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Опис навчальної дисципліни
Характеристика навчальної
дисципліни
Найменування показників
Денна форма навчання
Кількість кредитів - 8
Вибіркова
Модулів - 4
Рік підготовки
Змістових модулів — 6
1-й
Триместр
Загальна кількість годин — 240
1-й, 2-й
Індивідуальне
науково-дослідне
Лекції
завдання — контрольна робота для
35 год.
здобувачів заочної форми навчання,
Практичні заняття
реферати з окремих тем курсу та
35 год.
доповіді на щорічну науковоЛабораторні
теоретичну
конференцію
Не передбачені
викладачів,
співробітників
та
Самостійна робота
студентів ВНТУ та інші науковотехнічні конференції та семінари,
170 год.
підготовка наукових публікацій.
Тижневих годин для денної форми
Вид контролю:
навчання:
аудиторних
–
2;
самостійної роботи здобувачів –
диф. заліки
4,86
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета викладання дисципліни полягає у придбанні теоретичних знань та
практичних навиків з технічних основ проектування та діагностування
приводів та систем керування обладнанням машинобудівних підприємств.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
 одержання навичок використання приводів та систем керування
обладнанням;
 придбання систематизованого представлення про принципи роботи
та будову приводів та систем керування обладнанням;
 одержання навичок з конструювання приводів та систем керування;
 одержання навичок діагностування приводів та систем керування
обладнанням.
Здобувач повинен знати:
 типи приводів та систем керування машинобудівним обладнанням;
 основні технологічні параметри кожного з типів приводів та систем
обладнання;
 принципи побудови того чи іншого типу приводу в залежності від
технологічного процесу;
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 структуру систем керування;
 методику проведення автоматизації систем керування на
машинобудівних підприємствах;
 типи та будову гнучких виробничих ліній.
Здобувач повинен в м і т и :
 розраховувати
основні
параметри
електро-,
гідрота
пневмоприводів;
 підбирати компоненти приводів машинобудівного обладнання;
 проводити
автоматизацію
систем
керування
обладнанням
машинобудівних підприємств;
 виконувати діагностику систем керування обладнання.
Поточний та підсумковий контроль знань здобувачів проводиться
шляхом фронтального, індивідуального чи комбінованого опитування під
час практичного заняття, колоквіумів, тестування, диференційованого заліку.
На позааудиторну роботу виноситься вивчення окремих проблем курсу,
підготовка
до
практичних
занять,
колоквіумів,
тестування,
диференційованого заліку, виконання індивідуальних науково-дослідних
завдань (підготовка доповідей на щорічну науково-теоретичну конференцію
викладачів, співробітників та студентів ВНТУ та інші науково-технічні
конференції та семінари, підготовка наукових публікацій).
2. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Приводи машинобудівного обладнання.
Тема 1. Типи приводів. Загальні та специфічні вимоги до приводів.
Змістовий модуль 2. Електроприводи машинобудівного обладнання.
Тема 2. Функціональні електричні приводи. Електродвигуни приводів
автоматизованого устаткування. Електричні та механічні параметри
електродвигунів.
Тема 3. Трифазні асинхронні електродвигуни. Конструкція трифазних
асинхронних двигунів. Електричні параметри асинхронних двигунів.
Тема 4. Крокові електродвигуни. Електричні параметри та умови
вибору крокових електродвигунів. Технічні характеристики крокових
електродвигунів.
Тема 5. Особливості експлуатації електродвигунів. Нагрів та
охолодження двигунів. Режими роботи електродвигунів.
Модуль 2
Змістовий модуль 3. Гідро- та пневмоприводи обладнання.
Тема 6. Загальні відомості про гідропривод. Типи гідроприводів.
Основні параметри та області застосування.
Тема 7. Склад гідросистеми. Основні складові елементи гідросистеми.
Типові гідросхеми приводів верстатів.
Тема 8. Основні елементи гідроприводу. Ущільнення, типи, матеріали,
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умови застосування. Фільтри. Основні типи насосів, їх принцип дії.
Тема 9. Апаратура керування гідроприводом. Призначення апаратури
керування. Основні пристрої. Двокаскадний запобіжний клапан з переливним
золотником.
Тема 10. Пневмопривод в автоматизованому устаткуванні. Технічні
можливості, переваги та недоліки. Силові двигуни, системи та пристрої
керування.
Тема 11. Обертові пневмоциліндри. Багатопозиційні пневмодвигуни.
Пневмогідравлічні приводи. Технічні можливості, переваги та недоліки
пневмоприводів.
Модуль 3
Змістовий модуль 4. Системи керування технологічним обладнанням.
Тема 12. Системи керування технологічним обладнанням.
Класифікація систем керування обладнанням. Системи числового
програмного керування промисловим обладнанням.
Тема 13. Мікропроцесорні пристрої програмного керування. Системи
адаптивного програмного керування.
Тема 14. Гнучкі виробничі системи та гнучкі виробничі модулі.
Принцип будови та склад гнучких виробничих систем. Визначення та
принцип будови автоматизованих систем.
Модуль 4
Змістовий модуль 5. Діагностування роботи системи керування.
Тема 15. Вимірювальні перетворювачі систем (датчики). Класифікація
і характеристики датчиків. Схеми включення датчиків.
Тема 16. Діагностування технічного стану систем керування.
Класифікація способів і засобів діагностування технічного стану систем
керування. Діагностування технічного стану систем програмного керування.
Змістовий модуль 6. Автоматизовані системи керування.
Тема 17. Системи автоматичного керування та слідкуючі системи.
Теоретичні аспекти керування системами і процесами. Цілі та завдання.
Тема 18. Системи автоматичного контролю. Автоматизація
контрольних вимірювань в машинобудуванні.
Тема 19. Числове програмне керування і його види. Системи числового
програмного керування.
Тема 20. Роботизація та автоматизація виробництва. Основні типи та
методи роботизації виробничих процесів.
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3. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин (денна,
вечірня, заочна форми
навчання)
у тому числі
усього
лек. пр. с.р.с.

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Приводи машинобудівного обладнання
Тема 1. Типи приводів. Загальні та специфічні
13
2
2
9
вимоги до приводів. [1-4].
Разом за змістовим модулем 1.
13
2
2
9
Змістовий модуль 2. Електроприводи машинобудівного обладнання
Тема 2. Функціональні електричні приводи.
Електродвигуни приводів автоматизованого
13
2
2
9
устаткування.
Електричні
та
механічні
параметри електродвигунів. [2].
Тема 3. Трифазні асинхронні електродвигуни.
Конструкція трифазних асинхронних двигунів.
13
2
2
9
Електричні параметри асинхронних двигунів. [12].
Тема 4. Крокові електродвигуни. Електричні
параметри
та
умови
вибору
крокових
12
2
2
8
електродвигунів.
Технічні
характеристики
крокових електродвигунів. [2].
Тема
5.
Особливості
експлуатації
електродвигунів. Нагрів та охолодження
10
1
1
8
двигунів. Режими роботи електродвигунів. [2].
Разом за змістовим модулем 2.
48
7
7
34
Разом за модулем 1.
61
9
9
43
Модуль 2
Змістовий модуль 3. Гідро- та пневмоприводи обладнання
Тема 6. Загальні відомості про гідропривод.
Типи гідроприводів. Основні параметри та
12
2
2
8
області застосування. [1,4,5].
Тема 7. Склад гідросистеми. Основні складові
елементи гідросистеми. Типові гідросхеми
9
1
1
7
приводів верстатів. [4,5].
Тема 8. Основні елементи гідроприводу.
Ущільнення,
типи,
матеріали,
умови
9
1
1
7
застосування. Фільтри. Основні типи насосів, їх
принцип дії. [1,4].
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Тема 9. Апаратура керування гідроприводом.
Призначення апаратури керування. Основні
9
1
1
7
пристрої. Двокаскадний запобіжний клапан з
переливним золотником. [4,5].
Тема 10. Пневмопривод в автоматизованому
устаткуванні. Технічні можливості, переваги та
11
2
2
7
недоліки. Силові двигуни, системи та пристрої
керування. [5].
Тема
11.
Обертові
пневмоциліндри.
Багатопозиційні
пневмодвигуни.
Пневмогідравлічні
приводи.
Технічні
9
1
1
7
можливості,
переваги
та
недоліки
пневмоприводів. [5].
Разом за змістовим модулем 3.
59
8
8
43
Разом за модулем 2.
59
8
8
43
Модуль 3
Змістовий модуль 4. Системи керування технологічним обладнанням
Тема 12. Системи керування технологічним
обладнанням. Класифікація систем керування
20
3
3
14
обладнанням. Системи числового програмного
керування промисловим обладнанням. [7].
Тема 13. Мікропроцесорні пристрої програмного
керування. Системи адаптивного програмного
20
3
3
14
керування. [7].
Тема 14. Гнучкі виробничі системи та гнучкі
виробничі модулі. Принцип будови та склад
20
3
3
14
гнучких виробничих систем. Визначення та
принцип будови автоматизованих систем. [7].
Разом за змістовим модулем 4.
60
9
9
42
Разом за модулем 2.
60
9
9
42
Модуль 4
Змістовий модуль 5. Діагностування роботи системи керування
Тема 15. Вимірювальні перетворювачі систем
(датчики). Класифікація і характеристики
11
2
2
7
датчиків. Схеми включення датчиків. [7-8].
Тема 16. Діагностування технічного стану
систем керування. Класифікація способів і
засобів діагностування технічного стану систем
11
2
2
7
керування. Діагностування технічного стану
систем програмного керування. [7-8].
Разом за змістовим модулем 5.
22
4
4
14
Змістовий модуль 6. Автоматизовані системи керування
7

Тема 17. Системи автоматичного керування та
слідкуючі
системи.
Теоретичні
аспекти
керування системами і процесами. Цілі та
завдання. [8,9].
Тема 18. Системи автоматичного контролю.
Автоматизація контрольних вимірювань в
машинобудуванні. [8,9].
Тема 19. Числове програмне керування і його
види.
Системи
числового
програмного
керування. [9].
Тема 20. Роботизація та автоматизація
виробництва. Основні типи та методи
роботизації виробничих процесів. [9].
Разом за змістовим модулем 6.
Разом за модулем 4.
Усього годин

11

2

2

7

9

1

1

7

9

1

1

7

9

1

1

7

38
60
240

5
9
35

5
9
35

28
42
170

4. Теми семінарських занять
Навчальним планом не передбачені.
5. Теми практичних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Назва теми
Тема Пр1. Розрахунок основних параметрів
електроприводу.
Тема Пр2. Розрахунок гідропривода та підбір
складових елементів.
Тема Пр3. Розрахунок пневмопривода та підбір
складових елементів.
Тема Пр4. Пристрої обробки вхідної інформації в
системах ЧПК.
Тема Пр5. Гнучкі автоматизовані виробничі
комплекси.
Тема Пр6. Розрахунок роботизованих маніпуляторів.
Усього годин
6. Теми лабораторних занять
Навчальним планом не передбачені.
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Кількість годин
(денна, вечірня,
заочна форма)
6
6
6
5
6
6
35

7. Самостійна робота
№

Назва теми

Тема Ср1. Порівняльний аналіз енергетичних
параметрів приводів. [1,3].
2 Тема Ср2. Основні характеристики асинхронних
двигунів. [1,3].
3 Тема Ср3. Тягова характеристика електромагніта. [3].
4 Тема Ср4. Типова діаграма роботи високомоментного
електродвигуна. [3].
5 Тема Ср5. Особливості вибору електромагнітних
муфт для приводу подач. [3].
6 Тема Ср6. Системи ЧПК для металорізальних
верстатів. [7,8].
7 Тема Ср7. Системи з цифровим перетворювачем
сигналу. [7,8].
8 Тема Ср8. Програма керування обладнанням з ЧПК.
[7,8].
9 Тема Ср9. Датчики швидкості, переміщень та
орієнтації в просторі. [7,8].
10 Тема Ср10. Роботизовані виробничі комплекси
машинобудівних заводів. [7,8].
Усього годин
1

Кількість
годин
(денна, вечірня,
заочна форма)
18
17
17
17
17
16
17
17
17
17
170

8. Індивідуальні завдання
Робочим навчальним планом передбачена індивідуальна робота:
написання рефератів на задані теми, доповіді на щорічну науково-технічну
конференцію викладачів, співробітників та студентів ВНТУ та інші науковотехнічні конференції та семінари, підготовка наукових публікацій.
9. Методи навчання
Лекція, проблемна лекція, демонстрація, зокрема, з використанням
мультимедійних засобів навчання, практичні роботи, підготовка рефератів та
доповідей науково-дослідного характеру, зокрема, на щорічну науковотехнічну конференцію викладачів, співробітників та студентів ВНТУ.
На лекційних та практичних заняттях з дисципліни «Приводи та системи
керування обладнанням» для підвищення ефективності вивчення студентами
навчальних
матеріалів,
полегшення
сприйняття
та
покращення
запам’ятовування, підвищення наочності, передбачається використовувати
роздаткові матеріали, рисунки на дошці.
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10. Методи контролю
Поточний контроль здійснюється у формі усного опитування студентів
на лекційних та практичних заняттях. Поточний контроль здійснюється за
питаннями, що наведені після матеріалів відповідних лекцій та практичних
занять. Ще одним засобом контролю з дисципліни є колоквіуми, що
проводяться в середині та наприкінці триместру, перед початком сесії. До
колоквіумів студенти готуються за контрольними питаннями, наведеними
після матеріалів лекцій та практичних занять, а також за додатковими
питаннями до матеріалів, що винесені на самостійне опрацьовування. Всі ці
питання зведені до переліку, який студенти одержують до початку сесії і за
яким вони готуються до іспиту. Перед початком сесії студенти повинні здати
і захистити два реферати (індивідуальні завдання). Іспит є засобом
підсумкового контролю, на якому виявляється остаточний рівень
теоретичних знань та практичних навичок студентів. Він проводиться за
білетами, що містять запитання з переліку.
11. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, ВМУНЬ ТА НАВИЧОК ЗДОБУВАЧІВ
Оцінка
Оцінка за
Оцінка
в балах
національною
Критерії оцінювання
ЕСТS
КМС
шкалою
Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, без
прогалин, необхідні практичні навички роботи з
освоєним матеріалом сформовані, усі передбачені
90-100
Відмінно
A
програмою навчання навчальні завдання виконані,
якість їхнього виконання оцінено числом балів,
близьким до максимального
Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, без
прогалин, необхідні практичні навички роботи з
освоєним матеріалом в основному сформовані, усі
80-89
B
передбачені програмою навчання навчальні завдання
виконані, якість виконання більшості з них оцінено
числом балів, близьким до максимального
Добре
Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, без
прогалин, деякі практичні навички роботи з освоєним
матеріалом сформовані недостатньо, усі передбачені
програмою навчання навчальні завдання виконані,
75-79
C
якість виконання жодного з них не оцінено
мінімальним числом балів, деякі види завдань
виконані з помилками
Теоретичний зміст курсу освоєний частково, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в
67-74
Задовільно
D
основному сформовані, більшість передбачених
програмою навчання навчальних завдань виконано,
деякі з виконаних завдань містять помилки
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60-66

E

35-59

FX

Незадовільно

0-34

F

Теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина
передбачених програмою навчання навчальних
завдань не виконано або якість виконання оцінено
числом балів, близьким до мінімального
Теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані,
більшість
передбачених
програм
навчання
навчальних завдань не виконано, або якість їхнього
виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над
матеріалом курсу можливе підвищення якості
виконання навчальних завдань (з можливістю
повторного складання)
Теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні
практичні навички роботи не сформовані, усі
виконані навчальні завдання містять грубі помилки,
додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не
приведе до якого-небудь значущого підвищення
якості виконання навчальних завдань (з обов’язковим
повторним курсом)

12. Розподіл балів, які отримують здобувачі
Поточне тестування та самостійна робота
Сума
Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3
Модуль 4
Зміст. Змістовий
Змістовий
Змістовий Зміст.
Змістовий
мод. 1 модуль 2
модуль 3
модуль 4
мод. 5
модуль 6
100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 балів
5
20
25
25
10
15

Т 1 , Т2 ... Т20 - теми змістових модулів.
Кількість і зміст модулів
Практичні Контрольна Індивідуальні
Лекції
Колоквіуми
Модуль Кредити
заняття
робота
завдання
(год.)
(год.)
І
2
9
9
1
1
1
ІІ
2
8
8
1
1
1
III
2
9
9
1
1
1
IV
2
9
9
1
1
1
Оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів з окремих видів роботи
та в цілому по модулях (в балах)
Максимальна кількість балів
Види роботи
Модуль 1
Модуль 2
1. Активна робота на заняттях
10
10
11

2. Контрольні роботи
3. Іспит
Всього

27

27
26
100

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS
Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену

90 – 100

А

відмінно

82-89

В

75-81

С

64-74

D

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

добре
задовільно

13. Методичне забезпечення
1. Робоча програма;
2. Робочий план дисципліни на поточний семестр;
3. Навчальні матеріали;
4. Питання, задачі для поточного та підсумкового контролю;
5. Індивідуальні завдання для самостійної роботи здобувачів;
6. Комплект білетів для проведення диференційних заліків.
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129 с.
7. Смоленцев В.П. Управление системами и процессами : учебник для
студ. высш. учеб. заведений / В.П.Смоленцев, В.П.Мельников,
А.Г.Схиртладзе ; под ред. В.П.Мельникова. — М. : Изда- тельский центр
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8. Кирюшин О.В. Управление техническими системами: курс лекций. –
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9. Ямпольський Л.С., Мельничук П.П. Проектування компонентів
гнучких комп’ютеризованих систем. Підручник / Ямпольський Л.С., Мельничук
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2. Кузнецов М.М., Усов Б.А., Стародубов В.С. Проектирование
автоматизированного
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–
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Машиностроение, 1987. – 288 с.
3. Проектирование металлорежущих станков и станочных систем:
Справочник-учебник. В 3-х т. Т.1: Проектирование станков / А.С. Проников,
О.И. Аверьянов, Ю.С.Аполлонов и др.; Под общ. Ред. А.С.Проникова. – М.:
Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана: Машиностроение, 1994. – 444 с.: ил.
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5. Михайлов О.П. Высокомоментные электродвигатели для приводов
подач металлорежущих станков. – М.: НИИмаш, 1979. – 36 с.
6. Михайлов О.П. Автоматизированный электропривод станков с ЧПУ
и промышленных роботов. – М.: Машиностроение, 1990. – 304 с.
7. Электротехнический справочник: В 3-х т. Т. 2 / И.Б.Пешков,
Ю.С.Пинталь, А.Н.Старостин и др. 7-е изд., испр. и доп. – М.:
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