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1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Курс «Основи електроприводу підйомно-транспортних машин та міського 

електротранспорту» є важливою частиною підготовки молодших бакалаврів до 

науково-практичної діяльності. 

          Робоча навчальна програма з дисципліни «Основи електроприводу 

підйомно-транспортних машин та міського електротранспорту» є нормативним 

документом Відокремленого структурного підрозділу «Одеського автомобільно-

дорожнього фахового коледжу Одеського національного політехнічного 

університету» (далі – ВСП «ОАДФК ОНПУ»), який розроблено кафедрою 

«Електроінженерії» на основі освітньо-наукової програми підготовки відповідно 

до навчального плану для здобувачів ступеню вищої освіти бакалавр, освітньо-

професійної програми «Обслуговування та ремонт електроустаткування 

автомобілів і  тракторів» зі спеціальності141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка», для студентів денної форми навчання. 

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами семестрової 

системи організації освітнього процесу в ВСП «ОАДФК ОНПУ». Програма 

визначає обсяги компетентностей, які повинен опанувати студент відповідно до 

освітньо-наукової програми, алгоритму вивчення навчального матеріалу 

дисципліни «Основи електроприводу підйомно-транспортних машин та міського 

електротранспорту». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є електромеханічні 

властивості, характеристики, режими роботи, динамічні властивості, енергетичні 

показники та область застосування електромеханічних систем з двигунами 

постійного і змінного струму. Сучасні електроприводи є основними 

споживачами електроенергії, що виробляється. Тому вдосконалення технічних 

та економічних показників електроприводів дозволяє успішно вирішувати 

проблему енергозбереження засобами електропривода. Характерною тенденцією 

розвитку АЕП є розробка та застосування нових типів електродвигунів та 

перетворювачів електроенергії, а також подальший розвиток систем керування 

приводами, побудованих на сучасній елементній базі з використанням засобів 

програмованих контролерів та комп’ютерної техніки.   

Мета вивчення дисципліни: є одержання знань фізичних властивостей 

електропривода, як об’єкта автоматичного керування, його енергетичних 

характеристик та одержання ґрунтовних теоретичних знань з урахуванням 

сучасного стану і основних напрямів розвитку електропривода. Для розширення 

теоретичних знань значне місце в програмі займають питання динаміки 

електромеханічних систем. На перший план висуваються задачі вивчення 
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властивостей розімкнених електромеханічних систем з жорсткими і пружними 

механічними зв’язками. Програмою передбачається виконання практичних   

робіт, що обумовлює удосконалення методів розрахунку характеристик, 

обгрунтування шляхів раціонального вибору елементів і оптимального 

проектування системи електропривода в цілому.  

 

Завдання вивчення дисципліни: навчити студентів ідентифікувати 

автоматизовані системи керування електроприводами, знати їх принципи 

побудови, властивості й характеристики, способи регулювання координат, 

методи синтезу регуляторів, методи оптимізації роботи систем, методи аналізу 

статичних і динамічних процесів для різних виробничих механізмів. Вивчення 

роботи та принципів налаштування систем автоматичного керування на 

електротранспорті. Вміти розраховувати параметри моделей елементів ЕП;  

здійснювати зведення моментів та сил опору до валу ПЕД;  розраховувати та 

будувати графіки характеристик ЕП в усталеному та перехідних режимах 

роботи; розраховувати енергетичні показники, навантажувальні діаграми та 

будувати їх графіки;  визначати потужність та обирати приводний двигун для 

різних теплових режимів й проводити перевірку ПЕД за нагріванням і на 

перевантажувальну здібність; розраховувати пружні системи ЕП в усталеному та 

перехідному режимах; розбиратися у роботі схем керування електроприводами; 

читати узагальнені електричні принципові схеми електроприводів, що 

вивчаються; експериментально досліджувати шляхом отримання вимірювальних 

даних, розраховувати та будувати графіки характеристик ПЕД та інших 

елементів привода і аналізувати їх властивості. 

Дисципліна має націлити майбутніх фахівців на творче застосування 

отриманих знань у їх практичній діяльності.  
 

2. СКЛАД І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

 

          Структурування навчальної дисципліни за семестровими та змістовими 

модулями здійснюється на основі навчального плану початкового (короткий 

цикл) (молодший бакалавр) рівня вищої освіти та навчальної програми 

дисципліни. 

Структура і обсяг дисципліни у годинах за видами навчальних занять, 

обсяг часу на СРС та індивідуальну роботу, вказані в таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Склад і структура дисципліни 

Кyрс та семестр вивчення за навчальним планом 1 кyрс 

1 семестр 
Всього 

Кількість кредитів ЕСТS 3,0 3,0 

Кількість семестрових модулів 1 1 

Повний обсяг часy, год. 90 90 

В томy числі, кількість аудиторних занять, год. 28 28 

 

 
лекційних 4 4 

3 ниx: практичних 24 24 

 лабораторних - - 

Види завдань та робіт (РР, РГР, КР, КП) - - 

Обсяг часy на СРС, год. 62 62 

Індивідуальна робота, год. - - 

Підсумкова форма контролю                   

З – залік   
З З 

 

 

2.1. Розподіл обсягу за семестрами та модулями 

 

Дисципліна викладається один семестр і розподіляється на один змістовий 

модуль. Найменування змістового модуля, розподіл часу між змістовими 

модулями та видами аудиторного навантаження / СРС з дисципліни, зведений до 

таблиці 2. 

 

Таблиця 2 - Розподіл часу між змістовими модулями та видами 

аудиторного навантаження/СРС за семестрами  

 

№ Найменування змістових 

модулів 

Кількість годин (ауд/СРС) 

Лекції Практичні 

заняття 

І СЕМЕСТР 

СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1  

1 Методи розрахунку параметрів 

електроприводу,  побудова 

графіків характеристик ЕП в 

усталеному та перехідних 

режимах роботи, вибір 

двигунів та перетворювачів  

4/24 24/38 

 Всього 4/24 24/38 
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2.2. Лекційні заняття 

 

СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ №1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОПРИВОДА 

 

Лекція 1. Методи розрахунку параметрів електроприводу,  побудова 

графіків характеристик ЕП в усталеному та перехідних режимах роботи, 

вибір двигунів та перетворювачів  

1. Складання розрахункових схем механічної частини ЕП . [1, с. 12-27] 

2. Розрахунок природних та штучних  статичних характеристик двигунів 

постійного та змінного струму [1, с. 38-81] 

3. Розрахунки перехідних процесів  в системі ТП-Д  [1, с. 93-110] 

4.Розрахунок та побудова навантажувальної діаграми і вибір ПЕД [1, с. 228-265 ] 

Лекція 2. Узагальнення знань етапів розрахунку та дослідження 

автоматизованого електропривода.  

1. Основні задачі та етапи розробки і дослідження ЕП. [1, с. 338-396] 

2. Перспективи розвитку АЕП. [1, с. 398-402] 

3. Модульна контрольна робота №1 

 

2.3. Практичні заняття 

 

Мета практичних занять - придбання студентами навичок самостійної 

роботи у застосуванні машин і обладнання складів на багатьох прикладах, 

узятих з різних областей сучасної техніки та навчитися використовувати 

стандартні методики, стандарти та нормативні технічні документи. 

На практичних заняттях студенти закріплюють знання, які одержують на 

лекціях, при роботі з посібниками або методичними матеріалами, придбають 

навички у використанні електричних машин, статичних перетворювачів і 

електроприводу підйомно-транспортних машин та міського електротранспорту  

згідно методичних вказівок [9]. 

Внаслідок проведення практичних занять студент повинен: 

- оволодіти навиками розрахунку  параметрів моделей елементів ЕП; 

- вміти розраховувати та будувати графіки характеристик ЕП в усталеному та 

перехідних режимах роботи; 

- вміти  розраховувати енергетичні показники, навантажувальні діаграми та 

будувати їх графіки;  
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- визначати потужність та обирати приводний двигун для різних теплових 

режимів й проводити перевірку ПЕД за нагріванням і на перевантажувальну 

здібність; 

- читати узагальнені електричні принципові схеми електроприводів, що 

вивчаються, експериментально досліджувати шляхом отримання 

вимірювальних даних, розраховувати та будувати графіки характеристик 

ПЕД та інших елементів привода і аналізувати їх властивості; 

- ознайомитися з вимогами основної нормативно-технічної документації, 

довідкової літератури і держстандартів до АЕП та їх елементів,  схемами 

електричними принциповими типових АЕП та їх елементів, типовими 

регульованими електроприводами;  

- ознайомитися з перспективами та тенденціями розвитку сучасного 

автоматичного електропривода; 

- розробляти заходи для покращення надійності роботи  електроприводів. 

 

Таблиця 3 - Перелік тем і зміст практичних занять  

Обсяг в 

годинах Назва та стислий зміст практичного заняття Мета роботи 

СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

 

 

 

2 

Практична робота 1 

Зведення моментів, мас та сил опору до валу 

двигуна.  

1. Надати кінематичну схему підйомного 

механізму 

2. Визначити зведені до валу двигуна статичний 

момент опору та момент інерції системи  при 

підйомі вантажу 

3. Розрахувати зведені до валу робочої машини 

зусилля F та масу m системи 

Мета - поглибити теоретичні 

знання студентів з динамічних 

властивостей механічної частини 

ЕП, отримати практичні навички 

та уміння з питань зведення 

моментів, мас та сил опору. 

 

2 Практична робота 2 

Розрахунки природних та штучних статичних 

характеристик двигуна постійного струму 

незалежного збудження. 

1. Розрахувати природну та штучні механічні 

характеристики двигуна незалежного 

збудження, що відповідають вмиканню 

додаткового опору та зниженню напруги 

2. Побудувати реостатну характеристику 

Мета - поглибити теоретичні 

знання студентів з 

електромеханічних властивостей 

двигунів постійного струму з 

незалежним збудженням, 

отримати практичні навички та 

уміння з методики побудови 

природних та штучних 

статичних характеристик ДПС та 

їх аналізу. 
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3. Розрахувати аналітичним та графічним 

способом опори ступенів пускового реостата 

при пуску в три ступені  

4. Розраховувати також ступінь противмикання 

5. Навести схему вмикання двигуна без ступеня 

противмикання   

2 Практична робота 3 

Розрахунок характеристик та пускового 

реостата ДПС  паралельного збудження у 

режимі динамічного гальмування.  

1. Надати схему електричну принципову 

реостатного пуску двигуна постійного струму 

(ДПС) паралельного збудження 

2. Розрахувати та побудувати графіки 

природних електромеханічної та механічної 

характеристик ДПС паралельного збудження  

3. Побудувати графіки механічних 

характеристик двигуна при реостатному пуску 

4.  Визначити графоаналітичним способом 

опори секцій та повний опір пускового 

реостата, при величині максимального та 

мінімального перемикаючих моментів  

5. Визначити коефіцієнт жорсткості природної 

механічної характеристики при зміні моменту 

ДПС від нуля до номінального 

6. Розрахувати та побудувати механічну 

характеристику у режимі динамічного 

гальмування. 

Мета - поглибити теоретичні 

знання студентів з електро-

механічних властивостей 

двигунів постійного струму, 

отримати практичні навички та 

уміння з методики побудови 

графіків розрахунку багато-

ступінчастих пускових реостатів 

та аналізу механічних 

характеристик ДПС з 

паралельним збудженням у 

режимі динамічного 

гальмування. 

2 Практична робота 4 

Розрахунок механічних характеристик та 

пускового реостата асинхронного двигуна  

1. Побудувати графіки механічних (природної та 

штучних) характеристик АД з фазним 

ротором при реостатному пуску  

2. Знайти кутову швидкість обертання двигуна у 

номінальному режимі роботи та режимі 

холостого ходу 

3. Розрахувати значення критичних ковзань при 

роботі двигуна з різними величинами 

додаткових опорів у колі ротор 

4. Розрахувати опори ступенів пускового 

реостата, кількість ступенів реостата m=2 

 

Мета -  поглибити теоретичні 

знання студентів з 

електромеханічних властивостей 

асинхронних двигунів, отримати 

практичні навички та уміння з 

методики розрахунку механічних 

характеристик та 

багатоступінчастого пускового 

реостата АД з фазним ротором.  
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2 Практична робота 5 

Регулювання швидкості приводного двигуна 

постійного струму 

1. Визначити опір додаткового резистора, який 

потрібно ввімкнути у коло якоря ДПС, щоб 

пусковий струм якоря (струм КЗ) Ікз=2Ін;  

2. Визначити опір, який потрібно вивести з кола 

якоря при досягненні швидкості ДПС 

визначенного значення;  

3. Розрахувати усталену швидкість двигуна при 

цьому додатковому опорі при зміненому 

статистичному моменті;  

4. Побудувати природну та штучні 

електромеханічні характеристики при різних 

значеннях напруги на якорі  

5. Визначити діапазон регулювання швидкості 

двигуна 

Мета - поглибити теоретичні 

знання студентів з питань 

регулювання швидкості 

приводних ДПС, отримати 

практичні навички та уміння 

розрахунку швидкості ДПС при 

різних способах її регулювання. 

2 Практична робота 6 

Розрахунок коефіцієнта передачі регулятора 

напруги системи частотного керування 

1. Розглянути функціональну схему  регулятора 

напруги системи частотного керування 

асинхронного електропривода з АІН. 

2. Розрахунок активного опору кола постійного 

струму АІН 

3. Визначення коефіцієнтів пропорційності за 

напругою та струмом відповідно:  

4. Визначення зведеного до кола постійного 

струму опору АД 

5. Розрахунок постійної часу згладжувального 

фільтра 

6. Визначення постійної часу об’єкта керування 

(кола обмотки статора АД) контура напруги  

7. Розрахувати коефіцієнт передачі 

(перетворення)  

Мета - поглибити теоретичні 

знання студентів з питань 

частотного керування координат 

асинхронного ЕП, отримати 

практичні навички та уміння з 

методики розрахунку параметрів 

елементів привода. 

4 Практична робота 7 

Розрахунок параметрів та характеристик 

електропривода системи ТП-Д 

1. Необхідно скласти спрощену функціональну 

та принципову електричну схеми системи ТП 

2. Розрахувати параметри системи  

Мета - поглибити теоретичні 

знання студентів за принципами 

побудови та властивостей ЕП 

системи ТП-Д, отримати 

практичні навички та уміння з 

методики розрахунку параметрів 
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3. Розрахувати і побудувати графіки зовнішньої 

характеристики тиристорного перетворювача  

4.  Розрахувати та побудувати графіки 

механічної характеристики привода  

та побудови графіків 

характеристик привода системи 

ТП-Д. 

4 Практична робота 8 

Розрахунок та побудова навантажувальної 

діаграми і вибір ПЕД 

1. Розрахувати навантажувальну діаграму ПЕД 

механізму мостового крана; 

2.  Побудувати графік навантажувальної 

діаграми ПЕД; 

3.  Розрахувати потужність та вибрати ДПС 

незалежного збудження для механізму 

пересування мостового крана.  

Мета - поглибити знання 

студентів про методику 

розрахунку потужності та вибору 

ПЕД з використанням 

навантажувальної діаграми; 

отримати практичні навички та 

уміння з розрахунку та побудови 

навантажувальної діаграми на 

прикладі ЕП механізму 

мостового крана.  

2 Практична робота 9 

Розрахунок перехідних процесів в ЕП з 

абсолютно жорсткими зв’язками 

1. Надати розрахункову схему пускового 

реостата ДПС незалежного збудження з 

числом ступенів m = 3; 

2. Визначити опори якірного кола  та пускового 

реостата, якщо максимальний момент ДПС 

М=2,5Мн; статичний момент опору 

Мс=0,8Мн;  

3. Розрахувати та побудувати графіки 

залежностей моменту M(t) та кутової 

швидкості ω(t) у часі при пуску ДПС і 

визначити тривалість перехідного процесу. 

Мета - поглибити теоретичні 

знання студентів з типових 

перехідних процесів в 

електроприводах з абсолютно 

жорсткими зв’язками; отримати 

практичні навички та уміння з 

методики розрахунку параметрів 

та побудови графіків перехідних 

процесів при реостатному пуску 

привода постійного струму. 

2 Практична робота 10 

Розрахунок потужності, вибір АД головного 

електропривода робочої  машини з маховиком  

1. Розрахувати потужність та вибрати 

асинхронний двигун головного електро-

привода робочої  машини з маховиком. 

2.  Знайти необхідний момент інерції маховика 

машини. 

3. За довідником вибирати асинхронний 

електродвигун найближчої більшої 

потужності  

4. Визначити раціональне значення 

нерівномірності ходу головного валу 

 Мета - закріплення теоретичних 

знань й надбання  практичних 

навичок при вирішенні задач із 

розрахунку потужності й вибору 

двигунів електроприводів 

робочих машин. 

Методичне забезпечення практичних занять: методичні вказівки [9]  
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2.4 Планування самостійної роботи 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом 

навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять. 

Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи 

студентів  визначається навчальним планом підготовки здобувачів ступеню 

вищої освіти молодший бакалавр, освітньо-професійної програми 

«Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і  тракторів» 

зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка», для студентів денної форми навчання з урахуванням 

специфіки та змісту дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в 

реалізації освітньо-професійної програми. Розподіл самостійної роботи за 

видами навчальних робіт приведена в таблиці 7. 

 

Таблиця 4 – Розподіл самостійної роботи 

№ пп Зміст роботи Кількість годин 

1 Підготовка до лекційних занять  24 

2 Підготовка до практичних занять 36 

3 Виконання розрахунково-графічної  роботи - 

4 Підготовка до заліку 2 

 Разом 62 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

при підготовці до лекційних занять 

 

1. Механічна ланка електропривода.  

2. Кінематичні схеми механізмів і машин.  

3. Рівняння руху електропривода.   

4. Статичні навантаження електропривода. 

5.   Типові статичні навантаження електропривода, зведення до однієї осі 

моментів і зовнішніх сил, моментів інерції  та мас механізмів  з обертовим 

і поступальним рухами.   

6. Усталений та перехідний режими роботи електропривода  

7. Визначення поняття усталеного та перехідного режимів роботи 

електропривода. 

8.  Динамічне навантаження електропривода. 

9.  Механічна частина, як об’єкт керування.  

10. Оптимальне передаточне число редуктора  

11.  Статичні режими роботи електропривода. 
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12.  Загальна характеристика усталеного режиму. 

13.  Механічні  та електромеханічні характеристики електродвигунів.  

14. Механічні характеристики робочих машин.  

15. Жорсткість характеристик. Використання відносних одиниць.  

16. Електроприводи з двигуном постійного струму незалежного збудження 

17. Рівняння характеристик, розрахунки природної та штучних характеристик. 

18.  Розрахунки опорів в якірному колі двигуна.  

19. Гальмівні режими.  

20.  Електроприводи з двигунами постійного струму послідовного збудження 

та змішаного збудження   

21. Особливості електромеханічних та механічних характеристик. 

22.  Рівняння механічної характеристики.  

23. Методи розрахунку та побудови природної та штучної характеристик. 

Розрахунки пускових опорів.  Гальмівні режими двигуна. 

24.  Електроприводи з двигунами постійного струму змішаного збудження.  

25. Особливості характеристик двигуна.  

26. Рівняння характеристик.  

27. Методи побудови характеристик. 

28.  Особливості гальмівних режимів.  

29.   Електроприводи з асинхронними двигунами  

30. Властивості систем електроприводів з асинхронними двигунами. 

31.  Схема заміщення асинхронного двигуна.  

32. Природна механічна та електромеханічна характеристика АД.  

33. Розрахунок пускових опорів для асинхронного двигуна з фазними 

ротором. 

34.  Гальмівні режими.  

35. Електроприводи з синхронними двигунами   

36. Властивості електропривода з синхронним двигуном.  

37. Механічна та кутова характеристики синхронного двигуна.  

38. Гальмівні режими синхронних електроприводів. 

39.  Енергетичні показники ЕП з синхронними двигунами.  

40. Регулювання координат електроприводів   

41. Термінологія – регулювання, керування та зміна координат. 

42.  Основні показники регулювання змінних: точність, діапазон, плавність, 

область допустимого навантаження, економічність.  
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43. Регулювання швидкості обертання двигунів постійного струму: 

додатковими опорами в колі якоря, зміною напруги джерела живлення, 

зміною величини магнітного потоку.  

44. Система генератор-двигун.  

45. Система тиристорний перетворювач – двигун.  

46. Регулювання швидкості двигуна імпульсним методом.  

47.  Методи регулювання швидкості обертання в електроприводах з 

двигунами змінного струму  

48. Зміна напруги і частоти, додаткові опорами в колі ротора і статора, 

переключення числа пар полюсів та імпульсні вмикання.  

49. Регулювання в дводвигунному електроприводі, що працюють на один вал.  

50. Синхронне обертання електроприводів (електричний вал).  

51. Динаміка розімкнутих електромеханічних систем   

52. Електромеханічні, електромагнітні та теплові перехідні процеси і їх 

взаємоз’язок, методи їх розрахунку. 

53.  Показники якості перехідних процесів. 

54.  Узагальнена електрична машина.   

55. Методика складання диференціальних рівнянь для розрахунку перехідних 

процесів в лінійних та нелінійних системах електропривода.  

56. Методи визначення параметрів електропривода, які входять у 

диференційні рівняння.  

57.  Енергетика електропривода  

58. Графічні та графоаналітичні методи розрахунку перехідних процесів.  

59. Аналітичні методи розрахунку перехідних процесів в електроприводах з 

асинхронними двигунами. 

60.  Перехідні процеси в електроприводах з пружними ланками. Методи 

описання пружних ланок електропривода. 

61.  Застосування обчислювальних машин для дослідження перехідних 

процесів в електроприводах.  

62. Втрати енергії в усталених режимах електропривода.  

63. Втрати енергії при пуску, гальмуванні та реверсуванні двигунів. 

64.  Способи зниження втрат.  

65. Навантажувальні діаграми робочих механізмів, електроприводів та методи 

їх побудови.  

66. Номінальні режими двигунів.  

67. Основи теорії нагріву двигунів.  

68. Нагрівання електричних машин при сталому та змінному навантаженнях 
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69.  Сталі часу нагрівання та охолодження.  

70.   Вибір потужності двигуна для тривалого режиму роботи та змінному 

навантаженні.  

71. Методи: середніх втрат, середньо-квадратичного струму, 

середньоквадратичного моменту та середньо-квадратичної потужності.  

72. Врахування змін умов охолодження.  

73.  Вибір потужності двигуна для повторно-короткочасного режиму роботи. 

74.  Перерахунок потужності в залежності від тривалості включення.  

75.  Визначення допустимого числа включень за годину асинхронного   

двигуна.  

76.  Вибір потужності електродвигуна для короткочасного режиму роботи.  

77.  Техніко-економічне обґрунтування вибору основних елементів 

78.  Імпульсні перетворювачі в електроприводі 

79.  Широко-імпульсні перетворювачі в електроприводі 

80.  Загальні технічні характеристики підйомно-транспортних машин  

                і обладнання. 

81.  Електропривод ліфтів. Синтез і аналіз оптимальних діаграм руху 

                ліфтових лебідок 

82. Системи автоматизованого електропривода ліфтів 

83. Системи автоматизованого управління конвеєрами і канатними дорогами     

84. Види електротранспорту. Структурні схеми електропостачання   

85.  Основи теорії електричної тяги  

86. Тягові характеристики електродвигунів. Пуск та регулювання швидкості  

87.  Конструктивні обмеження параметрів тягових машин  

88. Регулювання сили тяги та напруги живлення  

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

при підготовці до практичних занять 

 

1. Знати основні поняття електропривода з двигунами постійного струму, з 

асинхронними та синхронними двигунами  

2. Вміти побудову природних та штучних характеристик 

3. Знати способи регулювання частоти обертання  та види гальмування 

двигунів постійного струму, асинхронних та синхронних двигунів 

4. Знати методи вибору електродвигунів, класи  ізоляції обмоток 

електродвигуна 
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5. Знати основні технічні характеристики підйомно-транспортних машин та 

електрообладнання 

6. Знати компоновку та конструкцію електропривода, налагоджування та 

експлуатація електропривода 

7. Знати основні поняття теорії електричної тяги та її систем 

8. Знати схеми електропостачання міського електротранспорту 

9. Вміти виконувати розрахунки електромеханічної системи за заданими 

технічними умовами  

10.  Вміти розраховувати навантаження, вибирати тип двигуна  

11.  Проводити вибір напівпровідникового перетворювача, виконувати 

розрахунок параметрів силового каналу, статичних і динамічних 

характеристик електромеханічної системи 

 

 

2.5  Модульний та поточний контроль 

 

В організації навчального процесу при вивченні дисципліни 

застосовується поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль полягає у виконанні одної модульної контрольної 

роботи та заліку. 

Модульна контрольна робота складається з тестових завдань закритого 

типу та задачі. 

На вивчення дисципліни за навчальним планом виділено 3 кредити. 

Кредити, які виділені на дисципліну, розподіляються між модульною 

контрольною роботою №1 (І семестр), накопичувальною частиною дисципліни 

(виконання практичних занять)  і заліком. 

                                 

                                          Питання до модульної контрольної роботи № 1 

1. Що називається кінематичною схемою електропривода?  

2. Кінематична схема ЕП з обертальним рухом. 

3. Кінематична схема ЕП з поступальним рухом. 

4. Основні фізичні величини, які характеризують механіку елементів та ЕП у 

цілому.  

5. Активні та реактивні моменти та сили.  

6. Фізична сутність процесу зведення сил та моментів діючих в електроприводі.  

7. Зведення моментів інерції до вала приводного двигуна при обертальному та 

поступальному русі.  
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8. Зведення сил опору та мас до вала приводного двигуна при обертальному та 

поступальному русі.  

9. Яким співвідношенням характеризується зв'язок між моментом інерції та 

маховим моментом? 

10.  Основні принципи електромеханічного перетворення енергії в електричних 

машинах. 

11. Що називається електромеханічною та механічною характеристиками?  

12. Режими роботи електричних машин.  

13. Що називається жорсткістю механічної характеристики та як вона 

визначається? 

14.  Як визначається час прискорення та сповільнення ЕП?  

15.  Як визначається оптимальне передаточне відношення ЕП? 

16.  Вирази для механічної та електромеханічної характеристик ДПС з різними 

способами збудження.  

17.  Методика розрахунку та побудови графіків електромеханічних та 

механічних характеристик ДПС у двигунному режимі. 

18.   Як визначається струм обмотки якоря ДПС незалежного збудження у різних 

режимах роботи двигуна? 

19. Жорсткість механічної характеристики, як вона визначається та як впливає на 

діапазон регулювання швидкості.  

20.  Особливості реостатного пуску ДПС, методика розрахунку ступенів  

реостату та побудови штучних пускових механічних характеристик. 

21.  Як змінюється швидкість ДПС при зменшенні (збільшенні) навантаження на 

валу?  

22.  При зміні опору та напруги кола якоря, магнітного потоку обмотки 

збудження ДПС жорсткість та швидкість механічних характеристик змінять 

або не змінять свої  значення?  

23.  Способи пуску та гальмування ДПС, їх сутність та схеми, механічні 

характеристики двигуна у цих режимах.  

24. Основні співвідношення для розрахунку механічних характеристик АД. 

25.  Ковзання АД, фізична сутність та вплив на механічну характеристику 

асинхронного двигуна. 

26.  Режими роботи АД та особливості графіків механічних характеристик 

асинхронного двигуна.  

27. Як впливає на вид механічної характеристики зміна опору кола ротора АД 

фазним ротором?  
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28. Основні співвідношення та методика розрахунку природних та штучних 

реостатних механічних характеристик АД.  

29. Основні етапи аналітичного методу розрахунку пускового реостата АД. Як 

впливає зміна опору ротора на жорсткість механічної характеристики АД?  

30. Як змінюється або не змінюється швидкість ідеального холостого ходу та 

жорсткість механічної характеристики ДПС при зміні опору якоря, напруги 

якоря та магнітного моменту? 

31. Як визначається швидкість ідеального холостого ходу та жорсткість 

характеристик ДПС? 

32. Сутність частотного способу регулювання швидкості електродвигунів 

змінного струму 

33. Основні типи перетворювачів частоти, недоліки та переваги.  

34. Функціональна схема розімкненої системи частотного керування за 

стабілізацією співвідношення . 

35.  Типові функціональні схеми частотного регулювання швидкості 

асинхронних двигунів з АІН та АІС, склад, призначення елементів та робота. 

36. Призначення регуляторів у системах керування. 

37. Основні етапи розрахунку параметрів регулятора напруги.  

38. Спрощені функціональна та електрична принципова схеми системи ТП-Д, 

склад та призначення елементів.  

39. Тиристорний перетворювач, класифікація, принцип дії та робота, основні 

елементи та їх призначення. 

40. Основні розрахункові співвідношення для параметрів та показників якості 

системи ТП-Д.  

41.  Основні статичні характеристики керування тиристорного перетворювача, їх 

графіки та особливості. 

42. Електромеханічна та механічна характеристики системи ТП-Д, їх графіки та 

особливості. 

43.  Поняття безперервного та переривчастого режимів роботи тиристорного 

перетворювача.  

44. Основні типові схеми керованих випрямлячів, їх характеристика та робота. 

45. Динамічні властивості тиристорного перетворювача. 

46.  Переваги та недоліки системи ТП-Д. 

47. Методика розрахунку навантажувальної діаграми ПЕД.  

48.  Методика побудови графіку навантажувальної діаграми ПЕД.  

49. Сутність розрахунку потужності ПЕД методами середніх втрат та 

еквівалентних величин (потужності, струму та моменту). 
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50.  Основні етапи розрахунку потужності та вибору ПЕД.  

51. Сутність перевірки обраного ПЕД за умовами нагрівання, 

перевантажувальної здатності тощо. 

52.  Особливості розрахунку динамічного моменту ПЕД у режимах пуску та 

гальмування.  

53.  Основні енергетичні показники електроприводів, напрямки та методи їх 

підвищення.  

54. Що називається перехідним процесом системи?  

55. Види перехідних процесів в електроприводах. 

56. Фізична сутність перехідних процесів в ЕП. 

57. Основні показники якості електропривода у перехідному режимі. 

58.   Рівняння руху електропривода в усталеному та перехідному режимах. 

59. Як визначається та змінюється величина часу розгону двигуна на кожній 

ступені багатоступінчастого пускового реостата? 

60.  Як визначається та змінюється величина часу розгону двигуна на кожної 

ступені багатоступінчастого пускового реостата? 

61. Як визначається початкові та кінцеві (усталені) значення моменту, струму 

якоря та швидкості двигуна при реостатному пуску?  

62.  Як визначається опір якірного кола на кожній ступені багатоступінчастого 

пускового реостата?  

63.  Як визначається тривалість перехідного процесу при пуску ДПС, тобто 

загальний час пуску двигуна?  

64.  Типи тягових електричних двигунів (ТЕД), їх основні параметри, 

характеристики та експлуатаційні властивості 

65. Тягові електричні двигуни змінного струму.  

66. Вентильні тягові двигуни  

67.  Асинхронні тягові двигуни  

68.  Допоміжні електричні машини електрорухомого складу  

69.  Нагрівання та охолодження ТЕД  

70. Види відмов тягових електричних електродвигунів та їх ремонт 
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Приклад завдання до модульного контролю 1 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

«ОДЕСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» 

 

для здобувачів ступеню вищої освіти молодший бакалавр 

освітньо-професійної програми «Обслуговування та ремонт 

електроустаткування автомобілів і тракторів» 

спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

Семестр 1 

Навчальна дисципліна: Основи електроприводу підйомно-транспортних машин 

та міського електротранспорту» 

 

Модульна контрольна робота №1 (30 балів) 

Варіант №1 

Теоретична частина (20 балів)  

 

1. Імпульсні методи регулювання швидкості електродвигунів 

 2. Електромеханічні властивості двигунів змінного струму 

 Практична частина (10 балів) 

 

Для режиму неперервного струму визначити параметри структурної схеми 

електропривода по системі ТП-Д і оцінити коливальність розімкнутої 

електромеханічної системи.  Тиристорний перетворювач:  Ud ном = 220 В,  

номінальна фазна напруга трансформатора Uу ном = 10  В, номінальна фазна 

напруга трансформатора  U2 ном = 220 В,  номінальний струм фази 

трансформатора    І2ном =27 А, напруга короткого замикання Uк % = 5,5 % ,  

RТ= 0,02 Ом,  m=3, n=1 (перетворювач являється трифазним з нульовим 

проводом), ΔU =2В, Тп=0,01 с . Номінальні   дані  двигуна: Uном = 220 В,  Іном= 35  

А,  к∙Фном =с= 2,6  В∙с, RЯ∑ дв =0,57 Ом,  J∑= 0,41 кг∙м2 , LЯ∑ дв =0,0114 Гн.  

Згладжуючий реактор : Lр =0,048 Гн,  Rр =0,065 Ом 

 

 

2.6 Підсумковий контроль 

 

Підсумковий контроль з дисципліни проводиться у формі заліку відповідно 

до Наказу директора ВСП «ОАДФК ОНПУ» про організацію навчального 

процесу в ВСП «ОАДФК ОНПУ». 
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3 КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЗНАННЯ ТА УМІННЯ 

 

Під час практичних занять та самостійної роботи майбутні магістри 

набувають таких предметних компетентностей: 

 

ЗК1. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя 

1. Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку 

 (ЗК1-ПРН5) 

ЗК2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

1. Спілкуватись українською мовою, включаючи усну та письмову комунікацію 

та хоча б однією із поширених європейських мов. (ЗК2 –ПРН1) 

ЗК3. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

1. Сприймати та розуміти науково-технічну іноземну літературу зі 

спеціальності, складати науково-технічну документацію іноземною мовою; 

спілкуватися на професійні теми іноземною мовою (ЗК3 –ПРН7) 

ЗК4. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

1. Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку (ЗК4 –

ПРН5) 

ЗК7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми  

ПРН11. Пристосовуватись до обставин, що постійно змінюються в сфері 

професійної діяльності. (ЗК7 –ПРН11) 

ФК1. Здатність використовувати базові знання основних нормативно-

правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних 

умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі 

електричної інженерії.  

1. Пристосовуватись до обставин, що постійно змінюються в сфері професійної 

діяльності. (ФК1 –ПРН11) 

ФК2. Здатність до вивчення та аналізу науково-технічної інформації в 

галузі електричної інженерії.  

1. Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку 
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2. Знати принципи роботи електричних машин, апаратів та електроприводів 

автотранспортних засобів та уміти використовувати їх для вирішення 

практичних проблем у професійній діяльності. (ФК2 – ПРН5, ПРН14 ) 

ФК3. Здатність вирішувати практичні задачі із застосуванням 

комп’ютеризованих систем автоматизованого проектування і розрахунків 

(САПР). 

1. Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку 

(ФК3 –ПРН5 ) 

ФК6. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні 

проблеми, пов’язані з визначенням і забезпечуванням оптимальних та 

енергоефективних режимів роботи електричного та мікропроцесорного 

устаткування автотранспортних засобів. 

1. Поєднувати традиційні та альтернативні системи живлення для підвищення 

надійності і ефективності автотранспортних засобів. (ФК6 –ПРН25) 

ФК7. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні 

проблеми, пов’язані з проблемами метрології, електричних вимірювань, 

роботою контрольно-вимірювальних приладів автомобілів і тракторів.  

1. Застосовувати методи регулювання технологічних процесів за мінімально 

можливих витратах матеріальних і енергетичних ресурсів при формуванні 

раціональних варіантів монтажного, ремонтного та діагностичного процесів. 

(ФК7 –ПРН24 ) 

ФК8. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні 

проблеми, пов’язані з роботою електричних машин, апаратів та 

автоматизованого електроприводу автомобілів і тракторів.  

1. Знати принципи роботи електричних машин, апаратів та електроприводів 

автотранспортних засобів та уміти використовувати їх для вирішення 

практичних проблем у професійній діяльності (ФК8 –ПРН14) 

ФК11. Здатність виконувати професійні обов’язки із дотриманням вимог 

правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та охорони 

навколишнього середовища. 

1. Оцінювати небезпеки при виконанні робіт з електроустановками. Знати 

вимоги нормативних актів, що стосуються охорони праці, техніки безпеки та 

виробничої санітарії, враховувати їх при прийнятті рішень при обслуговуванні 

та ремонті електрообладнання автомобілів і тракторів (ФК 11–ПРН27 ) 

ФК12. Здатність визначати техніко-економічні показники роботи 

підприємства, планувати потреби в матеріальних ресурсах, розв’язувати 
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задачі з організації виробництва та вміння аналізувати показники 

виробництва.  

 

1. Застосовувати методи регулювання технологічних процесів за мінімально 

можливих витратах матеріальних і енергетичних ресурсів при формуванні 

раціональних варіантів монтажного, ремонтного та діагностичного процесів 

(ФК12 –ПРН24 ) 

ФК15. Здатність оперативно вживати ефективні заходи в умовах 

надзвичайних (аварійних) ситуацій в електроенергетичних та 

електромеханічних системах електрообладання автомобілів. 

1. Оцінювати небезпеки при виконанні робіт з електроустановками. Знати 

вимоги нормативних актів, що стосуються охорони праці, техніки безпеки та 

виробничої санітарії, враховувати їх при прийнятті рішень при обслуговуванні 

та ремонті електрообладнання автомобілів і тракторів (ФК15 –ПРН27) 

 

 

4 ОЦІНКА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Оцінка якості засвоєння дисципліни та її окремих елементів проводиться 

відповідно до шкали оцінювання, затвердженої наказом директора ВСП ОАДФК 

ОНПУ від          2020 р. 

 

Розподіл кредитів ЄКТС з дисципліни за видами робіт та їх максимальне 

оцінювання наведено в таблиці 5.  

 

Таблиця 5 – Розподіл балів (кредитів ЄКТС) 

 

Н
о
м

ер
 

м
о

д
у

л
я
 Всього 

Розподіл балів за видами робіт 

Д
о

п
у
ск

 д
о

 

м
о

д
у

л
ьн

о
ї 

к
о
н

тр
о

л
ьн

о
ї 

р
о
б

о
ти

 

Практичні  роботи 

Самостійна 

робота 

Тестове 

опитув

ання 
ПК МК Кільк. Бали Всього 

1 
100 

12 0-5 0-60 10 - 42 
70 30 

 

Відповідність результатів контролю знань студентів наведено в таблиці 6 
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Таблиця 6 - Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 
 

 

4.1 Критерії оцінювання модульного контролю 

 

4.1.1 Критерії оцінювання модульної контрольної роботи №1. 

 

Модульна контрольна робота №1 виконується у письмовій формі. 

Максимальна оцінка за її бездоганне виконання становить 30 балів. Модульна 

робота складається з теоретичної частини (у формі двох питань) та практичної 

частини (розв’язання одної задачі).  

Теоретична частина містить 2 питання рівної складності, кожне 

теоретичне питання оцінюється у 10 балів. За бездоганну відповідь на 

теоретичне питання студент отримує – 20 балів . 

 Правильне розв’язання задачі оцінюється в 10 балів.  

Задача вважається розв’язаною, якщо отримана правильна відповідь, 

послідовно наведено рішення, виконано всі необхідні рисунки та схеми, 

проставлені розмірності, пояснено формули.  

 

Критерії оцінювання задачі. 
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Оцінка знижується на 1-3 бали, якщо: 

- задача вирішена вірно, але не раціонально, або в рішенні задачі є похибки: 

- арифметичні помилки, порушення правил використання розмірностей тощо; 

- відсутні обов’язкові пояснення та обґрунтування; 

- відсутні розмірності. 

Оцінка знижується на 2 бали, якщо: 

- розв’язання задачі відсутнє, але вірно вказані визначальні формули; 

- відсутні або виконані з помилками необхідні рисунки; 

- допущено помилку, що не вплинула на відповідь та загальний хід розв’язання 

задачі. 

Оцінка знижується на 4-6 бали, якщо: 

- розрахункова схема складена не вірно; 

- відповідь задачі не отримана або не вірна, але при цьому представлений 

правильний хід розв’язання та вибрані всі необхідні формули.  

Оцінка знижується на 6-8 балів, якщо:  

- відсутня необхідна для пояснення ходу розв’язку задачі розрахункова схема; 

- допущені грубі помилки в розв’язанні задачі. 

Задача не зараховується якщо повністю відсутнє її розв’язання. 

 

 

4.1.2 Критерії оцінювання виконання накопичувальної частини 

дисципліни 

 

Накопичувальна частина дисципліни складається з виконання завдань для 

практичних занять та виконання самостійної  роботи. Максимальна оцінка за 

правильне виконання усіх завдань становить 70 балів.  

Максимальна оцінка за правильне виконання усіх завдань практичних 

занять становить 60 балів. Кожне практичне завдання (№1-12) оцінюється по 5 

балів. 

Максимальна оцінка за правильне виконання самостійної роботи 

становить 10 балів.  
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