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Передумови для вивчення – використання набутих результатів навчання під час 
вивчення компонент: Теоретичні основи електротехніки, Фізика, Електротехнічні 
матеріали, Електричні машини, Електричні апарати, Теорія електропривода, 
Теорія автоматичного керування, Обчислювальна техніка, Моделювання 
електромеханічних систем. 
 
Метою дисципліни є ознайомлення студентів з основними питаннями сучасних 
систем автоматизованого проектування, а саме їх класифікацією, будовою, 
розрахунками електромеханічних систем, правилами побудови конструкторської 
документації, інструментами для побудови документації тощо 
 
Компетентності:  
У процесі вивчення дисципліни студенти опановують розрахунок 
електромеханічної системи від вибору двигуна до програмування перетворювача 
частоти; вимоги до оформлення конструкторської документації та як використати 
можливості сучасного програмного середовища для автоматизації процесу 
розрахунку та побудови документації. 
 
Результати навчання:  
Вміння використовувати засоби автоматизації в програмних середовищах 
Microsoft Office, Mathcad, Matlab, AutoCad тощо. 
 

Тематика 



Змістовий модуль 1. Проектування систем автоматизованого 
електропривода 

Тема 1. Загальні відомості про проектування САПР. Стадії проектування та склад 
проектної документації. 
Тема 2. Техніко-економічне обгрунтування вибору системи електропривода. 
Тема 3. Розрахунок потужності двигуна. Перевірка вибраного двигуна. 
Тема 4. Синтез системи підпорядкованого регулювання швидкості 
електропривода ТП-ДПС. 
Тема 5. Розрахунок параметрів регуляторів електропривода ПЧ-АД. 
Тема 6. Синтез регуляторів у системі керування електроприводом ШІП-ДПС. 
Тема 7. Правила виконання схем. 

Змістовий модуль 2. САПР електромеханічних систем автоматизації та 
електроприводів 

Тема 8. Структура САПР. 
Тема 9. Життєвий цикл складних технічних систем. Формування технічного 
завдання на проектування автоматизованих електроприводів. 
Тема 10. Загальні відомості про математичне моделювання технічних об’єктів та 
систем. Аналіз програмних систем моделювання електротехнічних комплексів. 
Тема 11. Постановка задачі оптимізації динамічних режимів електроприводів. 
Обмеження на оптимізацію. 
Тема 12. Постановка задачі синтезу. Структурний синтез та параметрична 
оптимізація. 
Тема 13. Побудова конструкторської документації на електропривод. 
Тема 14. Побудова конструкторської документації на систему автоматизації. 

 
Теми лабораторних робіт 

Лабораторна робота 1. Використання засобів автоматизації редактора MS Office 
для набору текстової частини пояснювальної записки. 
Лабораторна робота 2. Оформлення пояснювальної записки відповідно до вимог 
оформлення конструкторських документів. 
Лабораторна робота 3. ТЕО вибору системи ЕП. Побудова бази даних для 
автоматизованого вибору та представлення елементів системи електропривода в 
програмному середовищі MS Office. 
Лабораторна робота 4. Використання можливостей математичного пакету 
Mathcad для виконання автоматизованих розрахунків систем електропривода. 
Лабораторна робота 5. Використання можливостей математичного пакету Matlab 
для виконання автоматизованих розрахунків систем електропривода. 
Лабораторна робота 6. Використання можливостей програмного продукту MS 
Visio для побудови електричних схем. 
Лабораторна робота 7. Використання можливостей програмного продукту 
Autocad для побудови електричних схем. 
Лабораторна робота 8. Побудова плану будинку та квартирної проводки. 
Лабораторна робота 9. Використання можливостей програмного продукту 
Autocad Electrical для побудови електричних схем. 

 



Теми практичних занять 
1. Побудова навантажувальної діаграми та тахограми роботи виробничого 

механізму. Розрахунок потужності приводного двигуна. 
2. Підбір систем автоматизованого електропривода. 
3. Техніко-економічне обгрунтування вибору системи електропривода. 
4. Вибір двигуна за потужністю та швидкістю обертання. 
5. Розрахунок динамічних навантажень і розрахунок часів розгону та 

сповільнення. 
6. Побудова навантажувальної діаграми та тахограми роботи електропривода. 
7. Перевірка вибраного двигуна. 
8. Розрахунок та побудова природньої механічної та електромеханічної 

характеристики приводного двигуна. 
9. Розрахунок та побудова штучних механічних та електромеханічних 

характеристик приводного двигуна при регулюванні його швидкості зміною 
опору кола якоря (ротора). 

10. Розрахунок та побудова штучних механічних та електромеханічних 
характеристик приводного двигуна при регулюванні його швидкості зміною 
напруги живлення. 

11. Розрахунок та побудова штучних механічних та електромеханічних 
характеристик приводного двигуна при регулюванні його швидкості зміною 
частоти напруги живлення. 

12. Розрахунок контуру струму системи підпорядкованого керування. 
13. Розрахунок контуру швидкості системи підпорядкованого керування 
14. Розрахунок регуляторів за методом розділення рухів. 
15. Розрахунок регуляторів за методом модального керування. 
16. Дослідження системи електропривода на якість керування. 
17. Дослідження системи електропривода на стійкість. 

 
Індивідуальні завдання 

Виконання лабораторних робіт, звітів за результатами виконання 
лабораторних робіт. На позааудиторну роботу також виноситься вивчення 
окремих питань курсу, підготовка до лабораторних та практичних занять, 
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 М1 (37 балів)М2 (38 балів)Симестр (75)
Лабораторні роботи 4*4 5*4 36 
Практичні заняття 11 8 19 
Колоквіум 10 10 20 



 
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. 
 

Базові інформаційні ресурси 
1. Грабко В. В. САПР електромеханічних систем автоматизації та 

електроприводів. Проектування систем автоматизованого електропривода: 
навчальний посібник / В. В. Грабко, М. М. Мошноріз – Вінниця: ВНТУ, 
2015. 

2. Справочник по автоматизированному электроприводу / Под ред. В. А. 
Елисеева и А. В. Шинявского. - М.: Энергоатомиздат, 1983. -616с. 

3. Александров К. К., Кузьмина Е. Г. Электротехнические чертежи и схемы. – 
М.: Энергоатомиздат, 1990. – 288 с. Александров К. К., Кузьмина Е. Г. 
Электротехнические чертежи и схемы. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 288 с. 

4. Симаков Г. М. Системы автоматического управления электроприводами : 
Учеб. пособие по курсовому проектированию / Г.М. Симаков. – 
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2006. – 116 с. 

Допоміжна 
1. Шенфельд, З. Хабигер. Автоматизированные электроприводы. -Л.: 

Энергоатомиздат, 1990. – 512 с. 
2. Башарин А. В., Постников Ю. В. Примеры расчета автоматизированного 

электропривода на ЭВМ: Учебное пособие для вузов. – 3-е изд. – Л.: 
Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1990. – 512 с. 

3. лектротехнический Справочник / Под ред. В. Г. Герасимова, П. Г. 
Грудинского, Л. А. Жукова и др. Том 3, кн.2. - М.: Энергоатомиздат, 1982.-
560с. 

4. Справочник по проектированию электропривода, силовых и осветительных 
установок. - Под ред. Я. М. Большама, В. И. Круповича, М. Л. Самоверс - 
М.: Энергия, 1974. – 728с. 

5. Подлесный М.И., Рубанов В.Г., Элементы систем автоматического 
управления и контроля: Учебник – К:, Вища школа, 1991. – 461с. 

 
Інформаційні ресурси 

 

1. Дистанційний курс з дисципліни «САПР електромеханічних систем 
автоматизації та електроприводів» Частина 1 [електронний ресурс]. Режим 
доступу: http://elearn.lan/subject/index/card/subject_id/1236. 

2. Дистанційний курс з дисципліни «САПР електромеханічних систем 
автоматизації та електроприводів» Частина 2 [електронний ресурс]. Режим 
доступу: http://elearn.lan/subject/index/card/subject_id/166. 
 


