  

1 Ознайомлення з будовою та принципом дії 

електромеханічних систем. 

2  

2 Вивчення магнітних систем електромеханічних 

перетворювачів. 

2  

3 Вивчення структури, складу електроприводу, 

апаратури управління і захисту 

4  

4 Вивчення конструкції асинхронних двигунів. 

Розрахункове дослідження характеристик 

асинхронних двигунів 

6  

5 Механічні і робочі характеристики асинхронного 

електроприводу 

2  

6 Вивчення конструкції синхронних двигунів 6  

7 Вивчення конструкції двигунів постійного 

струму. Розрахункове дослідження характеристик 

двигунів 

4  

 Р А З О М 26  
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7. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 

Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год./1 год. занять                

(А1 = 52 
.
 0,5 =26). 

Підготовка    до     контрольних  заходів  –  6 год. на 1 кредит ЄКТС 

(К1 = 6 
.
 5 = 30). 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях - 98 год. (Т1 = 98 - 26 - 30 = 42). 

 

7.1. Завдання для самостійної роботи 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 2 3 4 

1 Момент інерції і маховий момент, приведення їх до валу 

двигуна. 

8  

2 Способи пуску, реверсу, гальмування, регулювання 

частоти обертання електромеханічних систем 

постійного струму. 

10  

3 Способи пуску, реверсу, гальмування, регулювання 

частоти обертання електромеханічних систем змінного 

струму. 

12  

4 Порівняльний аналіз різних електромеханічних систем з 

точки зору виду регулювальних характеристик, 

плавності, діапазону регулювання, допустимих 

навантажень і економічних показників. 

10  

5 Механічні перехідні процеси при пуску, реверсі та 

гальмуванні електромеханічних систем постійного і 

змінного струму. 

14  

6 Електромеханічні перехідні процеси при пуску, реверсі 

та гальмуванні електромеханічних систем постійного і 

змінного струму. 

14  

7 Визначення потужності і вибір двигунів для різних 

режимів методами середніх втрат, 

середньоквадратичних значень струму, моменту і 

потужності. 

10  

8 Принципи автоматичного керування електромеханічних 

систем 

10  

9 Типові схеми управління електромеханічних систем 10  

 Р А З О М 98  
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8. Методи навчання 

1. Лекційний курс з використанням технічних засобів навчання, 

графічних опорних конспектів. 

2. Виконання лабораторного практикуму в спеціалізованій 

електромеханічній лабораторії, обладнаній відповідними приладами 

та пристроями, довідково-інформаційним наочненням. 

3. Оформлення та захист студентами звітів про виконання 

лабораторних робіт. 

4. Тематичні консультації. 

5. Самостійна робота студентів. 

6. Участь студентів в науково-дослідній роботі кафедри. 

 

 

9. Методи контролю 

1. Поточний контроль знань студентів проводиться шляхом 

оцінювання звітів про виконання лабораторних робіт, якості 

конспектів лекцій, двох модульних контрольних робіт. 

2. Контроль самостійної роботи студентів проводиться за 

результатами захисту відповідного звіту про самостійну роботу. 

3. Усі форми контролю охоплені 100-бальною шкалою оцінювання 

знань студентів за ECTS. 

4. Іспит.  

              

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий  

тест 

(іспит) 

40 

Сума 

100 Змістовий модуль 1 

 

Змістовий модуль 2 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

3 3 7 7 8 7 7  7 7 4 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 відмінно   

82-89 
добре  

74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 
1. Гаращенко О.В. Конспект лекцій з дисципліни "Електромеханічні системи 

привода" для спеціальностей 141 "Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка", 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології" 

2. Робоча програма дисципліни "Електромеханічні системи привода" 

 

12. Рекомендована література 

Базова 
1. Никаноров В.Б. Электромеханические системы. – М.: Изд-во МГУП, 

2005. 

2. Брускин Д.Э. и др. Электрические машины и микромашины. – М.: 

Высш. шк., 1990. 

3. Маслов С.И., Тыричев П.А. Электромеханические системы. Введение 

в теорию и практику электромеханических систем. – М.: Изд-во МЭИ, 1999. 

4. Никаноров В.Б, Шмелева Г.А. Электромеханические системы: 

Лабораторные работы. – М.: Изд-во МГУП, 2001. 

5. Волосатова С.В., Никаноров В.Б. Электромеханические системы, 

электротехника и электроника. – М.: Изд-во МГУП, 2002. 

6. Вольдек А.И. Электрические машины. Введение в электромеханику. 

Машины постоянного тока и трансформаторы : СПб., 2008. - 319 с. 

7. Ильинский Н. Ф. Основы электропривода: учеб.пособие / Н. Ф. 

Ильинский. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательский дом МЭИ, 2007. - 221 с. 

8. Г.М. Лебедев, Д.М. Мешков. Электромеханические системы: учебное 

пособие./ Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности. – Кемерово, 2003. – 124с. 
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Допоміжна  
1. Делекторский Б.А., Волосатова С.В. Электромагнитные устройства: 

Практикум для выполнения самостоятельных работ. Дроссель и 

трансформатор. – М.: Изд-во МПИ «Мир книги», 1992. 

2. Никаноров В.Б., Артыков Э.С. Электротехника, электроника, 

электропривод: Лабораторные работы. – М.: Изд-во МГУП, 1999. 

3. Ройзен С.С., Артыков Э.С. Электрооборудование полиграфических 

машин: Учебник для вузов. – М.: Изд-во МГАП «Мир книги», 1994. 

4. Тыричев П.А., Лозенко В.К. Учебно-методическое пособие по курсу 

«Электромеханические системы». – М.: Изд-во МЭИ, 1998. 

 
 

13. Інформаційні ресурси 

1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.kmu.gov.ua/ 

2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.rada.kiev.ua/ 

3. Державний комітет статистики / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

4. Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м.Рівне, 

майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.libr.rv.ua/ 

6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. 

Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.cbs.rv.ua/ 

7. Цифровий репозиторій ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/ 

8. Цифровий репозиторій Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна  / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://dspase.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568 

9. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. О.Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka/(http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


