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1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Електричний привод є основним засобом приведення до руху сучасних 

машин та механізмів та керування цим рухом. Саме автоматизований 

електропривод дав змогу досягти потрібних продуктивності, швидкодії, 

точності у таких галузях промисловості, як металургія, машинобудування, 

харчова промисловість тощо. За допомогою електропривода впроваджуються 

енергоощадні технології, використання автоматизованого електроприводу є 

передумовою автоматизації технологічних процесів.  

Ці методичні вказівки мають полегшити студентам, які обрали вибірковий 

блок дисциплін «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», 

пошук вихідних даних для кваліфікаційної роботи на передатестаційній 

практиці та допомогти їм цілеспрямовано та якісно виконати кваліфікаційну 

роботу.  

2 ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНА ПРАКТИКА 

Метою передатестаційної практики є збір вихідної інформації для 

кваліфікаційної роботи.  

Базою передатестаційної практики може бути обране підприємство будь-

якої галузі, цехи якого оснащені технологічним обладнанням з автоматизованим 

електроприводом. В окремих випадках місцем проходження практики можуть 

бути науково-дослідні та проектно-конструкторські інститути та підрозділи, а 

також кафедра електропривода. 

Протягом практики студент повинен вивчити: 

1. Стосовно технологічного агрегату (механізму) в цілому: 

 Технологічний процес, у якому бере участь обраний технологічний агрегат; 

 конструкцію технологічного агрегату (механізму), що обрано як об’єкт 

кваліфікаційної роботи (в тому числі креслення загального виду та 

кінематичну схему); 

 його призначення, загальну характеристику та основні параметри; 

 номенклатуру оброблюваних деталей; 

 швидкості руху робочих органів; 

 загальну характеристику електрообладнання агрегату; 

 характер взаємодії основних механізмів технологічного агрегату; 

 місце агрегату у технологічному процесі дільниці, цеху (попередні та 

наступні технологічні операції з оброблюваними деталями, спосіб їх транс-

портування). 

Джерела інформації: інструкція з експлуатації технологічного агрегату 

(механізму), безпосередні спостереження. 

2. Стосовно електропривода обраного механізму (агрегату): 

 тип, потужність (момент) та основні характеристики комплектного 

електропривода (в тому числі перетворювача енергії, двигуна, датчиків 

зворотних зв’язків); 
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 технічний опис та інструкцію з експлуатації комплектного електропривода з 

принциповими схемами силової частини та системи автоматичного керування. 

Джерело інформації: технічний опис та інструкція з експлуатації 

електропривода з принциповими електричними схемами. 

3. Стосовно автоматизації: 

 За технічною та технологічною документацією слід звертатися, перш за 

все, до керівника практики від підприємства, а також до технолога цеху або 

дільниці, керівника структурного підрозділу, до якого належить виробнича 

ділянка. У деяких випадках за направленням керівника практики від 

підприємства доцільно проконсультуватись з головним технологом. Інколи 

підприємство відмовляється надати усі необхідні для дипломного 

проектування матеріали з міркувань інформаційної безпеки або з інших 

причин. В такому випадку вихідні дані для проектування мають надати 

керівник практики від університету, керівник дипломного проекту або 

керівник розділу. 

 Аналіз та складання технічного завдання на проектування. Задля виконання 

етапу необхідно ознайомитись з повним технологічним циклом 

підприємства та глибоко вивчити технологію ділянки, для якої 

проектується АСК ТП. Слід ретельно проаналізувати технологічний 

процес, технічні дані устаткування, виявити слабкі ланки та можливості для 

покращання показників продукції (як технічні та технологічні, так і 

організаційні). На цьому етапі необхідно обробити вихідні дані: задати 

технологічний процес (ТП) у стандартному вигляді, зручному для 

подальшої алгоритмізації (циклограми, діаграми або таблиці станів і 

переходів, структурні схеми із зазначенням потоків сировини, матеріалів, 

енергії, напівфабрикатів та готового продукту). 

4. Стосовно техніко-економічного обґрунтування: 

 капітальні витрати (витрати на придбання устаткування, матеріалів, 

технології, приладів діагностики стану устаткування тощо, витрати на 

монтажно-налагоджувальні роботи, витрати на проведення проектно-конс-

трукторських робіт, підготовку персоналу й виконання інших робіт, 

необхідних для реалізації технічного рішення); 

 вихідні дані для розрахунку експлуатаційних витрат (амортизаційні 

відрахування, заробітна плата обслуговуючого персоналу, відрахування на 

соціальні заходи від заробітної плати, витрати на технічне обслуговування 

й поточний ремонт устаткування, вартість електроенергії, споживаної 

об'єктом розробки) окремо для базового та проектного варіанту. 

5. Стосовно охорони праці: 

 перелік небезпечних та шкідливих факторів, які характерні для даного 

виробництва; 

 інженерні заходи з охорони праці, які реалізовані на верстаті та в цеху. 

Джерело інформації: інструкція з експлуатації технологічного агрегату, 

інструкції з охорони праці на робочих місцях. 
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Протягом практики студент складає звіт про передатестаційну практику. 

Зміст звіту: 

 загальна характеристика підприємства та цеха; 

 опис технологічного процесу; 

 загальна характеристика технологічного агрегату (механізму), його 

електрообладнання (насамперед електропривода); 

 функціональна схема комплектного електропривода; 

 перелік матеріалів, що зібрані протягом практики. 

Обсяг звіту –  15-20 с. Звіт здається керівнику практики та захищається 

протягом двох тижнів з початку наступного семестру.  

3 ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

3.1 Мета та завдання кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційна робота є заключним етапом навчання у бакалавраті і має на 

меті: 

 систематизацію, закріплення та розширення теоретичних знань, 

практичних навичок і компетенцій зі спеціальності та їх використання для 

розв’язання конкретних науково-технічних задач; 

 розвинення навичок самостійної роботи, вміння ставити та розв’язувати 

складні інженерні задачі під час проектування електропривода; 

 розвинення творчої ініціативи, самостійності в роботі та вміння орієнту-

ватися в технічній літературі. 

Студент, що розпочав виконання кваліфікаційної роботи, разом з головним 

керівником роботи складає завдання на роботу за встановленою формою (див. 

Додаток 3). Керівник роботи допомагає студенту в розробці календарного плану 

роботи, надає необхідні консультації, рекомендує потрібну літературу, 

документацію та довідкові матеріали, а також перевіряє кваліфікаційну роботу 

та дає на неї письмовий відгук.  

За прийняті в роботі рішення, правильність виконаних розрахунків та 

грамотність тексту несе відповідальність студент – автор кваліфікаційної 

роботи. Керівник та консультанти лише дають поради та пояснення щодо 

питань, які виникли в студента, сприяють прийняттю потрібного рішення та 

слідкують за правильністю та послідовністю загального напрямку виконання 

роботи.  

3.2 Тема кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційна робота має відповідати майбутній спеціальності студента, 

відображати сучасний рівень розвитку науки і техніки та давати студенту 

можливість самостійного вибору варіантів виконання поставлених завдань. 

Тема роботи пропонується студенту кафедрою електропривода. 

Отримавши завдання, студент повинен підібрати необхідну літературу та 

ознайомитись зі станом справ за даною тематикою, а під час практики ретельно 

вивчити умови та режими роботи проектованого об’єкта, підібрати матеріали, 
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потрібні для виконання роботи. Тему роботи з обґрунтуванням доцільності її 

розробки може запропонувати сам студент. Остаточне формулювання теми і 

уточнення вихідних даних здійснюється керівником роботи.  

Як об’єкт детальної розробки за узгодженням з керівником обирається 

один з механізмів технологічного агрегату, який потребує використання 

електропривода із замкненою системою автоматичного регулювання швидкості, 

положення або іншої координати. Приклади тем кваліфікаційних робіт наведено 

у Додатку 1.   

Перевагу слід віддавати темам, у межах яких кілька студентів детально 

проробляють проекти окремих складових одного технологічного агрегату. 

Наприклад, в розробці електрообладнання та автоматизації одного 

металорізального верстата можуть приймати участь три студенти: один 

детально опрацьовує електропривод головного руху, другий – електропривод 

поздовжньої подачі, третій – електропривод поперечної подачі.  

В окремих випадках тема роботи може бути пов’язана з тематикою 

наукових робіт кафедри, з розробкою лабораторних установок для дослідження 

автоматизованих електроприводів та їх елементів. 

3.3 Використання обчислювальної техніки 

Використання обчислювальної техніки (ОТ) є обов’язковим. Засоби ОТ 

можуть бути використані: 

 для виконання громіздких багаторазових розрахунків; 

 в задачах автоматизованого проектування; 

 для набору тексту пояснювальної записки; 

 для математичного моделювання перехідних процесів у системі 

автоматичного керування. 

Вибір програмних засобів визначається характером вирішуваного завдання. 

Це можуть бути алгоритмічні мови програмування різних рівнів, спеціалізовані 

пакети для моделювання систем автоматичного керування або електронних 

схем, системи автоматизованого проектування, математичні пакети, системи 

керування базами даних, електронні таблиці, текстові та графічні редактори 

тощо. Посилання на використані програмні засоби обов’язкове. Якщо програма 

або модель розроблена студентом, у відповідному розділі роботи наводиться її 

блок-схема, а у додатку – роздруківка тексту програми.  

3.4 Основні вимоги до оформлення роботи 

Здійснюється відповідно до ДСТУ 3008:2015. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура та правила оформлювання. 

Робота складається з розрахунково-пояснювальної записки та 

мультимедійної презентації. Мова роботи – українська або англійська. 

Розрахунково-пояснювальна записка обсягом до 50 сторінок тексту 

оформлюється згідно з чинними стандартами. Першим у записці 

розташовується титульний аркуш (форма – у Додатку 2), за ним – завдання на 

роботу (див. Додаток 3), реферат (приклад – у Додатку 4), зміст, вступ, далі – 
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основний текст записки, висновки, додатки, перелік посилань, 4 чисті аркуші 

для відгуків та рецензій. 

Текст записки виконують на аркушах білого паперу формату А4 (210 х 297 

мм) за допомогою комп’ютера (розмір шрифту 14 пт.). Текст розміщується на 

одній стороні аркушу.  

Нумерація аркушів (включно з рисунками та таблицями) – незалежна в 

межах усієї записки. Титульний аркуш та завдання не нумеруються, але в 

підрахунках загальної кількості аркушів записки враховуються. 

Текст повинен бути стислим, чітким та ясним. Неприпустимі скорочення, 

крім загальновживаних та окремо обумовлених при їх першому використанні. 

Кожний розділ пояснювальної записки (крім вступу та висновків) 

позначається порядковим номером. Якщо у складі розділу є підрозділи 

(параграфи), їх позначають порядковими номерами, перед якими ставлять 

номер розділу з крапкою. Назви підрозділів пишуть малими літерами 

(наприклад, 4.1 Розрахунок параметрів регулятора струму). У кінці назви 

розділу або підрозділу крапка не ставиться. Переносів у назвах розділів та 

підрозділів не роблять.  

У тексті пояснювальної записки наводяться в разі потреби рисунки, схеми 

та таблиці (на окремих аркушах або серед тексту). Нумерація рисунків та 

таблиць повинна бути двоступінчастою (подібно до нумерації підрозділів). 

Таблиці повинні мати заголовки, рисунки – підрисункові підписи, які 

пояснюють зміст рисунку або таблиці.  

Якщо згадується матеріал, що відноситься до графічної частини роботи, 

слід робити посилання на номер відповідного аркуша з кресленнями.  

Розрахункові формули, на котрі є посилання в тексті, нумеруються так само, 

як і рисунки. Формули наводяться спочатку в загальному вигляді, потім 

підставляються числові значення і наводиться результат розрахунків з позначенням 

розмірності. Усі символи та коефіцієнти повинні мати пояснення безпосередньо під 

формулою. Перший рядок пояснення починається зі слова «де» без двокрапки 

після нього. Наприклад: 

22
10

220


R

U
I А,         (2.3) 

де U – напруга, R – опір. 

Для економії місця та зручності читання результати багаторазових однотипних 

розрахунків за однією формулою слід розташовувати в таблицях. Використання в 

тексті записки копій формул з математичних пакетів (наприклад, MathCAD) не 

допускається.  

Посилання на літературні джерела даються у прямокутних дужках, де 

позначається номер відповідного джерела у переліку  посилань (наприклад, так: 

[4]).  

Розрахунково-пояснювальна записка повинна бути написана з правильним 

використанням технічної термінології, визначень та загальновживаних умовних 

буквених позначень фізичних та математичних величин. Усі розрахунки 

виконуються в системі СІ. 



 8 
 

 

Докладний переказ загальновідомих фактів неприпустимий. Кваліфікаційна 

робота,  вміст якої обмежується описом та порівнянням відомих схем та 

пристроїв, вважається незадовільною.  

Реферат (Додаток 4) за обсягом не перевищує 1 с. Після характеристики 

складу роботи вказується об’єкт детальної розробки, мета роботи, дається 

характеристика розробленого електропривода, перелік вирішених завдань, 

економічна ефективність. Обов’язково наводяться назва та тип технологічного 

агрегату, комплектного електропривода, підкреслюються елементи новизни та 

реалізовані засоби енергозбереження. Реферат виконується у двох варіантах: 

українською мовою та однією з західноєвропейських мов. Закінчується реферат 

ключовими словами, які дозволяють відрізнити дану роботу від інших подібних. 

Мультимедійна презентація роботи містить у собі 10-15 слайдів, 

оформлених у корпоративному стилі. На слайдах має бути відображений вміст 

усіх основних розділів роботи. На титульному слайді зазначається назва 

університету, факультету та випускової кафедри, спеціальність, тема роботи, 

прізвища та ініціали її автора та керівника, рік виконання роботи. На наступні 

слайди за узгодженням із керівником можуть бути винесені: 

 задачі роботи у вигляді короткого списку; 

 схеми (технологічні, електричні принципові, підключення, зовнішніх 

з’єднань, кінематичні, структурні, функціональні, схеми математичних 

моделей, алгоритмів тощо); 

 невеликі таблиці з основними параметрами обраного обладнання 

(двигунів, перетворювачів енергії, контролерів, давачів тощо); 

 графіки (механічні, електромеханічні та інші характеристики, 

експериментальні та аналітичні залежності, осцилограми 

експериментальні або отримані шляхом моделювання, тахограми та 

діаграми навантажень тощо); 

 фото та креслення загального виду (переважно для пристроїв власної 

розробки); 

 основні формули, використані в роботі (у разі необхідності); 

 висновки по роботі у вигляді списку. 

 

4 ОЦІНЮВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ КЕРІВНИКОМ 

Здійснюється експертним методом з використанням критеріїв, 

регламентованих Положенням про оцінювання результатів навчання здобувачів 

вищої освіти НТУ «ДП» [28]. 
Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи  

магістра 

Показник 

оцінки  

Знання  

Результати кваліфікаційної роботи– правильні, обґрунтовані, осмислені. 

Характеризують наявність: 

спеціалізованих концептуальних знань на рівні новітніх досягнень; 

критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та 

на межі предметних галузей 

95-100 
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Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи  

магістра 

Показник 

оцінки  

Відповідь містить не грубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й недостатньо обґрунтована 80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, недостатньо обґрунтована та 

осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про об’єкт вивчення 65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 

Кваліфікаційна робота характеризує уміння:: 

виявляти проблеми; 

формулювати гіпотези; 

розв’язувати проблеми; 

оновлювати знання; 

інтегрувати знання; 

провадити інноваційну діяльність; 

провадити наукову діяльність 

95-100 

Кваліфікаційна робота характеризує уміння/навички застосовувати знання в 

практичній діяльності з не грубими помилками 

90-94 

Кваліфікаційна робота характеризує уміння/навички застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Кваліфікаційна робота характеризує уміння/навички застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації двох вимог 

80-84 

Кваліфікаційна робота характеризує уміння/навички застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації трьох вимог 

74-79 

Кваліфікаційна робота характеризує уміння/навички застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Кваліфікаційна робота характеризує уміння/навички застосовувати знання в 

практичній діяльності при виконанні завдань за зразком 

65-69 

Кваліфікаційна робота характеризує уміння/навички застосовувати знання при 

виконанні завдань за зразком, але з неточностями 

60-64 

Рівень умінь/навичок незадовільний <60 

Комунікація 

Зрозумілість тексту кваліфікаційної роботи.  

Мова: 

правильна; 

чиста; 

ясна; 

точна; 

логічна; 

виразна; 

лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

наявність логічних власних суджень; 

доречна аргументації та її відповідність відстоюваним положенням; 

правильна структура відповіді (доповіді); 

95-100 
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Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи  

магістра 

Показник 

оцінки  

правильність відповідей на запитання; 

доречна техніка відповідей на запитання; 

здатність робити висновки та формулювати пропозиції; 

використання іноземних мов у професійній діяльності 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна комунікаційна стратегія з 

незначними хибами 

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна комунікаційна стратегія 

(сумарно не реалізовано три вимоги) 

85-89 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна комунікаційна стратегія 

(сумарно не реалізовано чотири вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна комунікаційна стратегія 

(сумарно не реалізовано п’ять вимог) 

74-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна комунікаційна стратегія 

(сумарно не реалізовано сім вимог) 

70-73 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та комунікаційна стратегія з хибами 

(сумарно не реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та комунікаційна стратегія з хибами 

(сумарно не реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

Відмінне володіння компетенціями: 

використання принципів та методів організації діяльності команди; 

ефективний розподіл повноважень в структурі команди; 

підтримка врівноважених стосунків з членами команди (відповідальність 

за взаємовідносини); 

стресовитривалість;  

саморегуляція;  

трудова активність в екстремальних ситуаціях; 

високий рівень особистого ставлення до справи; 

володіння всіма видами навчальної діяльності; 

належний рівень фундаментальних знань; 

належний рівень сформованості загальнонавчальних умінь і навичок 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями відповідальності і автономії з незначними 

хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями відповідальності і автономії (не реалізовано дві 

вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями відповідальності і автономії (не реалізовано 

три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями відповідальності і автономії (не реалізовано 

чотири вимоги) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і автономії (не 

реалізовано п’ять вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і автономії (не 

реалізовано шість вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і автономії (рівень 

фрагментарний) 

60-64 

Рівень відповідальності і автономії незадовільний <60 
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Інтегральна оцінка керівника може визначається як середня за всіма 

дескрипторами або з використанням вагових коефіцієнтів. 

 

5 ЗАХИСТ РОБОТИ 

Загальну організацію виконання кваліфікаційної роботи здійснює 

профілююча кафедра. Рішенням кафедри визначаються контрольні терміни 

звітування студентів перед керівником про виконану роботу.  

Закінчена робота із переплетеною пояснювальною запискою та під-

писаними автором роздруківкою презентації передається консультантам з 

окремих розділів для відгуку та оцінки роботи студента з відповідних розділів, а 

також нормоконтролеру кафедри. Не пізніше як за  тиждень до захисту рукопис 

роботи передається головному керівникові. Головний керівник перевіряє текст 

записки на відповідність завданню, на плагіат та дає відгук на роботу. Допуск 

до рецензування та захисту здійснює завідувач кафедри. Усі відгуки та рецензії 

повинні закінчуватись оцінкою за стобальною шкалою. До рецензування 

залучаються провідні спеціалісти промислових підприємств, проектних та 

науково-дослідних організацій, а також кваліфіковані викладачі інших кафедр та 

навчальних закладів.  

На захист кваліфікаційних робіт до екзаменаційної комісії подаються:  

 кваліфікаційна робота студента;  

 відгук керівника кваліфікаційної роботи;  

 відгуки керівників розділів;  

 довідка про результат перевірки рівня запозичень згідно з п. 4.1.4 

Положення про систему запобігання та виявлення плагіату в НТУ «ДП» 

[27];  

 рецензія на кваліфікаційну роботу. 

До екзаменаційної комісії можуть подаватися й інші матеріали, що 

характеризують загальну та спеціальну (фахову) компетентність випускника, 

наукову та практичну цінність виконаної ним кваліфікаційної роботи: статті, 

заяви на патент, патенти, акти про впровадження результатів, зразки матеріалів, 

макети, вироби, оригінальні математичні моделі та програми тощо. 

Для доповіді про зроблену роботу студенту надається не більше 10-15 

хвилин. Протягом цього часу студент повинен без зайвої деталізації надати таку 

інформацію про свою роботу: 

1) загальна характеристика роботи: 

 тема роботи; 

 її актуальність; 

 характеристика структури роботи; 

2) розділ “Технологічна частина”: 

 загальна характеристика технологічного агрегату та його 

електрообладнання; 

 загальна характеристика технологічного процесу, коротка характеристика 

типової оброблюваної деталі або типової технологічної операції; 
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 вимоги до електропривода; 

3) розділ “Автоматизований електропривод”: 

 перелік завдань, які опрацьовані в розділі; 

 загальна характеристика розробленого електропривода (тип комплектного 

електропривода, система електропривода, характеристика основного 

силового електрообладнання, структура системи автоматичного 

керування) та обґрунтування основних проектних рішень; 

 реалізовані в роботі заходи з енергозбереження. 

4) розділ «Динаміка електромеханічної системи»: 

 структурна схема системи автоматичного керування  електроприводом; 

 схема математичної моделі; 

 режими роботи електропривода, в яких здійснювалося моделювання; 

 осцилограми перехідних процесів; 

 висновки за результатами моделювання 

5) розділ «Автоматизація технологічного процесу»: 

 структура АСК ТП; 

 основні характеристики обраних засобів автоматизації (контролерів, 

давачів, регуляторів тощо); 

 лістинг програми, що реалізує розроблений алгоритм керування. 

6) розділ “Техніко-економічне обґрунтування”: 

 технічна характеристика базового та проектованого об’єктів; 

 рівень економічної ефективності та її джерела; 

 соціальний ефект (якщо він є). 

Приблизно 2/3 тривалості доповіді присвячується розділу 

«Автоматизований електропривод». 

У ході захисту студенту можуть бути задані членами Екзаменаційної 

комісії (ЕК) будь-які питання, які мають безпосереднє або непряме відношення 

до теми роботи. Крім того, студент повинен відповісти на зауваження у відгуках 

консультантів, керівника та рецензента.  

Захист кваліфікаційних робіт має проходити в послідовності:  

1) голова екзаменаційної комісії:  

- перед початком засідання оголошує розклад, порядок роботи 

екзаменаційної комісії, регламент презентації кваліфікаційної роботи, критерії 

оцінювання;  

- відкриває засідання та представляє присутнім членів комісії, посилаючись 

на відповідний наказ;  

- перед захистом кожної кваліфікаційної роботи оприлюднює відомості про 

виконання студентом навчального плану та надає йому слово для презентації 

результатів кваліфікаційної роботи;  

2) здобувач називає тему кваліфікаційної роботи, формулює протиріччя 

практики (проблему), що лежить в основі вибору теми, аргументує її 

актуальність, визначає предмет розробки або досліджень, формулює постановку 
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задач та результати їх виконання, аргументує їх відповідність вимогам новизни, 

достовірності та практичної цінності.  

Здобувач під час захисту може використовувати різні форми візуалізації 

доповіді: слайди, аудіо-, відеоматеріали, діючі макети тощо;  

3) після завершення доповіді здобувача екзаменаційна комісія ставить йому 

запитання;  

4) здобувач надає відповіді на запитання екзаменаційної комісії;  

5) керівник кваліфікаційної роботи оголошує основні положення відгуку та 

аргументує оцінку;  

6) керівник кваліфікаційної роботи або секретар комісії оголошує рецензію 

на кваліфікаційну роботу;  

7) здобувач відповідає на зауваження керівника та рецензента;  

8) голова комісії оголошує про закінчення захисту;  

9) голова комісії після завершення захисту кваліфікаційних робіт оголошує 

початок закритого засідання, на якому приймається рішення про оцінку 

результатів захисту кваліфікаційних робіт, а також про видачу випускникам 

дипломів про закінчення університету, отримання певного ступеня та 

кваліфікації. Керівники кваліфікаційних робіт мають право бути присутніми на 

закритому засіданні.  

Рішення приймається відкритим голосуванням звичайною більшістю 

голосів членів екзаменаційної комісії, які брали участь в її засіданні. При 

однаковій кількості голосів голова екзаменаційної комісії має вирішальний 

голос. Рішення екзаменаційної комісії є остаточним і оскарженню не підлягає.  

10) голова екзаменаційної комісії запрошує студентів на продовження 

відкритого засідання та оголошує результати рішення. 

Оцінювання захисту кваліфікаційної роботи екзаменаційною комісією 

здійснюється за шкалами [28]: 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

 

Критерії оцінювання захисту кваліфікаційної роботи : 

- оцінка керівника; 

- оцінка нормоконтролера; 

- рівень інноваційності результатів; 

- рівень достовірності результатів; 

- рівень практичної цінності результатів; 

- рівень знань; 

- рівень умінь; 

- рівень комунікації; 

- рівень автономності та відповідальності; 
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- оцінка рецензента. 

При оцінюванні роботи враховується якість її виконання та оформлювання, 

новизна і вагомість отриманих результатів, якість доповіді здобувача і повнота 

його відповідей на поставлені запитання. 

Повторний захист кваліфікаційної роботи з метою підвищення оцінки не 

дозволяється. 

Здобувач, який при захисті кваліфікаційної роботи отримав незадовільну 

оцінку, відраховується з університету і йому видається академічна довідка 

встановленого зразка. 

Здобувач, який не захистив кваліфікаційну роботу, допускається до 

повторного захисту її протягом трьох років після закінчення університету. У 

цьому випадку екзаменаційна комісія встановлює, чи може студент представити 

до захисту ту саму кваліфікаційну роботу з доопрацюванням, яке визначає 

комісія, або ж повинен розробити нову тему, яка встановлюється відповідною 

кафедрою. 

Здобувачам, які успішно захистили кваліфікаційні роботи, рішенням 

екзаменаційної комісії видається диплом встановленого зразка про закінчення 

університету та отриману кваліфікацію. 

Випускники, які за підсумками навчання отримали диплом з відзнакою, а 

також які виявили схильність до науково-дослідницької роботи, можуть бути 

рекомендовані до вступу в аспірантуру. 

6 ПОВНОВАЖЕННЯ УЧАСНИКІВ АТЕСТАЦІЇ 

6.1 Студент 

Студент, виконуючи кваліфікаційну роботу, повинен: 

- обрати й узгодити з керівником тему роботи; 

- отримати завдання на кваліфікаційну роботу; 

- самостійно виконувати кваліфікаційну роботу, використовуючи матеріали 

передатестаційної практики, методичне та інформаційне забезпечення; 

- систематично відвідувати консультації керівника роботи і керівників 

розділів; 

- сприймати зауваження та оперативно виконувати методичні вказівки 

керівників; 

- щотижня інформувати керівника про хід виконання завдання на 

кваліфікаційну роботу; 

- подати кваліфікаційну роботу на перевірку керівникам розділів, отримати 

оцінку за виконання кожного розділу; 

- подати готовий матеріал на перевірку керівнику роботи; 

- отримати рецензію на кваліфікаційну роботу; 

- подати кваліфікаційну роботу, підписану керівником, та її електронний 

примірник відповідальній особі кафедри для перевірки рівня запозичень та 

отримати відповідну довідку про результат перевірки; 

- підготувати доповідь про основні положення кваліфікаційної роботи; 
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- надати відповідь на зауваження керівника роботи, керівників розділів, 

рецензента; 

- відповідно до графіка захистити роботу на засіданні екзаменаційної 

комісії, дотримуючись регламенту; 

- отримати документ про вищу освіту. 

6.2 Керівник кваліфікаційної роботи 

Керівник повинен: 

- видати актуальну тему кваліфікаційної роботи; 

- видати завдання на кваліфікаційну роботу із зазначенням термінів 

виконання розділів та подання роботи до екзаменаційної комісії; 

- керувати виконанням кваліфікаційної роботи; 

- скласти графік консультацій; 

- дотримуватись графіка консультацій; 

- контролювати якість виконання роботи; 

- розв’язувати спірні питання, що виникають між випускником і 

керівниками розділів; 

- інформувати на засіданні кафедри про виконання календарного плану 

завдання; 

- при суттєвому відхиленні від календарного плану порушувати питання 

про призупинення виконання кваліфікаційної роботи; 

- перевірити кваліфікаційну роботу й оцінити її, визначаючи якість 

виконання кваліфікаційної роботи, за критеріями оцінювання, що корелюють з 

дескрипторами Національної рамки кваліфікацій за рівнями вищої освіти, які 

подані в Положенні про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 

освіти», підписати титульний аркуш пояснювальної записки та матеріали 

графічної частини; 

- написати аргументований відгук на кваліфікаційну роботу й направити її 

на рецензування; 

- повернути студенту роботу до захисту; 

- провести підготовку студента до захисту кваліфікаційної роботи; 

- бути присутнім у момент захисту роботи та оголосити свій відгук на 

засіданні екзаменаційної комісії. 

6.3 Керівник окремого розділу 

Керівнику розділу належить: 

- керувати виконанням цієї частини роботи; 

- скласти графік консультацій; 

- дотримуватися графіка консультацій; 

- інформувати керівника роботи про стан виконання розділу; 

- рекомендувати методи вирішення проблем, що виникають; 

- проставити оцінку якості виконання розділу на титульному аркуші. 

6.4 Нормоконтролер 

Нормоконтролеру необхідно: 
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- оцінити ступінь застосування в кваліфікаційній роботі вимог чинних 

стандартів, інших нормативних документів, наявності й правильного 

оформлювання посилань на них; 

- оцінити (відповідно до Положення про систему запобігання та виявлення 

плагіату у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка») 

рівень запозичень у тексті пояснювальної записки кваліфікаційної роботи та 

надати здобувачеві роздруковану довідку про результати перевірки. У разі, коли 

рівень запозичень перевищує припустимий, повернути кваліфікаційну роботу 

здобувачеві та довести виявлений факт академічного плагіату до відома 

керівника роботи; 

- проставити оцінку за відповідність оформлювання кваліфікаційної роботи 

чинним вимогам та підписати титульний аркуш пояснювальної записки. 

6.5 Завідувач випускової кафедри 

Завідувачу випускової кафедри належить: 

- затвердити завдання на кваліфікаційні роботи здобувачів; 

- забезпечити методичну та інформаційну базу атестації здобувачів; 

- створити необхідні умови для виконання кваліфікаційних робіт у 

приміщеннях кафедри, університету; 

- контролювати виконання графіка проведення консультацій викладачами 

кафедри; 

- визначати рецензентів кваліфікаційних робіт із зовнішніх організацій, а 

також із співробітників споріднених кафедр та подавати кандидатури 

рецензентів й затвердити їх у декана факультету (директора інституту). 

Рецензент кваліфікаційної роботи не повинен бути співробітником кафедри; 

- розглядати на засіданнях кафедри стан виконання кваліфікаційних робіт, 

керівництво якими здійснюють викладачі кафедри; 

- розглядати та приймати рішення відносно спірних питань між керівником 

роботи та здобувачем; 

- контролювати об’єктивність оцінювання кваліфікаційних робіт; 

- організовувати перевірку кваліфікаційних робіт на наявність плагіату та 

оприлюднення їх на офіційному сайті університету або його підрозділу, або у 

репозиторії; 

- вирішувати питання допуску кваліфікаційних робіт до захисту. 

6.6 Рецензент кваліфікаційної роботи 

Рецензенту необхідно: 

- отримати від студента кваліфікаційну роботу на підставі направлення на 

рецензування; 

- проаналізувати зміст пояснювальної записки та графічного 

(демонстраційного) 

матеріалу кваліфікаційної роботи на відповідність чинним вимогам, 

проставити оцінку за якість виконання роботи; 

- підготувати рецензію. Рецензія не повинна дублювати відгук керівника. 

Підпис рецензента – співробітника зовнішньої організації, засвідчується 

печаткою організації. 
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Негативна оцінка, яка висловлена в рецензії, не є підставою до 

недопущення студента до захисту. 

7 СКЛАД КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Кваліфікаційна робота складається з розрахунково-пояснювальної записки 

(обсягом до 50 с.) та мультимедійної презентації.  

Записка повинна мати такі розділи: 

 вступ (1 с.); 

 технологічна частина (5 – 7 с.); 

 автоматизований електропривод (15 – 25 с.); 

 дослідження динаміки електропривода (до 5 с.); 

 автоматизація технологічного процесу (до 8 с.); 

 техніко-економічне обґрунтування (8 – 12 с.). 

 висновки (до 1 с.) 

Перелік розділів може бути змінений, якщо робота носить дослідницький 

характер. Для цього необхідні подання керівника роботи та рішення кафедри.  

У ВСТУПІ формулюється актуальність, мета  та завдання кваліфікаційної 

роботи, її значення для промисловості, новизна отриманих результатів. 

У розділі “ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА” розглядаються такі питання: 

 характеристика технологічного агрегату (механізму) та його основні параметри; 

 загальна характеристика електрообладнання агрегату, його режимів роботи та 

умов експлуатації; 

 опис обраного механізму, його конструкція, параметри та кінематична схема; 

 загальний опис технологічного процесу; 

 діаграми швидкостей та навантажень обраного механізму в процесі обробки 

(можуть бути перенесені до наступного розділу); 

 вимоги до електропривода (в т.ч. діапазон регулювання швидкості, швидкодія, 

точність, конструктивне виконання тощо) та системи програмного керування. 

Розділ “АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД” є основним. У 

ньому обирається система електропривода, двигун, комплектний 

електропривод,  розраховуються основні елементи системи автоматичного 

регулювання.  

Вибір системи електропривода здійснюється виходячи з вимог до 

електропривода, що сформульовані в попередньому розділі. Звичайно 

порівнюють кілька систем, придатних до даної області застосування, 

аналізуючи їх переваги та недоліки. 

Попередній вибір двигуна здійснюється виходячи з можливих швидкостей 

та статичних навантажень, характерних для даного механізму, а перевірка за 

нагріванням – з урахуванням динамічних навантажень. Методика розрахунку 

навантажень надані в [2, 6, 17, 18, 19], порядок вибору двигуна – в [6, 17, 18, 

19], параметри двигунів постійного та змінного струму – в [6, 7].  

Виходячи з напруги та струму обраного двигуна вибирається типорозмір 

комплектного електропривода. Для електропривода постійного струму, крім 
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того, обирається також силовий трансформатор або комутаційний реактор, 

визначається необхідна індуктивність згладжувального дроселя [26]. Для 

частотно-керованого електроприводу додатково можуть бути обрані реактор 

змінного струму або дросель постійного струму, гальмівний резистор, пристрій 

для рекуперації у мережу змінного струму, вихідні силові фільтри.   

Описується склад комплектного електропривода, структура системи 

автоматичного регулювання та її основні вузли, використані датчики зворотних 

зв’язків [3 – 6, 15, 17 – 20]. Приділяється увага зв’язку електропривода з системою 

автоматизації. Виконується розрахунок параметрів складових вузлів об’єкта 

керування (сталі часу, коефіцієнти передачі, статичні характеристики тощо), 

регуляторів, блоку струмообмеження, а також деяких інших вузлів відповідно до 

структури електропривода за узгодженням з керівником роботи (фільтри, нелінійні 

ланки, задавачі інтенсивності, генератори опорних напруг тощо). Обираються 

номінали нестандартних елементів, що забезпечують потрібні параметри вузлів 

(насамперед регуляторів) [3 – 6, 19, 20]. Розраховуються регулювальна та зовнішня 

характеристики перетворювача енергії. У разі використання цифрового 

електроприводу надається перелік параметрів, які слід змінити для пристосування 

електроприводу до конкретного механізму та умов експлуатації, та значення 

згаданих параметрів.  

Розглядаються заходи з економії електроенергії. До таких заходів можна 

віднести: 

 зменшення необґрунтованих запасів під час вибору силового 

електрообладнання; 

 використання більш досконалого електрообладнання з підвищеним 

коефіцієнтами корисної дії та потужності; 

 заміна однокоординатних комплектних електроприводів 

багатокоординатними; 

 використання малоінерційних двигунів для роботи в режимах з частими 

пусками та реверсами; 

 застосування двозонного регулювання швидкості замість однозонного в 

механізмах, навантаження яких знижується зі зростанням швидкості; 

 заміна сумісного керування реверсивними випрямлячами роздільним; 

 використання перетворювачів енергії з широтно-імпульсною модуляцією 

замість фазо-імпульсної або амплітудно-імпульсної; 

 підвищення пульсності керованих випрямлячів; 

 забезпечення можливості рекуперації енергії гальмування в 

електроприводах з ШІМ до мережі змінного струму; 

 компенсація реактивної потужності та фільтрація вищих гармонік 

споживаного з мережі струму). 

Розраховуються середньовзважені значення ККД та коефіцієнта потужності 

електропривода для тієї діаграми навантажень, виходячи з якої обирався 

електропривод. 
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До аркушів графічної частини за узгодженням з головним керівником 

роботи виносяться функціональна та силова схеми електропривода, схема 

зовнішніх з’єднань, принципові схеми основних вузлів системи регулювання 

(регулятори, датчики, задавачі інтенсивності, нелінійні ланки, блоки 

струмообмеження, датчики тощо), статичні характеристики вузлів.  

У розділі “ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА” на 

основі структурної схеми системи автоматичного керування здійснюється  

розробка математичної моделі електропривода, розрахунок параметрів її 

елементів, моделювання перехідних процесів у режимах, характерних для даної 

технологічної установки. Наводяться схема моделі та її окремих елементів, 

осцилограми перехідних процесів, формулюються висновки за результатами 

моделювання.  

Розділ  «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ»  присвяче-

ний вибору програмно-технічних засобів, методів, розробці алгоритмів та 

системи керування чи регулювання, що частково або повністю вивільнюють 

людину від безпосередньої участі в процесах отримання, перетворення, передачі 

і використання інформації, енергії або матеріалів. Мета автоматизації – 

підвищення продуктивності і ефективності праці, якості і конкурентоздатності 

продукції, оптимізація управління, відсторонення людини від робіт в тяжких і 

небезпечних умовах. 

Ви хід н і  д а н і  д л я  р о з в ’ я з а н н я  з а д а ч  а в т о м а т и з а ц і ї .  Джерело 

інформації, яка необхідна для вирішення поставлених завдань  технологічна 

карта і технічні паспорти технологічного обладнання і устаткування. 

Технологічна карта містить дані щодо процесу обробки виробу, операцій і їх 

складових частин, матеріалів, сировини, виробничого устаткування і 

технологічних режимів, які необхідні для виготовлення виробу. Головні вихідні 

дані для автоматизації: фізичні параметри технологічного процесу (швидкість, 

момент, температура, тиск, вологість, щільність, концентрація речовини, 

витрати матеріалів, напруженість фізичного поля та ін.); діапазони зміни цих 

параметрів; рівні параметрів, які необхідно підтримувати; дії збурення та 

діапазони їх зміни (температура навколишнього середовища, рівні 

електромагнітних завад, якість сировини); керуючі впливи від системи 

керування вищого рівня ієрархії та діапазони їх зміни; послідовність 

технологічних операцій; наявне технологічне устаткування, його технічні 

параметри; специфічні умови роботи обладнання (вибухонебезпечність, хімічна 

активність навколишнього середовища, неконтрольоване надходження вологи, 

підвищені рівні вібрації, тощо). 

Технологічний процес на підприємстві може бути розгалуженим і досить 

складним, тому для його автоматизації застосовують ієрархічні системи 

автоматизації. Якщо функції автоматизованої системи керування технологічним 

процесом (АСК ТП) обмежені одним механізмом, то вона локальна (наприклад, 

система безвтратного порізу металу, яка керує рухомим упором ножиць 

обтискного прокатного стану). У випадку, коли механізми, які управляються 
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локальними системами, тісно пов'язані між собою, для їх взаємної координації 

створюється вузлова АСК. Нарешті, цехові та комплексні АСУ ТП керують 

технологічними лініями і комплексами. 

У дипломному проекті розробляється локальна або вузлова система 

автоматизації конкретної ділянки технологічного процесу. Причому виконавчим 

органом системи має бути саме регульований електропривод. Тобто система 

керування електроприводом внутрішня, інтегрована до системи керування 

технологічним процесом. Вона виконує команди і реалізує закони управління, 

які формуються технологічною АСК. Таким чином, АСК електропривода 

забезпечує автоматичне відпрацювання завдання, яке видає АСК ТП, і 

контролює його виконання за допомогою зворотних зв'язків за моментом, 

струмом і швидкістю. Контроль за технологічними характеристиками даного 

механізму здійснює АСК ТП. 

Е т а п и  п р о е к т ув а н н я  АС К  Т П.  Етапність виконання проекту 

визначається переліком завдань, які необхідно розв’язати, і може мати такий 

вигляд. 

1. Збирання необхідних матеріалів та вихідних даних.  

2. Аналіз та складання технічного завдання на проектування. 

3. Ідентифікація технологічного об’єкта керування. Для визначення 

закону та розробки алгоритму керування слід створити математичну модель 

керованого об’єкта, тобто встановити його структуру та функціональні зв’язки 

між вхідними і вихідними координатами. Ідентифікація об’єкта виконується на 

основі логічного, термодинамічного, амплітудно-частотного або статистичного 

аналізу реакції об’єкта на вхідні діяння. 

4. Визначення закону та розробка алгоритму управління. Мета 

функціонування АСУ ТП утілюється та задається розвиненою системою 

цільових функцій. Цільова функція керування  це формалізований вираз мети 

проведення технологічного процесу з урахуванням технологічних, фізичних, 

економічних, технічних та логічних обмежень. У загальному випадку цільова 

функція має вигляд 

  extrtUZYXfF  ,,,, ; 

Z = зZ ; 

maxmin XXX  ; 

maxmin YYY  ; 

maxmin TtT   

де   F – показник, який узагальнено відображає кінцеву мету 

технологічного процесу;  X, Y –  координати технологічного процесу, які 

обмежені мінімальним та максимальним граничними значеннями; Z – 

координата технологічного процесу, яка обмежена одним граничним значенням 

(знизу чи зверху), або має підтримуватися на певному рівні зZ ; U – зовнішні 

координати (дії збурення та сигнали, які надходять від системи керування 
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вищого рівня ієрархії); maxmin ...TTt  – інтервал часу, на якому доцільно 

досягнути екстремуму функції  F. 

 В інших випадках АСК ТП реалізує логіку керування, що задається у 

вигляді часових діаграм або діаграм стану, таблиць, тощо. 

5. Розробка структури та синтез АСК ТП. На основі даних, що отримані 

на попередніх етапах, визначеної мети і закону керування перш за все необхідно 

класифікувати АСК ТП, що проектується, за загальноприйнятими 

класифікаційними ознаками: 

 локальна/ вузлова/ цехова/ комплексна АСК ТП; 

 лінійна/ нелінійна АСК ТП; 

 централізована/ розподілена АСК ТП; 

 слідкуюча/ програмна/ стабілізуюча АСК ТП; 

 система регулювання/ пошуку/ адаптивна; 

 розімкнена/ замкнута/ комбінована АСК ТП. 

Після цього виконується синтез структури АСК ТП, обираються критерії 

якості регулювання, бажані передатні функції контурів та визначаються типи і 

передатні функції регуляторів. Далі обирається спосіб реалізації закону 

управління (функціональний, табличний, логіко-алгоритмічний, Z перетворення 

або інший) і розробляється більш деталізований алгоритм управління. 

6. Вибір технічних засобів автоматизації. На цьому етапі необхідно 

визначити мінімально необхідні технічні параметри засобів автоматизації (рівні 

вхідних та вихідних сигналів, точність їх подання; тип застосованого коду; 

частота дискретизації та розрядність подання даних; об’єм апріорної та 

поточної технологічної інформації, що має зберігатися та передаватися; об’єм 

ПЗП та ОЗП; пропускні здатності каналів обміну; швидкодія і розрядність 

обчислювальних та логічних елементів і таке інше).  

7. Розробка програмного забезпечення. Етап виконується із застосуванням 

сучасних інтегрованих інструментальних середовищ та систем автоматизації 

програмування. Можливий такий склад програмного забезпечення АСК ТП: 

операційна система персонального або промислового комп’ютера (ПК) або 

Монітор центрального контролера; головна управляюча програма для ПК або 

центрального контролера, яка реалізує обраний закон керування; програмні 

модулі, що обслуговують виконання допоміжних функцій. 

8. Моделювання роботи АСК ТП. На цьому етапі моделюється протікання 

технологічного процесу в цілому під керуванням розробленої системи 

автоматизації. Необхідно отримати графіки зміни керованих технологічних 

величин за різними рівнями дій збурення, а також графіки, які характеризують 

роботу електропривода у складі АСК ТП (струм, момент та швидкість 

обертання двигуна). Моделювання виконується відомими методами для 

типових режимів (перехідних і усталених), номінальних, а також нетипових 

режимів, ймовірність яких досить велика (припинення подачі або зниження 

якості сировини, припинення відведення готового продукту або відходів, тощо). 
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9. Аналіз роботи АСК ТП. Необхідно виконати детальний аналіз 

результатів моделювання і визначити, чи задовольняє робота спроектованої 

АСК ТП поставленим вимогам за критеріями працездатності, продуктивності, 

точності, швидкодії, надійності та ін. 

10. Оптимізація законів та корекція алгоритмів управління. У випадку, 

якщо робота спроектованої АСК ТП не задовольняє поставленим вимогам, 

необхідно визначити та усунути причини, що призводять до цього. Причинами 

непрацездатності або незадовільної роботи цифрових систем частіше за все є 

помилки у розрахунку частоти дискретизації та розрядності подання даних, 

хибний закон або алгоритм керування. Після виправлення помилок та 

оптимізації у разі необхідності закону керування слід упевнитися, що обрані 

технічні засоби автоматизації здатні реалізувати нові алгоритми та режими 

роботи. Далі необхідно переробити програмне забезпечення обчислювального 

пристрою АСУ ТП і заново промоделювати роботу системи у цілому. 

Технічна база автоматизації. Для автоматизації технологічних процесів і 

устаткування машинобудівних, металургійних, хімічних та гірничо-

збагачувальних підприємств слід обирати спеціалізовані технічні засоби, а саме 

програмовані логічні контролери (ПЛК) фірм Siemens AG, Schneider Electric 

S.A., Rockwell Automation та ін. Використання на кожній ланці виробництва 

стандартних засобів із встановленими інтерфейсами і протоколами обміну 

дозволяє здійснити централізоване злагоджене у часі управління всією 

технологічною лінією на рівні підприємства або навіть виробничого об’єднання.  

Технічною базою автоматизації досить простих закінчених технологічних 

процесів, автономних пристроїв і устаткування, що працює в специфічних 

умовах, повинні бути сучасні мікроелектронні прилади, мікроконтролери і 

персональні комп’ютери. Так, для автоматичного керування електроприводами 

транспортних засобів, кар’єрних екскаваторів, підземних видобувних 

комплексів і таким іншим доцільно розробити управляючий міні-комп’ютер на 

базі мікропроцесорної техніки. Як правило, слід орієнтуватися на перевірені 

технічні рішення, що завоювали світові ринки. Так, серед однокристальних 

мікроконтролерів найбільш поширені вироби фірм Microchip Technology, Silicon 

Labs, Motorola, Zilog, Atmel та інших. Для реалізації логічних функцій найбільш 

придатні програмовані логічні матриці Altera. У разі використання для 

автоматизації технологічного процесу персонального комп’ютера слід 

спиратися на платформи та операційні системи реального часу. 

Під час вирішення завдань автоматизації необхідно звернути увагу на 

сумісність окремих технічних засобів між собою і з програмним забезпеченням. 

Так, слід узгодити рівні вхідних і вихідних сигналів датчиків і управляючих 

пристроїв, ув’язати інтерфейси і протоколи обміну. Програмні продукти на рівні 

монітору повинні ініціалізувати і обслуговувати апаратні компоненти за 

реальними фізичними адресами. Об'єм програмного забезпечення і моніторингу 

обмежений “метражем” відповідно постійної і оперативної пам'яті. У разі 

необхідності підвищення завадозахищеності ліній зв'язку між давачами та 

контролерами нижнього рівня слід розробити відповідні пристрої (аналогові або 
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цифрові фільтри). Для реалізації складних алгоритмів цифрової обробки 

сигналів найбільш придатні спеціалізовані сигнальні процесори, але можна 

використовувати мікропроцесори і мікроконтролери загального призначення 

або вільні ресурси керуючого ПК. 

Систему слід оснастити засобами візуалізації стану обладнання та 

протікання технологічного процесу (світлосигнальною колонкою, панеллю 

людино-машинного інтерфейсу (ЛМІ), web-інтерфейсом, звуковими 

сповіщувачами, тощо. 

Найбільш розповсюджені помилки у розділі «Автоматизація 

технологічного процесу», яких слід уникати, такі: 

-  відсутність пульта керування або інших обов’язкових частин системи; 

-  наведення типової схеми підключення ПЛК замість схеми для даного 

конкретного об’єкта керування; 

-  невідповідність програмної частини та апаратних схем (наприклад, 

адреси входів/виходів у програмі не співпадають із тими, що задіяні у схемі); 

-  відсутність комутації (роз’ємних з’єднань та кабелів) між окремими 

блоками системи. 

На аркуш графічної частини виносяться вихідні дані для автоматизації 

(закон керування, часові діаграми або діаграми станів), функціональна схема 

розробленої АСК ТП, принципова схема з’єднань пульта керування, керуючого 

контролера та датчиків, блок-схема алгоритма (БСА) керуючої програми. 

Графіки перехідних процесів за технологічними параметрами наводяться у 

розділі «Дослідження динаміки електропривода» разом з графіками перехідних 

процесів в електроприводі. 

У розділі “ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ” 

розраховуються капітальні та експлуатаційні витрати на створення 

автоматизованого електропривода.  

Основна частина розділу повинна містити: 

 Розрахунок капітальних витрат. 

 Розрахунок експлуатаційних витрат (амортизаційних відрахувань, річного 

фонду заробітної плати, відрахувань на соціальні заходи, річних витрат 

на технічне обслуговування і поточний ремонт, вартості спожитої 

електроенергії, інших витрат). 

Більш детальні рекомендації надано в [14]. 

У ВИСНОВКАХ дається узагальнений перелік опрацьованих завдань, 

загальна характеристика розробленого електропривода, робиться висновок 

щодо його відповідності поставленим вимогам та економічної ефективності. 

Висвітлюється новизна отриманих результатів та їх практичне значення.  
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Додаток 1 

ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 

Удосконалення електропривода головного руху стругального (фрезерного, 

токарного, багатоопераційного, шліфувального тощо) верстату 

Підвищення точності електропривода робочої (повздовжньої, поперечної, 

вертикальної) подачі металорізального (фрезерного, стругального, токарного, 

шліфувального, багатоопераційного тощо) верстату 

Модернізація електропривода  магазину інструментів багатоопераційного верстату 

Оптимізація параметрів головного електропривода реверсивного стану гарячої 

прокатки 

Обґрунтування параметрів електропривода рольгангів 

Удосконалення електропривода кліті безперервного стану гарячої (холодної) 

прокатки 

Дослідження динаміки електропривода натискних гвинтів прокатного стану 

Удосконалення електропривода підйому мостового (козлового, портального, 

баштового) крану 

Модернізація електропривода переміщення підйомного крану 

Удосконалення електропривод візка мостового (козлового, баштового) крану 

Обґрунтування параметрів електропривода повороту баштового крану 

Автоматизований електропривод крану-штабелеру  

Модернізація електропривода клітьової (скіпової) шахтної підйомної установки 

Удосконалення електропривода повороту (напору, підйому) екскаватора-лопати 

Модернізація електропривода повороту (підйому, тяги) екскаватора-драглайну 

Вибір раціональних параметрів електропривода центрифуги  

Підвищення точності електропривода промислового робота 

Удосконалення електропривода конвеєру (роликового, ланцюгового, 

пластинчастого, стрічкового, збирального тощо) 

Модернізація електропривода активатора побутової (промислової) пральної машини 

Обґрунтування параметрів електропривода автоматичних розсувних дверей (воріт) 

Автоматизація електропривода автоматичного шлагбауму 

Автоматизований електропривод машини для відцентрового лиття  

Поліпшення енергетичних показників електропривода компресора (насосу, 

вентилятора, повітродувки, димотягу тощо) 

Електропривод моталки (розмотувача) безперервного прокатного стану  

Удосконалення електропривода мотор-колеса електромобіля 

(електромотоциклу, електровелосипеду) 

Автоматизований електропривод поворотного столу 

Вибір раціональних параметрів тягового електропривода транспортного засобу 

Розробка електропривода випробувального (лабораторного) стенду  

Вибір раціональних параметрів електропривода тренажера  

Модернізація електропривода автоматизованого візка (робокара) 

Підвищення швидкодії електропривода високошвидкісного 

(низькошвидкісного) ліфта  
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Підвищення точності електропривода одного з механізмів фасувально-

пакувальних машин 

Додаток 2 

Міністерство освіти і науки України 

Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка» 

 Інститут Електроенергетики  
(інститут) 

 Електротехнічний факультет  
(факультет) 

 Кафедра електропривода  
(повна назва) 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

кваліфікаційної роботи ступеню магістра 

студента____________________________________________________________________ 
(ПІБ) 

академічної групи ___________________________________________________________ 
(шифр) 

спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
(код і назва спеціальності) 

спеціалізації1 _______________________________________________________________ 

за освітньо-професійною програмою Електроенергетика, електротехніка та  

електромеханіка  
(офіційна назва) 

на тему ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(назва за наказом ректора) 

 

Керівники 
Прізвище,  

ініціали 

Оцінка за шкалою 
Підпис 

рейтинговою інституційною 

кваліфікаційної 

роботи 
    

розділів:     

Технологічна частина     

Автоматизований 

електропривод 
    

Дослідження 

динаміки 

електропривода 

    

Автоматизація     

Техніко-економічне 

обґрунтування 
    

 

Рецензент     

 

Нормоконтролер     
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Дніпро 

20____ 
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Додаток 3 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

завідувач кафедри 

 електропривода  

(повна назва) 

 

________________     Худолій С.С. 
(підпис)               (прізвище, ініціали) 

 

«_____»_____________20___ року 
 

 

ЗАВДАННЯ 

на кваліфікаційну роботу 

ступеня магістра 

(бакалавра, спеціаліста, магістра) 

 

студенту_________________________________ академічної групи  __________________________ 
(прізвище та ініціали)                                                                                 (шифр) 

спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

спеціалізації1 _______________________________________________________________ 

за освітньо-професійною програмою Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка  
(офіційна назва) 

на тему ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________, 

затверджену наказом ректора НТУ «Дніпровська політехніка» від ____________№_____ 

 

Розділ Зміст 
Термін 

виконання 

Технологічна 

частина 
  

Автоматизований 

електропривод 
  

Дослідження 

динаміки 

електропривода 

  

Автоматизація    

Техніко-економічне 

обґрунтування 
  

Завдання видано              __________________     _____________________ 
(підпис керівника)                                    (прізвище, ініціали) 

Дата видачі        ______________________ 

Дата подання до екзаменаційної комісії        ________________ 

Прийнято до виконання     ____________     _____________________ 
(підпис студента)                                   (прізвище, ініціали) 
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Додаток 4 

РЕФЕРАТ 

Пояснювальна записка 47 с., 18 рис., 4 табл., 2 додатки, 12 джерел, 

презентація з 14 слайдів. 

Об’єкт детальної розробки: електропривод повздовжньої подачі токарного 

верстата 16К20Ф3. 

Мета роботи: розробка високоточного глибокорегульованого 

автоматизованого електропривода. 

Вибрані елементи силового кола (високомоментний двигун постійного 

струму 2ПБВ100L, комплектний реверсивний електропривод ЭПУ1-2-

3440ПУХЛ4 з роздільним керуванням). Розраховані параметри астатичної 

однозонної системи регулювання швидкості.  

Здійснений розрахунок перехідних процесів в електроприводі в режимах 

пуску, прикладення навантаження, реверсу з використанням пакета MATLAB. 

Досліджений вплив гнучкого зворотного зв’язку за струмом на якість перехід-

них процесів. Отримані залежності показників якості від параметрів каналу 

гнучкого зв’язку. Проаналізовані небезпечні та шкідливі фактори та 

розрахований контур заземлення. 

Економічний ефект 1230 грн. на один верстат отримано за рахунок 

зменшення вартості електропривода та втрат електроенергії шляхом заміни 

сумісного керування реверсивним випрямлячем на роздільне. 

РЕВЕРСИВНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД ПОСТІЙНОГО СТРУМУ, РОЗ-

ДІЛЬНЕ КЕРУВАННЯ, ДВОКОНТУРНА ОДНОЗОННА СИСТЕМА РЕГУЛЮ-

ВАННЯ ШВИДКОСТІ, ВИБІР СИЛОВОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, 

СИНТЕЗ САР, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. 

 

 

Навчально-методичне видання 

М.М. Казачковський, О.А.Яланський, О.С.Бешта, Р.О.Боровик, С.С.Худолій, 

О.В.Балахонцев, В.А.Бородай, Колб А.А. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ДО ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ ТА 

ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРІВ  

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

 

 

Підготовлено до виходу в світ 

у Національному технічному університеті 

«Дніпровська політехніка». 
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Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1842 

4960050, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19 
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