
СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЧИМИ КОМПЛЕКСАМИ 

 

Тема 1. Вступ. Механічні системи автоматичного керування. 

Види систем автоматичного керування. Механічні системи автоматичного керування 

часу. Механічні системи автоматичного керування шляху. Механічні розмірні системи 

автоматичного керування.  

 

Тема 2. Елементи та вузли гідравлічного керування. 

Пристрої для отримання у гідросистемі необхідного тиску. Засоби синхронізації 

роботи гідравлічних двигунів. Пристрої для розподілу потоків рідини. Пристрої для 

ступеневого та безступеневого регулювання та стабілізації швидкості гідравлічних 

двигунів. 

Тема 3. Гідравлічні та електрогідравлічні системи автоматичного керування. 

Структура гідравлічних та електрогідравлічних систем. Вузли для виконання 

технологічних циклів з неперервною поступовою подачею. Вузли для виконання 

технологічних циклів допоміжних дій. Гідравлічні та електрогідравлічні системи 

автоматичного керування шляху. 

Тема 4.  Пневматичні та пневмогідравлічні  системи автоматичного керування. 

Розподільні пристрої. Стабілізація швидкості пневматичних двигунів. 

Пневмогідравлічні системи автоматичного керування часу та шляху. 

Тема 5. Принципи побудування системи автоматичного керування електроприводу. 

Класифікація систем автоматичного керування електроприводу. Види розімкнених 

систем автоматичного керування електроприводу. Замкнені системи автоматичного 

керування електроприводу. Типові схеми системи автоматичного керування 

електроприводу.  

Тема 6. Типові вузли та системи автоматичного керування електроприводу з 

двигуном постійного струму (ДПС). Засоби пуску ДПС. 

Пуск двигуна постійного струму у функції часу. Пуск двигуна постійного струму у 

функції ЕДС. Схеми пуску  двигуна постійного струму у функції струму. 

  Тема 7. Типи гальмування двигуна постійного струму незалежного збудження. 

 Схеми двигуна постійного струму з динамічним гальмуванням у функції часу.  

Схеми двигуна постійного струму з реверсом та гальмуванням противвімкненням у 

функції ЕДС. Особливості реверсу та гальмуванням противвімкненням у функції часу. 

 

 



Тема 8. Засоби пуску у системах автоматичного керування електроприводу з 

асинхронним двигуном. 

Пуск асинхронного двигуна у функції часу. Пуск асинхронного двигуна у функції 

ЕДС. Пуск асинхронного двигуна у функції струму. Режими та характеристики 

асинхронних двигунів. 

Тема 9. Типи гальмування асинхронних двигунів. 

Реверсивна система автоматичного керування з асинхронним двигуном. Динамічне 

гальмування асинхронного двигуна у функції швидкості. Гальмування проти ввімкненням 

асинхронного двигуна у функції ЕДС. Особливості рекуперативного гальмування 

асинхронного двигуна.  

Тема 10. Типові вузли та системи автоматичного керування електроприводу з 

синхронним двигуном. 

Керування збудженням у функції струму. Керування низьковольтного синхронного 

двигуна. Режими та характеристики синхронного двигуна. 

Тема  11. Замкнені системи автоматичного керування електроприводу з двигуном 

постійного струму 

Замкнена система «Перетворювач – Двигун» зі зворотним зв’язком за швидкістю. 

Регулювання струму та моменту за допомогою нелінійного зворотного зв’язку. Система 

автоматичного керування зі зворотними зв’язками за швидкістю та струмом. 

Тема  12. Замкнені системи автоматичного керування електроприводу з 

асинхронним двигуном. 

Система «Тиристорний перетворювач напруги – Двигун». Замкнені електроприводи 

з частотним керуванням. Замкнена система імпульсного регулювання швидкості.  

Тема 13. Електропривод з програмним керуванням 

Електропривод з цифровим програмним управлінням. Електропривод з числовим 

програмним управлінням. Електропривод з цикловими програмними приладами. 

Тема 14. Основні види електричних стежних систем. 

Аналогова система цифрового програмного управління. Стежні системи на 

потенціометрах. Стежна система нам сельсинах. 

Тема 15. Електричні стежні системи. 

Принцип стабілізації. Стабілізація, що пропорційна швидкості оберту.  Стабілізація, 

що пропорційна швидкості зміни помилки стеження. Принципова схема дії аналогової 

системи цифрового програмного управління. 

 

 



 

Перелік лабораторних робіт 

1. Схема електрогідравлічної системи. 

2. Схема гідравлічного вузлу для повороту та фіксації шпиндельного блоку. 

3. Схема керування ДПС НЗ з динамічним гальмуванням. 

4. Схема керування ДПС НЗ з  гальмуванням противвімкненям. 

5. Схеми керування асинхронним двигуном з динамічним гальмуванням. 

6. Схеми керування асинхронними двигунами з гальмуванням проти ввімкненням. 

7. Схема електроприводу з двигуном постійного струму зі зворотним зв’язком за 

швидкістю та струмом. 

8. Замкнена схема керування асинхронним двигуном. 

Завдання до індивідуальної  роботи студента 

1. Принцип дії гідравлічного чи пневматичного пристрою, що застосовуються у 

системах керування.   

2. Розробка системи керування пуском та гальмуванням двигуна постійного струму 

згідно варіанту. 

3. Розробка системи керування пуском та гальмуванням асинхронного двигуна  згідно 

варіанту. 
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