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Вид контролю: іспит
Передумови для вивчення – використання набутих результатів навчання під час
вивчення компонент: Теоретичні основи електротехніки, Фізика, Електротехнічні
матеріали, Електричні машини, Електричні апарати.
Метою дисципліни є поглиблення знань будови електропривода, різновидами
електроприводів, вимогами до них, способами управління тощо.
Компетентності:
Здатність всебічно аналізувати та розв'язувати спеціалізовані теоретичні та
практичні задачі у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, з
використанням сучасних методологічних, технічних та організаційних засобів та
заходів.
КЗ 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
КЗ 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.
КЗ 3. Здатність професійно спілкуватися державною та іноземною мовами як
усно, так і письмово.
КЗ 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації.
КЗ 6. Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для
засвоєння загально-професійних дисциплін.

СК 1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а
також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення
професійної діяльності в галузі електроенергетики, електротехніки та
електромеханіки.
СК 4. Здатність забезпечувати налаштування систем релейного захисту та
автоматики в електроенергетичних системах, на електростанціях, в електричних
мережах та систем автоматизації технологічних процесів з використанням
електромеханічних засобів.
СК 10. Практичні навички роботи, налаштування, ремонту, експлуатації
електроустаткування електричних станцій, мереж та систем, систем
електропостачання, електричних машин та апаратів та електроприводів.
СК 11. Здатність використовувати знання й уміння з проведення
метрологічних заходів, здатність обирати та застосовувати метрологічне
обладнання при експлуатації та дослідженнях в електротехніці, електроенергетиці
та електромеханіці.
СК 14. Здатність здійснювати професійну діяльність згідно з вимогами
санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці, техніки безпеки та протипожежної
безпеки.
Результати навчання:
Розуміння основних вимог до електропривода, статичні і динамічні характеристики
електроприводів постійного та змінного струму; особливості регулювання
швидкості двигунів постійного та змінного струму; особливості вибору
потужності привідних двигунів в системах електропривода.
Тематика
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Загальні відомості про електропривод.
Характеристика поняття «електропривод», його структурна схема, призначення
основних елементів. Класифікація електроприводів .
Тема 2. Механіка електропривода.
Рівняння руху електропривода. Приведення моментів та сил опору, інерційних
мас та моментів інерції. Механічні характеристики виробничих механізмів та
електричних двигунів.
Тема 3. Розрахунок потужності електроприводів.
Класифікація режимів роботи електроприводів. Навантажувальна діаграма
виробничого механізму. Розрахунок потужності двигуна при тривалому режимі
роботи. Розрахунок потужності двигуна при короткочасному режимі роботи.
Розрахунок потужності двигуна при повторно-короткочасному режимі роботи.
Розрахунок динамічних навантажень. Навантажувальна діаграма електропривода.
Перевірка вибраного двигуна за нагрівом, перевантаженням та можливістю пуску.
Змістовний модуль 2.
Тема 4. Механічні характеристики електроприводів.

Механічні характеристики двигуна постійного струму незалежного збудження.
Гальмівні режими роботи двигуна постійного струму незалежного збудження.
Механічні характеристики двигуна постійного струму послідовного збудження.
Гальмівні режими роботи двигуна постійного струму послідовного збудження.
Механічні характеристики двигуна постійного струму змішаного збудження.
Гальмівні режими роботи двигуна постійного струму змішаного збудження.
Схема заміщення асинхронного двигуна.
Механічні характеристики
асиинхронного двигуна. Гальмівні режими роботи асинхронного двигуна.
Тема 5. Регулювання кутової швидкості електроприводів.
Регулювання кутової швидкості двигуна постійного струму незалежного
збудження. Регулювання кутової швидкості двигуна постійного струму
послідовного збудження. Регулювання кутової швидкості асинхронних
електроприводів. Регулювання кутової швидкості синхронного електропривода .
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Теми лабораторних робіт
Лабораторна робота №1. Дослідження механічних характеристик
електродвигуна постійного струму незалежного (паралельного) збудження в
двигунному режимі.
Лабораторна робота №2(4). Дослідження роботи асинхронного двигуна з
короткозамкненим ротором при зміні напруги живлення.
Лабораторна робота №3(5). Дослідження роботи асинхронного двигуна з
короткозамкненим ротором у тривалому режимі (S1).
Лабораторна робота №4(11). Дослідження механічних характеристик
тиристорного електропривода з керованим однофазним мостовим
випрямлячем.
Лабораторна робота №5(13). Дослідження двигуна постійного струму з
тиристорним керуванням і зворотним зв’язком за струмом і за швидкістю.
Лабораторна робота №6(7). Вивчення та налагоджування реверсивної схеми
керування пуском асинхронного двигуна з фазним ротором в функції часу
при розрахунку опорів графічним методом.

Індивідуальні завдання
Підготовка протоколів виконання лабораторних робіт, звітів за
результатами виконання лабораторних робіт. На позааудиторну роботу також
виноситься вивчення окремих питань курсу, підготовка до лабораторних робіт,
підготовка до контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання),
підготовка до лекційних занять, колоквіумів, іспиту.
Контроль
Поточний та підсумковий контроль знань студентів проводиться шляхом
фронтального, індивідуального чи комбінованого опитування студентів під час
лекційного заняття, контрольних робіт, колоквіумів, захисту лабораторних робіт,
іспиту.

Оцінювання результатів навчання
Вид роботи
1. Колоквіуми (не менше ніж 40% МБО)
2. Виконання та захист лабораторних робіт.
3. Активність на заняттях
Всього
Іспит

Модуль
1
2
18
18
3х5
3х5
5
4
38
37
25

Політика курсу
Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються дотримуватись
таких положень Кодекс етики ВНТУ, Положення про академічну доброчесність
студентів та науково-педагогічних працівників ВНТУ, Положення про рейтингову
систему оцінювання досягнень студентів у ВНТУ та розуміють, що за їх
порушення несуть особисту відповідальність.
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