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ПЕРЕДМОВА 

Типові виробничі механізми становлять основу більшості технологіч-
них процесів, які використовуються в промисловості, сільському госпо-
дарстві, на транспорті, в комунальному господарстві тощо. Більшість із 
них оснащені системами автоматизованого електропривода різного рівня 
складності. 

Автоматизованим електроприводом називається електромеханічна си-
стема, що складається з одного або декількох електродвигунів, перетворю-
вального, передавального та керувального пристроїв, призначена для при-
ведення в рух виконавчих органів робочої машини і керування цим рухом з 
метою забезпечення заданого технологічного процесу. 

В навчальному посібнику розглянуто питання проектування автомати-
зованого електропривода деяких типових виробничих механізмів: кранів, 
ліфтів, скіпових підйомників, транспортерів, рольгангів, штовхачів. Навча-
льний посібник призначений для організації самостійної роботи та допо-
моги студентам спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод» денної та заочної форм навчання при виконанні курсової 
роботи з дисципліни «Автоматизований електропривод типових виробни-
чих механізмів» та буде корисним при виконанні основної частини дипло-
мних проектів та кваліфікаційних магістерських робіт. Навчальний посіб-
ник може бути використаний при виконанні контрольних робіт студентами 
заочної форми навчання. 

Метою курсової роботи є:  
– систематизація і закріплення знань з дисципліни «Автоматизований 

електропривод типових виробничих механізмів»; 
– обґрунтування техніко-економічної доцільності проектування; 
– закріплення методів розрахунку потужності приводних двигунів ти-

пових виробничих механізмів; 
– обґрунтований вибір силового обладнання та апаратури керування 

автоматизованого електропривода; 
– ознайомлення з електрообладнанням, яке випускається серійно (елек-

тродвигунами, силовими перетворювачами); 
– дослідження характеристик електропривода в статичних та динаміч-

них режимах; 
– перевірка проектних рішень методами комп’ютерного моделювання; 
– побудова принципових схем автоматизованого електропривода. 
Передбачені варіанти завдань дозволяють набути практичних навичок 

розрахунку автоматизованих електроприводів типових виробничих механі-
змів, які працюють в повторно-короткочасному режимі роботи. 
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