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Група № : 2Е-1  

Урок № : 1  

Тема уроку: СУЧАСНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД, ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ, 

СТАН І НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про електропривід і його 

особливості,стан і напрямки розвитку. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Усі споруди й будівлі, які створені людиною слід поділити на дві групи.  

 1 група. Споруди, які не припускають взаємного переміщення (руху) 

одних його частин відносно інших (за винятком температурних переміщень). 

Це будинки, мости, ємності, вежі, башти й таке інше. 

2 група. Споруди, які мають взаємне переміщення (рух) одних його 

частин відносно інших. Це механізми й машини. 

 Сучасний машинний пристрій складається з великої кількості окремих 

машин, механізмів, апаратів, вузлів й деталей, які виконують різні функції, а 

усі разом узяті здійснюють певну роботу, спрямовану на забезпечення певного 

виробничого процесу. 

 Будь-який розвинений машинний пристрій складається з трьох основних 

частин: 

- двигуна; 

- передавального механізму; 

- робочого органа. 

Перші дві частини призначені для приведення до руху третьої, тобто 

робочого органа. Отже, перші дві частини являють собою ПРИВОД. 

Найбільш простий та давній привод – мускульний, він у деяких 

різновидах зберігся і до теперішніх часів. Наприклад, ручний, ножний, кінний 

й таке інше. 

На зміну мускульному приводу прийшов механічний (використання 

енергії вітру та води), який майже такий стародавній, як і мускульний. Відоме 

застосування водяних колес ще за 3000 років до н.е. (Китай). Зараз також 

широко використовується механічний привод: 

- парові, газові й гідравлічні турбіни; 

- двигуни внутрішнього згоряння; 

- пневмодвигуни; 

- гідродвигуни й таке інше. 

Але основним видом привода зараз є електропривод (ЕП), обсяг його 

використання незрівнянно більше усіх приводів інших типів разом узятих. 

 Визначення електричному приводу можна дати таке. 

 



 Електропривод – це електромеханічна система, що складається з 

електродвигуневого, перетворювального, передавального та керуючого 

пристроїв, призначена для приведення до руху виконавчих органів 

робочої машини, й керування цим рухом. 

 

 В окремих випадках цій системі бракують перетворювальні та 

передавальні пристрої. 

 Сучасним ЕП властивий високий ступінь автоматизації їх роботи. Це 

забезпечує можливість роботи ЕП у найбільш оптимальних режимах. 

 Структурна схема системи автоматизованого ЕП наведена на рисунку 

У.1. 

 

 
 

Рисунок У.1 – Структурна схема автоматизованого ЕП. 

 

 На рисунку прийняті такі умовні позначення: 

ЗП  – задавальний пристрій; 

КП  – керуючий пристрій; 

СП  – силовий перетворювач (перетворювальний пристрій); 

М  – електродвигун (електромашинний перетворювач); 

ПП  – передавальний пристрій; 

РО  – робочий орган; 

ДЗЗЕ , ДЗЗМ  – давач зворотнього зв’язку електричний, механічний 

відповідно; 

СК  – система керування (складається із силової частини СП  й 

інформаційної частини; 

ЕДП  – електродвигуневий пристрій; 

МЧ  – механічний передавальний пристрій (механічна частина) ЕП; 

мІ , мU  – струм і напруга мережі живлення відповідно; 

I , U  – струм і напруга живлення двигуна відповідно; 

p  – кутова швидкість робочого органа. 

 Електрична енергія, що споживається з мережі (автономного джерела), і 

яка має нерегулівні параметри мІ , мU  у силовій частині СП  системи керування 

СК  перетворюється у регулівну параметрами I , U , а звідти подається на 

обмотку електродвигуна М , де вона перетворюється у механічну потужність 



на валу двигуна з кутовою швидкістю  . Механічна енергія від вала двигуна 

подається механічному перетворювальному пристрою ПП , який здійснює 

подальше її перетворення. Ця енергія надходить на робочий орган РО  машини. 

Керуючий пристрій КП  здійснює керування силовим перетворювачем СП  

одержуючи командні сигнали від задавального пристрою ЗП  та поточну 

інформацію про стан ЕП  й технологічного процесу, що виконує ЕП , за 

допомогою давачів зворотних зв’язків електричних ДЗЗЕ  або механічних 

ДЗЗМ . За допомогою цих давачів струм, напруга, потужність електродвигуна; 

зусилля, швидкість, момент, положення робочого органа (або інші механічні, 

електричні, теплові й таке інше) параметри перетворюються у пропорційні 

цим параметрам електричні сигнали. Ці сигнали й подаються у керуючий 

пристрій КП . Тут вони (тобто інформація про поточний стан ЕП  й 

технологічного процесу) порівнюються з заданими (від задавального 

пристрою ЗП ) і при наявності розузгодження їх (сигналів від ДЗЗЕ , ДЗЗМ  та 

сигналів від ЗП ) у керуючому пристрої КП  вироблюється керуючий сигнал, 

що діє на силовий перетворювач СП , який у свою чергу діє на електричний 

двигун М  своїми зміненими параметрами I , U  у напрямку усунення 

розузгодження, що виникло, з необхідною точністю й швидкодією. 

 Таким чином, у структурній схемі ЕП  можна виділити три основних 

блока: 

- система керування СК , яка складається з силової перетворювальної 

частини СП  та інформаційної частини ІСК , до якої належать: 

1) керуючий пристрій КП ; 

2) задавальний пристрій ЗП ; 

3) система давачів зворотних зв’язків ДЗЗ ; 

4) елементи захисту, сигналізації, індикації ЕЗСІ ; 

 - електродвигуневий пристрій ЕДП  призначений для перетворення 

електричної енергії у механічну, або навпаки, механічної енергії у електричну 

(електродвигун може працювати як у двигуневому режимі, так і у режимі 

генератора); 

 - механічна частина (механічний передавальний пристрій) - МЧ , яка 

складається з рухомої частини електродвигуна й усієї механічної частини ПП  

від двигуна до робочого органа РО ; призначена для передачі механічної 

енергії від двигуна до робочого органа, або навпаки, від робочого органа РО  

до двигуна М , й для перетворення виду руху і механічних параметрів руху 

(швидкості, момента, зусилля і таке інше). 

 Із вищесказаного випливає, що автоматизований ЕП (крім своєї основної 

стародавньої функції привода – приводити до руху робочий механізм) володіє 

також системою керування, яка забезпечує раціональне, оптимальне ведення 

необхідного режиму роботи. 

 Електричний привод народжувався у надрах доби пари, попервах його 

застосування зводилось до заміни парової машини, яка приводила до руху 

трансмісію заводу або цеху, електричним двигуном. Таким чином, першим ЕП 

був трансмісійним. 



 Трансмісійний (груповий) електропривод (рисунок У.2). Тут один 

двигун M  приводить до руху за допомогою трансмісій або інших передач 

групу робочих машин, або механізмів однієї робочої машини. Кінематична 

схема механічної частини складна, громіздка, неекономічна, використовується 

зараз рідко. 

 

 
 

 Рисунок У.2 – Трансмісійний (груповий) ЕП. 

 

На цьому та двох наступних рисунках прийняті такі умовні позначення. 

WЕ – електрична енергія; 

 WМ – механічна енергія; 

 РМ – робоча машина; 

 ВО – виконавчий орган робочої машини. 

 Зараз найбільш розповсюдженим є індивідуальний електропривод. 

 Індивідуальний електропривод. Тут кожний виконавчий орган робочої 

машини приводиться до руху одним окремим електродвигуном 

(індивідуальний поодинокий ЕП, рисунок У.3) або декількома 

електродвигунами (багатодвигуневий ЕП, рисунок У.4).  

Порівняно з груповим (трансмісійним) індивідуальний ЕП забезпечує 

суттєве спрощення механічної частини ЕП, дає можливість оперативно 

керувати технологічним процесом робочої машини. 
 

 
 

Рисунок У.3 - Індивідуальний однодвигуневий (поодинокий) ЕП. 

 



 
 

Рисунок У.4 - Індивідуальний багатодвигуневий ЕП. 

 

ЕП органічно зливається з робочим механізмом і машиною у єдину 

систему, дозволяє виконати раціональне компонування привода і системи, 

підвищити технічні, економічні й ергономічні показники. Багатодвигуневий 

ЕП дозволяє симетрувати навантаження РО , зменшувати навантаження 

стрічки (ланцюга) їх натяг, замінити зосереджене навантаження розподіленим. 

 

Застосування знань, формування вмінь і навичок. 

1. Споруди, які мають взаємне переміщення (рух) одних його частин 

відносно інших. Це механізми й машини відносяться до групи : 

А) 1 група. 

Б) 2 група. 

В) 3 група. 

2. З яких  трьох основних частин складається будь-який розвинений 

машинний пристрій ? 

3. Що означають умовні позначення : WЕ, WМ, РМ. 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  

 


