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1. Сучасні ознаки електротехніки, автоматизованого електроприводу  

та електротехнічних і технологічних систем 
 

Основні ознаки сучасного розвитку електротехніки, автоматизованого електроприводу та 

електротехнічних і технологічних систем. Визначення та вплив якості електроенергії на ефек-

тивність та надійність роботи систем перетворення та стабілізація параметрів електроенергії 

при її передачі та споживанні у навантаженні. Вплив якості електроенергії на надійність і стій-

кість роботи електротехнічних (електромеханічних і технологічних) систем її споживання. Су-

часні ознаки розробки та створення систем регулювання та стабілізації режимів електромехані-

чних і технологічних систем. 

2. Основи електротехніки 

Основні поняття та електротехнічні закони. Методи розрахунку простих і складних елект-

ричних кіл. Закони Кірхгофа, Ома, контурних струмів, вузлових напруг, накладання. Потуж-

ність в електричних колах постійного та синусоїдного струмів. 

Особливості резонансів напруги і струмів в електричних колах. Частотні характеристики 

послідовного та паралельного коливального контуру. Закони комутації в колах з резистивним, 

індуктивним та ємнісним опорами. Особливості розрахунку перехідних процесів в колах з нелі-

нійними елементами. 

Послідовне та паралельне з’єднання індуктивно-зв’язаних котушок. Передача потужності 

магнітним потоком взаємоіндукції (баланс потужностей кола). Використання методу Фур’є для 

розрахунку діючих і середніх значень періодичних несинусоїдальних функцій часу. Потужність 

у колах несинусоїдального струму. Коефіцієнти періодичної несинусоїдальної функції. Резо-

нанс у колах несинусоїдального струму. 

Принцип створення багатофазної системи ЕРС. Симетричні системи ЕРС, напруг, струмів. 

Зрівноважені симетричні трифазні системи. Схеми з’єднання елементів трифазної системи. Ро-

зрахунок трифазних симетричних кіл. Метод симетричних складових. Трифазна потужність в 

симетричному і несиметричному електричному колі. Пульсуюче й обертове магнітні поля. 

Закон повного струму. Постулат Максвела (теорема Гауса-Остроградського). Закони без-

перервності електричного струму і магнітного поля. Закон збереження заряду. Рівняння Макс-

вела. Поведінка векторів поля на межі двох середовищ. Крайова задача рівнянь електромагніт-

ного поля. Енергетичні співвідношення в електромагнітному полі. Вектор Умова-Пойтінга. Си-

ли, що діють на провідник в електростатичному та магнітному полях. Електричний і магнітний 

поверхневі ефекти. 

3. Електромеханічні системи 

Принципи побудови та основні типи трансформаторів. Фізичні процеси в ідеальних та ре-

альних трансформаторах. Рівняння приведеного трансформатора. Схеми заміщення трансфор-

матора. Трифазні трансформатори. Особливості холостого ходу трифазних трансформаторів. 

Зовнішня характеристика трансформатора. Регулювання напруги силових трансформаторів. 

Реактори для кіл змінного та випрямного струму. 

Основні закони електромеханіки. Асинхронні машини, їх призначення та галузі застосу-

вання. Електромагнітний момент, втрати енергії, коефіцієнт корисної дії (ККД), робочі характе-

ристики. Способи регулювання швидкості асинхронних двигунів з короткозамкненим та фаз-

ним ротором (регулюванням напруги, частоти, напруги та частоти, перемиканням числа пар 

полюсів, реостатний). Штучні механічні характеристики при цих способах. Області їх застосу-

вання. 

Способи пуску асинхронних двигунів (прямий, від перетворювачів частоти, регуляторів 

напруги, з перемиканням числа пар полюсів, реостатний). Їх переваги, недоліки та області за-

стосування. Види гальмівних режимів асинхронних двигунів (рекуперативний, противключен-

ням, динамічне гальмування). Способи їх реалізації. 

Синхронні машини, їх призначення та галузі застосування. Принцип дії і будова синхрон-
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них машин. Види синхронних машин (явнополюсні, неявнополюсні, з постійними магнітами). 

Їх кутові та механічні характеристики. Пуск та регулювання швидкості синхронного двигуна. 

Електромагнітний обертальний момент. Робочі характеристики. Вимоги до систем збудження 

синхронних машин. 

Машини постійного струму, їх структура, принцип дії, призначення та галузі застосуван-

ня. Основні електромагнітні співвідношення та магнітне поле цих машин. Види збудження дви-

гунів постійного струму (незалежне, паралельне, послідовне та змішане). Схеми електричні та 

механічні характеристики двигунів постійного струму при цих видах збудження. 

Способи регулювання швидкості двигунів постійного струму з незалежним збудженням 

(регулюванням напруги якоря, напруги обмотки збудження, реостатний). Штучні механічні 

характеристики при цих способах. 

4. Електроживлення механічних і технологічних систем 

Принцип дії та особливості електроживлення механічних і технологічних систем. Некеро-

вані напівпровідникові випрямлячі синусоїдального електричного струму. Схеми і режими ро-

боти керованих випрямлячів однофазного і трифазного струму. Напівпровідникові інвертори 

напруги та струму, резонансні інвертори. Перетворювачі частоти синусоїдного струму. Напівп-

ровідникові регулятори напруги, стабілізатори напруги та струму. Схеми керування напівпро-

відниковими перетворювачами. 

Електромеханічні та електротехнологічні установки. Фізичні основи електротермії. Уста-

новки високоінтенсивного нагрівання та переплаву металів (контактного, індукційного, дугово-

го, електронно-променевого). Установки електроімпульсної обробки струмопровідних та діеле-

ктричних матеріалів. Установки електроіскрової та електрогідравлічної обробки металів і сере-

довищ. Установки електролізу, електрофорезу та озонування.  

5. Автоматичне керування і регулювання електротехнічних комплексів і систем 

Система автоматичного керування (САК), її елементи та зворотні зв’язки. Види САК: ро-

зімкнуті і замкнуті; програмні, слідкуючі, статичні, астатичні, неперервної і перервної дії. 

Умови статичної рівноваги і статичні характеристики ланок САК. Статична похибка і ко-

ефіцієнт передачі (підсилення). Особливості загальної методики дослідження динаміки САК. 

Форма запису рівнянь статики і динаміки. Приклади лінеаризації нелінійних рівнянь САК. 

Основні показники якості САК та методи дослідження їх динаміки. Передаточні функції 

та структурні схеми САК. Диференційні рівняння розімкнених і замкнених САК та частотні 

характеристики їх елементів. Умови стійкості лінійних САК. Критерії та області їх стійкості.  

Оптимальні САК, їх призначення та принцип дії. Адаптивні системи з еталонною модел-

лю та адаптивні спостерігачі.  
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