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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни. 
1. Вища математика. 
2. Фізика. 
3. Теоретичні основи електротехніки. 
4. Інформатика та комп’ютерні технології. 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  
1. Інформаційні технології в системах управління. 
2. Програмне забезпечення в системах управління. 

 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен. 
 

Знати:  

1. Склад, класифікацію, призначення електромеханічних систем. 
2. Загальні фізичні закономірності електроприводу як електромеханічної 

системи. 
3. Особливості взаємодії основних пристроїв електромеханічної системи; 
4. Фізичні властивості і моделі структурних схем механічної частини 

електромеханічної системи.  
5. Закономірності і принципи електромеханічного перетворення енергії 

машин постійного і змінного струму.  
6. Математичний опис і характеристики електромеханічних перетворю-

вачів енергії. 
7. Закони регулювання швидкості двигунів постійного і змінного струму. 
8. Загальні властивості розімкнених і замкнутих по основних координа-

тах електромеханічних систем;  
9. Методи дослідження динамічних характеристик електромеханічних 

систем; 
10. Методи вибору електродвигунів по потужності; 
11. Принципи побудови систем управління електроприводами; 
12. Алгоритм управління і принципи побудови комп’ютеризованих систем 

управління електроприводами. 
13. Якість процесу управління. 
14. Математичний опис систем управління електроприводами. 
15. Математичні моделі об'єктів управління електроприводами. 
16. Призначення і функціональні схеми систем регулювання кутової шви-

дкості. 
17. Принципи побудови регулятора швидкості з різними типами зворот-

них зв’язків. 
18. Методи синтезу і аналізу САУ з підсумовуючим підсилювачем. 
19. Структуру цифрових систем управління електроприводами. 
20. z - перетворення функції. 
21. Розімкнені і замкнені дискретні системи. 
22. Методи синтезу оптимальних систем по інтегральному квадратичному 

критерію; 
23. Структурні схеми САУ з оптимальним спостерігачем і методи синтезу 



оптимального спостерігача на ЕОМ. 
24. Структурні схеми САУ з оптимальним компенсатором спостерігачем і 

методи синтезу оптимального компенсатора на ЕОМ. 
Вміти.  
 

1. Скласти структурну схему електромеханічної системи. 
2. Розраховувати параметри електромеханічних перетворювачів постій-

ного і змінного струму. 
3. Розраховувати електромеханічні і механічні характеристики електро-

механічних перетворювачів постійного і змінного струм в режимі двигуна та га-
льмівних режимах. 

4. Скласти системи рівнянь, що описують процеси в електромеханічних 
перетворювачах. 

5. Вибрати ефективний метод регулювання швидкості електроприводу; 
6. Виконати синтез і аналіз розімкнених і замкнутих по основних коор-

динатах електромеханічних систем. 
7. Провести дослідження перехідних процесів в електромеханічній сис-

темі. 
8. Провести вибір двигуна за даними навантажувальної діаграми механі-

зму. 
9 . Виконати математичний опис систем управління електроприводами. 
10. Скласти математичні моделі об'єктів управління електроприводами. 
11. Скласти функціональні схеми систем регулювання кутової швидкості. 
12. Визначити статичні і динамічні характеристики регулятора швидкості 

з різними типами зворотних зв’язків. 
13. Побудувати структурні схеми цифрових систем управління електроп-

риводами. 
14. Виконати побудову математичної моделі розімкненої і замкненої дис-

кретної системи. 
15. Виконати синтез оптимальної системи по інтегральному квадратично-

му критерію. 
16. Побудувати структурну схему САУ з оптимальним спостерігачем і ви-

конати синтез оптимального спостерігача на ЕОМ. 
17. Побудувати структурну схему САУ з оптимальним спостерігачем і ви-

конати синтез оптимального компенсатора на ЕОМ. 
 

Володіти. 
 

1. Методикою визначення приведених статичних моментів і моментів 
інерції при обертальному і поступальному русі електроприводів. 

2. Методами розрахунку природних та штучних характеристик електро-
приводів постійного та змінного струмів. 

3. Методикою складання електричних схем електродвигунів в різних ре-
жимах роботи. 

4. Методами дослідження перехідних процесів в електромеханічних сис-
темах. 

5. Методами розрахунку потужності електроприводів як основних еле-
ментів електромеханічних систем. 

6. Методами побудови розімкнених та замкнених автоматизованих сис-
тем управління електроприводами. 



7. Методами дослідження статичних та динамічних характеристик сис-
тем. 

8. Методом синтезу та аналізу цифрових систем. 
9. Методом синтезу оптимальних систем по інтегральному квадратично-

му критерію якості. 
 

3.Зміст робочої програми 
 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Механіка електромеханічних систем. Механічні харак-

теристики електроприводів з двигунами постійного та змінного струму. 
Тема 1. Характеристики механічної частини електромеханічних систем 
Тема 2. Механічні характеристики двигунів постійного струму незалежного 

та послідовного збудження.  
Тема 3. Гальмівні режими електромеханічних систем з двигунами постійно-

го струму незалежного та послідовного збудження. 
Тема 4 Механічні характеристики асинхронного та синхронного двигунів.  
Тема 5. Гальмівні режими електромеханічних систем з двигунами змінного 

струму. 
Змістовий модуль 2. Регулювання кутової швидкості електромеханічних си-

стем. Перехідні режими  в електромеханічних системах. Розрахунок потужності 
електроприводів. 

Тема 6. Регулювання кутової швидкості електромеханічних систем з двигу-
нами постійного струму. 

Тема 7. Регулювання кутової швидкості електромеханічних систем з двигу-
нами змінного струму. 

Тема 8. Автоматичне регулювання кутової швидкості електромеханічних си-
стем. 

Тема 9. Перехідні процеси в електромеханічних системах з двигунами пос-
тійного та змінного струму. 

Тема 10. Навантажувальні діаграми. Методи вибору потужності електропри-
водів.  

Модуль 2 
Змістовий модуль 3. Математичні моделі об'єктів і систем управління елект-

роприводами. Системи регулювання кутової швидкості._ 
Тема 11. Математичний опис комп’ютеризованих систем управління елект-

роприводами  
Тема 12. Математичний опис основних елементів комп’ютеризованих сис-

тем управління електроприводами  
Тема 13. Комп’ютеризовані системи регулювання швидкості з зворотними 

зв'язками за швидкістю, струмом і напругою. 
Тема 14. Комп’ютеризовані системи регулювання швидкості з підсумовую-

чим підсилювачем 
Змістовий модуль 4. Цифрові і оптимальні системи управління електропри-

водами. 
Тема 15. Структурні схеми цифрових системи управління електропривода-

ми. 



Тема 16. z - перетворення функції. Розімкнені і замкнені дискретні системи 
Тема 17. Синтез оптимальних систем по інтегральному квадратичному кри-

терію. 
Тема 18. Побудова структурних схем САУ з оптимальним спостерігачем і з 

оптимальним компенсатором.  
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