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Програма навчальної дисципліни 

1. Описнавчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

  

Комплексні підходи до усіх сфер діяльності людства є закономірним кроком на шляху до 

мінімізації негативних впливів технічної цивілізації на навколишнє середовище. Комплексні 

підходи є передумовою безвідходного виробництва, вони можуть забезпечити максимум 

корисного результату за мінімального споживання енергетичних і матеріальних ресурсів. Існує дві 

тенденції стратегії наукового пошуку при конструюванні і проектуванні електромеханічних 

систем (ЕМС): застосування універсальних технічних рішень, які виготовляються крупними 

серіями, або розробка спеціалізованого обладнання щодо конкретних умов застосування. Вибір 

універсального чи спеціалізованого технічного рішення здійснюється за результатами техніко-

економічного порівняння цих варіантів проектування за кінцевим результатом отримання 

корисного продукту. Особливості комплексного проектування обумовлені його метою: пошуком 

такого оптимального набору конструктивних та режимних параметрів розроблюваного об’єкта, що 

забезпечить максимальну ефективність системи при мінімальному споживанні ресурсів.  

У результаті застосування комплексного проектування з’явились нові напрямки науки і 

техніки. Зокрема, в області ЕМС це мехатроніка або електромеханотроніка. У вітчизняній 

літературі електромеханотроніка традиційно вивчає інтегровані (функціонально і конструктивно) 

системи з електромеханічної і напівпровідникової перетворювальної частин, а термін мехатроніка 

часто відносять до механічних, гідравлічних силових виконавчих елементів з електромеханічною 



керуючою частиною. У закордонній літературі мехатроніка є поняття, що часто об’єднує обидва 

наведених вище терміни.  

Ефективність проектування елементів мехатронних систем (МТС) забезпечується за 

використання переваг комплексного проектування, які пов’язані із отриманням синергетичних 

ефектів, коли складові системи є взаємно пристосованими і результуюча ефективність системи є 

більшою, ніж при застосуванні універсальних технічних рішень. На сучасному етапі, розвиток 

засобів комп’ютеризації та автоматизації проектування і виробництва забезпечує універсальність 

процесів створення обладнання і відкриває шлях до комплексного проектування.  

В дисципліні розглядаються: етапи комплексного проектування (розробка комплексних 

критеріїв ефективності мехатронних систем; розробка їх комплексних математичних моделей для 

знаходження оптимальних конструктивних і режимних параметрів елементів мехатронних 

систем); приклади комплексної оцінки ефективності ЕМС; застосування засобів імітаційного 

моделювання системи МАТЛАБ для побудови комплексних математичних моделей проектування 

елементів мехатронних систем. 

Мета вивчення дисципліни полягає в забезпеченні підготовки студентів з комплексу питань 

щодо модернізації нафтогазових підприємств шляхом застосування комплексного проектування 

елементів мехатронних і електромеханічних систем та отримання синергетичних ефектів. 

Предметом вивчення дисципліни є технологія комплексного проектування елементів 

мехатронних і електромеханічних систем, математичні і програмні засоби комплексного 

дослідження та проектування. 

У результаті вивчення дисципліни «Проектування елементів мехатронних систем 

нафтогазових виробництв» студенти отримують такі компетентності: 
- загальні: 

1) здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу (ЗК1), 

2) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК2) 

3) здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК3), 

4) здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК5), 

5) Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК6). 

6) здатність працювати в команді (ЗК7), 

7) здатність працювати автономно (ЗК8), 

- фахові: 

1) здатність вирішувати практичні задачі із залученням методів математики, фізики та 

електротехніки (ФК2),  

2) здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з 

роботою електричних систем та мереж, електричної частини станцій і підстанцій та техніки 

високих напруг (ФК3), 

3) здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з 

проблемами метрології, електричних вимірювань, роботою пристроїв автоматичного керування, 

релейного захисту та автоматики (ФК4), 

4) здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з 

роботою електричних машин, апаратів та автоматизованого електроприводу (ФК5), 

5) здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з 

проблемами виробництва, передачі та розподілення електричної енергії (ФК6), 

6) здатність виконувати професійні обов’язки із дотриманням вимог правил техніки безпеки, 

охорони праці, виробничої санітарії та охорони навколишнього середовища (ФК8), 

7) усвідомлення необхідності підвищення ефективності електроенергетичного, 

електротехнічного та електромеханічного устаткування (ФК9), 

8) усвідомлення необхідності постійно розширювати власні знання про нові технології в 

електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці (ФК10), 

9) здатність демонструвати вільне володіння базовими знаннями і практичними навичками в 

галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, мати навички програмування і роботи в 

комп’ютерних мережах(ФК12), 

10) здатність продемонструвати знання і навички комерційного та економічного контексту для 

проектування електромеханічних та мехатронних систем енергоємних виробництв (ФК17), 

11) здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти та 

вимоги охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних 

рішень (ФК18) 



та програмні результати навчання: 

1) здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, електротехнічному та 

електромеханічному обладнанні, відповідних комплексах і системах (ПРН7), 

2) уміти оцінювати енергоефективність та надійність роботи електроенергетичних, 

електротехнічних та електромеханічних систем (ПРН9), 

3) знаходити необхідну інформацію в науково-технічній літературі, базах даних та інших 

джерелах інформації, оцінювати її релевантність та достовірність (ПРН10), 

4) вільно спілкуватися з професійних проблем державною та іноземною мовами усно і 

письмово, обговорювати результати професійної діяльності з фахівцями та нефахівцями, 

аргументувати свою позицію з дискусійних питань (ПРН11), 

5) розуміти основні принципи і завдання технічної та екологічної безпеки об’єктів 

електротехніки та електромеханіки, враховувати їх при прийнятті рішень (ПРН12), 

6) розуміти значення традиційної та відновлюваної енергетики для успішного економічного 

розвитку країни (ПРН13), 

7) вміти самостійно вчитися, опановувати нові знання і вдосконалювати навички роботи з 

сучасним обладнанням, вимірювальною технікою та прикладним програмним забезпеченням 

(ПРН18), 

8) застосовувати придатні емпіричні і теоретичні методи для зменшення втрат електричної 

енергії при її виробництві, транспортуванні, розподіленні та використанні(ПРН19), 

9) демонструвати знання та розуміння фундаментальних, природничих і інженерних 

дисциплін, зокрема фізики, електротехніки, схемотехніки та мікропроцесорної техніки на рівні, 

необхідному для аналізу функціонування та безпечної експлуатації електромеханічних та 

мехатронних пристроїв (ПРН21), 

10) Творчо застосовувати: базові знання в галузі інформатики і сучасних інформаційних 

технологій, мати навички програмування та використання програмних заходів і роботи в 

комп’ютерних мережах, використовувати інтернет-ресурси та демонструвати уміння розробляти 

алгоритми та програми в галузі створення новітніх машин та механізмів енергоємних виробництв 

(ПРН22), 

11) демонструвати вміння виконувати техніко-економічне обґрунтування розроблення 

електромеханічних та мехатронних систем та вміти оцінювати економічну ефективність від їх 

впровадження, демонструвати знання і розуміння комерційного та економічного контексту для 

проектування та впровадження новітніх технологій (ПРН23). 

 

 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі 

навчання за відповідною освітньою програмою) 

 

Вивчення дисципліни базується на курсах:Електричні машини, Електричні мережі та системи, 

Насосні, вентиляторні та пневматичні установки, Електропривод, Мехатронні системи та 

обладнання енергоємних виробництв, Економіка і організація виробництва». 

Дисципліна закладає основи для вивчення інших дисциплін: Енергетичний менеджмент, Основи 

сталого розвитку суспільства. 

 
3. Зміст навчальної дисципліни 

 

Навчальнадисципліна складається з 2 розділів: 

Розділ 1. Властивості та комплексне проектування елементів МТС і ЕМС. 

Тема 1.1 Вступ до предмету 

Тема 1.2 Комплексна оцінка властивостей та проектування МТС і ЕМС. 

Тема 1.3 Властивості елементів МТС і ЕМС. 

Розділ 2. Засоби комплексного моделювання МТС і ЕМС. 

Тема 2.1 Застосування засобів системи МАТЛАБ. 

Тема 2.2 Моделювання АД електромеханотронних систем. 

Тема 2.3 Задачі комплексного проектування елементів МТС. 

 



4. Навчальні матеріали та ресурси 

Основна література 

1. Шевчук С.П. Насосні, вентиляторні та пневматичні установки: [підруч. для студ. вищ. навч. 

закл.] / Шевчук С.П., Попович О.М., Світлицький В.М. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 308 с. 

2. Попович О.М. Визначення та дослідження коефіцієнту потужності електромеханотронних 

систем з асинхронними двигунами / О.М.Попович // Техн. електродинаміка. – 2014. – № 4. – С. 

111-113. 

3. Петрушин В.С. Асинхронные двигатели в регулируемом электроприводе / Петрушин В.С. – О.: 

Наука и техника, 2006. – 320 с. 

4. Ткачук В. Електромеханотроніка: Підручник / Василь Ткачук. – Львів: Видавн. Національного 

університету «Львівська політехніка», 2006. – 440 с. 

5. Герман-Галкин С.Г. Matlab & Simulink. Проектирование мехатронных систем на ПК / Герман-

Галкин С.Г. – СПб.: КОРОНА-Век, 2008. – 368 с. 

6. Заблодский Н.Н. Полифункциональные электромеханические преобразователи 

технологического назначения: [монография] / Заблодский Н.Н. – Алчевск: ДонГТУ, 2008. – 340 с. 

7. Бібік О.В. Енергоефективні режими електромеханічної системи насосної установки 

багатоповерхового будинку/О.В.Бібік, О.М.Попович, С.П.Шевчук//Техн. електродинаміка. – 2016. 

– № 5. – С. 38-45. 

8. Кравчик А.Э. Выбор и применение асинхронных двигателей / А.Э.Кравчик, Э.К.Стрельбицкий, 

М.М.Шлаф. – М. Энергоатомиздат, 1987. – 96 с.     

9. Мазуренко Л.І. Підвищення енергоефективності систем утилізації енергії вітру при інтеграції 

вітроенергетичних установок і гідроелектростанцій/Мазуренко Л.І., Попович О.М., Шевчук С.П., 

Поліщук В.О.//Енергетика: економіка, технології, екологія, 2014. - № 1(35). – С. 21 – 26. 

10. Пат. на корисну модель 77357 Україна, МПК H02K 17/00, H05B 6/10. Мотор-насос 

трансформаторно-асинхронної системи для транспортування та нагрівання рідини/ О.М.Попович, 

А.П.Вербовий, І.В.Головань; заявл. 01.08.2012; опубл. 11.02.2013, Бюл. № 3.      

11. Попович О.М. Моделювання динамічних навантажень із зміною схеми з’єднання фаз 

асинхронного двигуна «трикутник – зірка»/О.М.Попович// Електротехніка і електромеханіка.  

2011. №3.  C. 38,39. 

12. Войтех А.А. Моделирование переходных процессов в полюсопереключаемых 

асинхронных двигателях / А.А.Войтех, А.Н.Попович. – К.: Наук. думка, 1989. – 151 с.                                           

Додаткова література 
1. Bibik O.V., Golovan І.V., Popovych O.M., Shurub Y.V. Efficient operating conditions of induction 

motors for piston compressors with frequency regulation. Tekhnichna Elektrodynamika. – 2020. – No 

1. – Pp. 33-39. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2020.01.033 

2. Пат. на корисну модель 122698 Україна, МПК F04Д 13/06, F04Д 7/02. Герметичний аксіальний 

мотор-насос двостороннього входу / М.І.Сотник, О.М.Попович, І.В.Головань, О.М.Молошний; 

заявл. 07.07.2017; опубл. 25.01.2018, Бюл. № 2. 

3. Введение в мехатронику / О.М.Яхно, А.В.Узунов, А.Ф.Луговской и др. – К.: НТУУ «КПИ», 

2008, 528с. 

4. Пат. на корисну модель 141146 Україна, МПК H02K 17/00, H05B 6/10. Мотор-насос для 

нагрівання та транспортування рідини / О.М.Попович, В.І.Головань, Л.К.Лістовщик; заявл. 

22.07.2019; опубл. 25.03.2020, Бюл. № 6. 

5. Проектирование электрических машин / [Копылов И.П., Горяинов Ф.А., Клоков Б.К. и др.]. – 

М.: Энергия, 1980. – 496 с. 

6. Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, SimPowerSystems и 

Simulink / Черных И.В. – М.: ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2008. – 288 с.  
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К.: Наук.думка, 1992. – 312с.  

9. Кравчик А.Э. Асинхронные двигатели серии 4А: Справочник / [Кравчик А.Э., Шлаф М.М., 

Афонин В.И., Соболенская Е.А.]. – М.: Энергоиздат, 1982. – 504 с.  

10. Лезнов Б.С. Энергосбережение и регулируемый привод в насосных и воздуходувных 

установках / Б.С. Лезнов // М.: Энергостомиздат. – 2006. – 360 с. 
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Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни(освітнього компонента) 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

В
сь

о
го

 

у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

С
Р

С
 

Розділ 1. Властивості та комплексне проектування елементів МТС і ЕМС 

1.1 Вступ до предмету 3 2 0 0 1 

1.2 Комплексна оцінка властивостей 

      та проектування МТС і ЕМС 

26 12 7 0 7 

1.3 Властивості елементів МТС і  

       ЕМС 

12 6 2 0 4 

Контрольна робота №1 5 0 1 0 4 

Всього за розділом 1 46 20 10 0 16 

Розділ 2. Засоби комплексного моделювання МТС і ЕМС 

2.1 Застосування засобів системи  

       МАТЛАБ 

20 10 5 0 5 

2.2 Моделювання АД  

       електромеханотронних систем 

7 4 2 0 1 

2.3 Задачі комплексного  

       проектування елементів МТС 

4 2 0 0 2 

Контрольна робота №2 5 0 1 0 4 

Всього за розділом 1 36 16 8 0 12 

Залік 8 0 0 0 8 

ВСЬОГО 90 36 18 0 36 
 

- Лекційні заняття 

№ 

з/п 
Назва теми лекції та перелік основних питань 

1 Тема 1.1.Вступ до предмету 

Лекція.1. Короткий зміст, мета і задачі курсу. Понятійний апарат курсу. Різновиди 

комплексного проектування. 

Рекомендована література: [3], [4], [6] 

2 Тема 1.2. Комплексна оцінка властивостей та проектування МТС і ЕМС 

Лекція.2. Порівняльна оцінка способів акумулювання енергії в ЕМС та МТС. 

Теоретичні положення до визначення основних параметрів системи 

вітроенергетичної установки. 

Рекомендована література: [9]  

3 Тема 1.2.  Комплексна оцінка властивостей та проектування МТС і ЕМС 

Лекція.3. Теоретичні положення до визначення основних параметрів електромеханічних 

систем (ЕМС) з тепловими машинами. ЕМС з тепловими насосами. 

Рекомендована література: [1]  

4 Тема 1.3.  Властивості елементів МТС і ЕМС 

Лекція.4. Робота теплового насосу в системі опалення. Типи холодильних машин. 

Рекомендована література: [1]  

5 Тема 1.2.  Комплексна оцінка властивостей та проектування МТС і ЕМС 

Лекція 5. Коефіцієнт потужності, як показник можливого ступеня зменшення втрат 

енергії в електричній мережі. Забезпечення найбільш економічним чином потрібного 

http://ela.kpi.ua/
http://emoev.kpi.ua/


№ 

з/п 
Назва теми лекції та перелік основних питань 

балансу реактивної потужності у мережі.  

Рекомендована література: [2]  

6 Тема 1.2.  Комплексна оцінка властивостей та проектування МТС і ЕМС 

Лекція 6. Визначення коефіцієнту потужності, за несинусоїдності і несиметрії 

процесів мехатронної системи. Отримання та обгрунтування виразів для визначення 

коефіцієнту потужності в загальному випадку несинусоїдності і несиметрії процесів. 
Рекомендована література: [2]  

7 Тема 1.2.  Комплексна оцінка властивостей та проектування МТС і ЕМС 

Лекція 7. Комплексне проектування МТС і ЕМС. Етапи і приклади комплексного 

проектування. Комплексні критерії ефективності.  

Рекомендована література: [9], [7]  

8 Тема 1.3.  Властивості елементів МТС і ЕМС 

Лекція 8. Вибір модифікацій АД для мехатронних систем. 

Рекомендована література: [8] 

9 Тема 1.3.  Властивості елементів МТС і ЕМС 

Лекція 9. Модифікації АД з частото-залежними параметрами для мехатронних систем 

нафтогазових виробництв, трансформаторно-асинхронні системи. 

Електротепломеханічна система транспортування нафти нафтопроводом із 

вбудованими мотор-насосами. 

Рекомендована література:[10]  

10 Тема 1.2.  Комплексна оцінка властивостей та проектування МТС і ЕМС 

Лекція 10. Формування енергоефективних режимів АД мехатронних систем. 

Рекомендована література:[7]  

11 Тема 2.1 Застосування засобів системи МАТЛАБ  

Лекція 11.Розробка математичних моделей МТС і ЕМС в системі структурного і 

імітаційного моделювання. 

Рекомендована література:[7],[5]  

12 Тема 2.1 Застосування засобів системи МАТЛАБ  

Лекція 12. Дослідження статичних і динамічних характеристик МТС і ЕМС. 

Активний та пасивний моменти опору, залежність від швидкості обертання. 

Рекомендована література:[7],[5] 

13 Тема 2.1 Застосування засобів системи МАТЛАБ  

Лекція 13. Математична модель АД системи МАТЛАБ. Просторові комплекси. 

Системи координат.  

Рекомендована література:[12]  

14 Тема 2.1 Застосування засобів системи МАТЛАБ  

Лекція 14. Визначення параметрів математичної моделі АД системи МАТЛАБ для 

номінального і пускового режимів. Врахування зміни параметрів. Диференційні 

параметри. 

Рекомендована література:[12]  

15 Тема 2.1 Застосування засобів системи МАТЛАБ  

Лекція 15. Визначення параметрів робочих режимів МТС і ЕМС у випадку 

квазісталих та динамічних процесів, THD. 

Рекомендована література:[7]  

16 Тема 2.2 Моделювання АД електромеханотронних систем 

Лекція 16. Особливості імітаційної математичної моделі АД електромеханотронних 

систем. Моделювання процесів за зміни схеми обмотки статора. 

Рекомендована література: [11] 

17 Тема 2.2 Моделювання АД електромеханотронних систем 

Лекція 17. Мехатронні системи керування динамічними режимами АД. Особливості 

конструкції та режимів роботи приводу ескалатора метрополітену. 

Рекомендована література:[11]  

18 Тема 2.3 Задачі комплексного проектування елементів МТС  

Лекція 18. Комплексна математична модель ЕМС нафтовидобування для формування 



№ 

з/п 
Назва теми лекції та перелік основних питань 

режимів обладнання відновлення нафтової свердловини. Перспективні задачі 

комплексного проектування елементів МТС і ЕМС нафтогазових виробництв. 

Рекомендована література:[7], [10]  

 

- Практичні заняття 

Основні завдання циклу практичних занять присвячені формування компетентностей розробки 

заходів з підвищення ефективності МТС і ЕМС за застосування комплексного проектування; 

№ 

з/п 
Назва теми заняття та перелік основних питань 

1 Тема 1.2. Комплексна оцінка властивостей та проектування МТС і ЕМС 

Основні параметри системи вітроенергетичної установки. 

2 Тема 1.2. Комплексна оцінка властивостей та проектування МТС і ЕМС 

Оцінка показників роботи електромеханічних систем (ЕМС) з тепловими насосами 

3 

 
Тема 1.2. Комплексна оцінка властивостей та проектування МТС і ЕМС 

Коефіцієнт потужності мехатронних систем як показник їх впливу на ефективність 

енергопостачання. Формування виразу коефіцієнта енергетичної ефективності 

процесів ЕМС за темою (бакалаврської роботи) 

4 Тема 1.3.  Властивості елементів МТС і ЕМС 

Вибір модифікації асинхронного двигуна з підвищеним ковзанням для режимів 

роботи S1, S2, S3, S6 

5 Тема 1.2. Комплексна оцінка властивостей та проектування МТС і ЕМС 

Визначення енергетичної ефективності ЕМС регулювання напруги АД за зміни 

завантаження 

6 Тема 2.1 Застосування засобів системи МАТЛАБ  

Моделювання статичних та динамічних характеристик АД засобами бібліотечних 

блоків системи МАТЛАВ 

7 Тема 2.1 Застосування засобів системи МАТЛАБ  

Моделювання пускових і робочих характеристик АД засобами системи МАТЛАВ із 

задаванням параметрів заступної схеми АД відповідно довіднику     

8 Тема 2.1 Застосування засобів системи МАТЛАБ  

Визначення величини струму і коефіцієнту потужності ЕМС: АД – тиристорний 

регулятор напруги (ТРН) при варіюванні величини напруги живлення АД 

9 Тема 2.2 Моделювання АД електромеханотронних систем 

Формування динамічних режимів зміни схеми з’єднання фаз обмотки статора АД 

мехатронної системи дискретного регулювання напруги за зменшення завантаження 

при переключеннях: «трикутник» - «зірка» 

- Лабораторні заняття 

Не передбачено 

6. Самостійна робота студента/аспіранта 

Години, відведені на самостійну роботу студента, зазначені в п.5. «Методика опанування 

навчальної дисципліни», це підготовка до виконання та захисту практичних робіт, а також 

підготовка до модульної контрольної роботи та залікової роботи. 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Вивчення навчальної дисципліни “Проектування елементів мехатронних систем 

нафтогазових виробництв” потребує від здобувача вищої освіти: 
- дотримання навчально-академічної  етики; 

- дотримання графіку навчального процесу;  

- бути зваженим, уважнимна заняттях; 

- систематично опрацьовувати теоретичний матеріал;  

- дотримання графіку захисту практичних робіт.  



Відповідь здобувача повинна демонструвати ознаки самостійності виконання 

поставленого завдання, відсутність ознак повторюваності та  плагіату. 

Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на лекції, то йому слід відпрацювати цю лекцію 

у інший час (на консультації). 

Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на практичних заняттях, то йому слід 

відпрацювати ці заняття у інший час (на консультації). 

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

 

 Рейтинг студента з освітнього компонента складається з балів, що він отримує за:  

1) модульну контрольну роботи (дві частини); 

2) експрес-опитування на лекціях; 

3) практичних роботи. 

 

Оцінювання результатів за курсом (бали) 

  

Етап оцінювання знань та вмінь 
Максималь

ні бали 
за курсом 

Залік 40 

Завдання  

п
р
ак

ти
ч
н

і 
за

н
ят

тя
 

1 Основні параметри вітроенергетичної установки 5 

2 Основні параметри електромеханічних систем (ЕМС) з тепловими 

машинами 
5 

3 Коефіцієнт потужності як показник оцінювання енергоефективності 

процесів 
5 

4 Вибір модифікації асинхронного двигуна (АД) з підвищеним ковзанням 

для режимів роботи S1, S2, S3, S6 
5 

5 Визначення енергетичної ефективності ЕМС регулювання напруги АД за 

зміни завантаження 
5 

6 Дослідження статичних та динамічних характеристик АД засобами 

бібліотечних блоків системи МАТЛАВ 
5 

7 Дослідження пускових і робочих характеристик АД засобами системи 

МАТЛАВ із задаванням параметрів заступної схеми АД відповідно 

довіднику     

5 

8 Визначення величини струму і коефіцієнту потужності ЕМС: АД – 

тиристорний регулятор напруги (ТРН) при варіюванні величини напруги 

живлення АД 

10 

9 Формування динамічних режимів зміни схеми з’єднання фаз обмотки 

статора АД при переключеннях: схема «трикутник» - схема «зірка» 
5 

МКР 
Формування виразу коефіцієнта енергетичної ефективності процесів ЕМС 

за темою (бакалаврської роботи) 
10 

 100 

Розрахунок шкали  (RС)рейтингу  

RC(max)=40+8*5+10+10=100 балів  

 

За результатами навчальної роботи за перші 7 тижнів максимальна сума набраних балів 

складає 44 бали. На першій атестації (8-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо його 

поточний рейтинг не менше 0,5*44 = 22 бали. 

За результатами 13 тижнів навчання максимальна сума набраних балів має складати 81 бал. 

На другій атестації (14-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо його поточний рейтинг не 

менше 0,5*81 = 41 бал. 

Студенти, які наприкінці семестру мають рейтинг менше 60 балів, а також ті, хто хоче 

підвищити оцінку в системі ECTS, виконують залікову контрольну роботу. При цьому до балів за 

семестр, помножених на ваговий коефіцієнт 0,1, додаються бали за контрольну роботу і ця 

рейтингова оцінка є остаточною. Завдання контрольної роботи складається з трьох питань різних 



розділів робочої програми з переліку, що наданий у методичних рекомендацій до засвоєння 

освітнього компонента.  

Кожне питання контрольної роботи оцінюється у 30 балів відповідно до системи оцінювання: 

– «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 27-30 балів; 

– «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації або 

незначні неточності) – 23-26 балів; 

– «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації та деякі 

помилки) – 18-22 бали; 

– «незадовільно», незадовільна відповідь – 0 балів. 

 

Сума балів переводиться до залікової оцінки згідно з таблицею: 

Рейтингові бали, RD Оцінка за університетською шкалою 

95 ≤ RD ≤ 100 Відмінно 

85 ≤ RD ≤ 94 Дуже добре 

75 ≤ RD ≤ 84 Добре 

65 ≤ RD ≤ 74 Задовільно 

60 ≤ RD ≤ 64 Достатньо 

RD< 60 Незадовільно 

Невиконання умов допуску  

до семестрового контролю 
Не допущено 

Необхідною умовою допуску до заліку є повне виконання навчального плану, а також попередній 

рейтинг не менше 30.  

Студенти, які виконують додаткові завдання та проявлять творчу ініціативу, отримують 

заохочувальні бали від 1 до 10. 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Контрольні запитанняз дисципліни «Проектування елементів мехатронних систем 

нафтогазових виробництв» 

1. Порівняльна характеристика способів акумулювання енергії. Використання акумулювання 

енергії в МТС і ЕМС.  

2. Визначення енергетичних можливостей вітрогенераторних установок. Заходи щодо підвищення 

їх ефективності.  

3. Низькопотенційні джерела теплової енергії. Установки використання їх ресурсів.  

4. Принцип дії теплового насосу. Його застосування, визначення ефективності. Типи холодильних 

машин.  

5. Вплив коефіцієнта потужності ЕМС на показники комплексної ефективності.  

6. Баланс реактивної потужності в мережі. Його вплив на стійкість споживачів за напругою.  

7. Коефіцієнт потужності при синусоїдальних і несинусоїдальних процесах. Заходи щодо його 

підвищення.  

8. Причини застосування і характеристика заходів щодо підвищення коефіцієнта потужності.  

9. Вибір електродвигунів за типом і потужністю.  

10. Алгоритми вибору двигунів для режимів S1, S3.  

11. Еквівалентування навантаження до стандартного значення тривалості включення. Мета, 

вирази.  

12. Підвищення енергоефективності при зменшенні напруги малозавантажених АД.  

13. Ефективність використання енергії. Коефіцієнт енергоефективності.  

14. Мета і переваги комплексного проектування електромеханічний систем.  

15. Етапи комплексного проектування. Вимоги до математичних моделей комплексного 

проектування. 

16. Особливості мехатронних систем. 

17. Критерії комплексного проектування. 

18. Приклади і обґрунтування переваг комплексного проектування. 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено  д.т.н., доцент Попович Олександр Миколайович 

Ухвалено кафедрою АЕМК (протокол № 18від 25.05.2021) 

Погоджено Методичною комісією інституту ІЕЕ (протокол № 6 від 26.05.2021) 


