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ВСТУП 

Заключним етапом навчальної підготовки студентів, згідно з ОКР 

бакалавр, за напрямом 6.050702 – «Електромеханіка» є виконання і захист 

бакалаврської роботи. 

Бакалаврська робота передбачає наявність уміння опрацьовувати 

літературу, розв’язувати інженерні задачі з розрахунку й аналізу режимів 

роботи автоматизованих електромеханічних систем, користуватись 

математичними методами, обчислювальною технікою, опрацьовувати та 

аналізувати отримані результати, самостійно формулювати висновки.  

Робота вважається виконаною, коли пояснювальна записка і весь 

графічний матеріал оформлені, згідно з вимогами діючих стандартів, а також 

отримали позитивну оцінку керівника та рецензента. 

Захист бакалаврської роботи проводиться на засіданнях державних 

екзаменаційних комісій (ДЕК), що затверджуються наказом ректора, і є 

відкритими для відвідувань студентами, аспірантами, співробітниками ВНЗ. 

Критеріями оцінювання є послідовність викладу, самостійність та 

обґрунтованість методологічних основ проведеного дослідження, уміння 

інтерпретувати й аналізувати отримані в емпіричному дослідженні дані, 

формулювати аргументовані висновки. 
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1 ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ НА КАФЕДРІ САУЕ 

Підготовка бакалаврів за напрямом 6.050702 – «Електромеханіка» 

здійснюється відповідно до програми наскрізного курсового проектування і 

може ґрунтуватись на результатах розрахункових робіт і курсових проектів, 

виконаних студентом, згідно з навчальним планом (рис. 1.1): 

1. Курсові проекти і роботи з навчальних дисциплін:  

– силова перетворювальна техніка (СПТ); 

– мікропроцесорні пристрої в електромеханічних системах (МПЕС); 

– теорія електропривода (ТЕП); 

– системи керування електроприводами (СУЕП); 

– електромеханічне обладнання енергоємних виробництв (ЕОЕВ). 

2. Розрахункові роботи з навчальних дисциплін:  

– цифрові системи керування (ЦСК); 

– надійність і діагностика електрообладнання (НДЕО); 

– системи оптимального керування (СОК). 

 

 
Рисунок 1.1 – Складові бакалаврської роботи згідно з методикою наскрізного 

проектування 
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1.1 Мета та задачі виконання бакалаврської роботи 

Кваліфікаційна бакалаврська робота являє собою розробку та 

дослідження одного з актуальних теоретичних або прикладних завдань у галузі 

автоматизованих електромеханічних систем. 

Основна мета виконання бакалаврської роботи – доведення відповідності 

знань і навичок студента вимогам до рівня підготовки випускника з напряму 

6.050702 – «Електромеханіка».  

При підготовці бакалаврської роботи розв’язуються наступні задачі: 

– систематизація та закріплення теоретичних і практичних знань і 

навичок розв’язання наукових, технічних і виробничих завдань; 

– розвиток навичок самостійної роботи та застосування різних методик 

при виконанні кваліфікаційної роботи. 

1.2 Теми та завдання на бакалаврську роботу 

Темою бакалаврської роботи може бути розрахунок і дослідження 

режимів роботи автоматизованої електромеханічної системи (АЕМС). 

Приклади можливих тем бакалаврських робіт наведено у додатку А. 

Завдання на бакалаврську роботу студент отримує на кафедрі (у секретаря 

кафедри, ауд. 2407), згідно з переліком тем бакалаврських робіт і відповідних 

керівників, який затверджується на засіданні кафедри.  

Зміст завдання відображається в листі технічного завдання  

(див. додаток Г). 

Приклад складових роботи наведено у пункті 2.4.  
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1.3 Перелік документів, необхідних для захисту 

бакалаврської роботи  

Секретарю державної екзаменаційної комісії (ДЕК) студент подає: 

– переплетену роботу, з підписами всіх консультантів і допуском 

нормоконтролю (див. додаток И); 

– заповнене направлення на рецензію; 

– рецензію на бакалаврську роботу, підписану рецензентом  

(див. додаток Б); 

– направлення на захист підписане керівником і завідувачем кафедри; 

– залікову книжку, до якої проставлені всі заліки, екзамени, практика; 

– студентський квиток; 

– підписаний обхідний лист; 

– квитанцію про сплату за диплом (оригінал). 

Згідно з вимогами архіву університету на бічній стороні бакалаврської 

роботи необхідно коректором виконати надпис, як наведено на рис. 1.2.  

 

а) 4 КУРС (БАКАЛАВР) ПЕТРОВ В.А. ІЕЕСУ ЕМХ 2014 
  

б) 5 КУРС (БАКАЛАВР) ПЕТРОВ В.А. ІЕЕСУ ЕМХ 2014 
 

Рисунок 1.2 – Надпис на бічній стороні: а – для денної форми навчання;  

б – для заочної форми навчання 

 

Усі наведені вище документи необхідно здати секретареві ДЕК за 5 днів 

до захисту. 

На захист роботи студент подає плакати у паперовому варіанті (формат 

аркуша – А1) або у вигляді презентації (паперовий варіант плакатів на форматі 

А4 повинен бути підшитий до роботи у додатках). 
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2 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

До бакалаврської роботи висуваються наведені нижче вимоги.  

Обов’язковими для виконання є вимоги щодо порядку складання роботи 

та оформлення основної частини.  

Для підвищення якості оформлення бакалаврських робіт складено 

електронний пакет допоміжних документів і бланків, який додається до 

методичних вказівок. Також електронний пакет можна взяти на сайті кафедри 

та у відповідального за нормоконтроль. 

2.1 Порядок складання бакалаврської роботи 

Робота містить наступні структурні елементи: 

1. Титульна сторінка (див. додаток В). 

2. Лист технічного завдання (див. додаток Г). 

3. Реферат (див. додаток Д). 

4. Перелік умовних позначень (див. додаток Е). 

5. Зміст (див. додаток Ж). 

6. Вступ. 

7. Основна частина. 

8. Висновки. 

9. Перелік посилань (див. п. 3.6). 

10. Додатки (див. п. 3.7). 

2.2 Зміст реферату бакалаврської роботи 

Згідно з [33] реферат повинен містити: 

– відомості про обсяг записки, кількість частин записки, кількість 

ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість літературних джерел; 

– текст реферату; 

– перелік ключових слів. 
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Текст реферату повинен відображати наступну інформацію [33]: 

– об'єкт дослідження або розробки; 

– мета роботи; 

– методи дослідження й апаратура; 

– результати та їх новизна; 

– основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні 

характеристики і показники; 

– ступінь упровадження; 

– взаємозв'язок з іншими роботами; 

– рекомендації про використання результатів роботи; 

– сфера застосування; 

– економічна ефективність; 

– значущість роботи і висновки; 

– прогнозні припущення про розвиток об'єкта дослідження або 

розробки. 

Частини реферату, до яких відсутні відомості, опускають. 

Реферат необхідно виконувати обсягом не більш 500 слів, і, бажано, щоб 

він розташовувався на одній сторінці (див. додаток Д). 

Перелік ключових слів, важливих для розкриття суті бакалаврської 

роботи, включає від 5 до 10 слів (словосполучень), надрукованих великими 

літерами в називному відмінку в рядок через кому. 

2.3 Зміст вступу бакалаврської роботи 

Вступ є початковою частиною бакалаврської роботи, він не повинен 

перевищувати 10 % текстової частини роботи.  

У вступі потрібно відобразити такі пункти [32]: 

– актуальність, значущість вибраної теми; 

– обґрунтування необхідності проведення дослідження; 

– загальна характеристика роботи, опис досліджуваної проблеми; 

– основна мета роботи та другорядні задачі. 
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Частини вступу, до яких відсутні відомості, опускають. 

Далі вказують, у яких збірниках наукових праць, матеріалах конференцій 

були опубліковані результати бакалаврської роботи. 

2.4 Зміст основної частини 

Обов’язкові складові основної частини бакалаврської роботи наведені на 

рис. 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Структура основної частини бакалаврської роботи 

 

Основна частина бакалаврської роботи може містити наведені нижче 

пункти, поряд з якими вказані рекомендовані літературні джерела: 

1  Характеристика технологічного процесу, вимоги до електромеханічної 

системи та електропривода [9, 22, 24, 34, 42, 47, 55] 

1.1  Загальна характеристика технологічного процесу 

1.2  Характеристика технологічного механізму, його кінематика 

1.3  Розрахунок потужності двигуна промислового механізму  

1.4  Аналіз режиму роботи ЕП промислового механізму. Вимоги до системи 

регульованого електропривода 

1.5  Обґрунтування вибору системи електропривода 

2  Розрахунок і вибір обладнання автоматизованої електромеханічної системи 
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2.1  Розробка функціональної схеми АЕМС 

2.2  Розрахунок і вибір елементів системи 

2.2.1  Вибір приводного двигуна [37, 30, 35, 44, 45] 

2.2.2  Розрахунок і вибір перетворювача [1, 16, 26, 43] 

2.2.3  Вибір захисного обладнання [17, 36] 

2.2.4  Вибір датчиків 

2.2.5  Вибір засобів системи керування ЕП 

2.3  Розрахунок надійності елементів та АЕМС у цілому [10, 14, 38, 19, 31] 

2.4  Висновки до розділу 

3  Дослідження статичних режимів автоматизованого електропривода 

технологічного механізму [2, 8, 18, 13, 21, 23, 35, 50, 51, 54] 

3.1  Розрахунок параметрів двигуна за схемою заміщення 

3.2  Механічні та електромеханічні характеристики АЕП і технологічного 

механізму 

3.3  Енергетичні характеристики, шляхи підвищення енергоефективності 

АЕМС 

3.4  Висновки до розділу 

4  Дослідження динамічних характеристик АЕМС [15, 20, 29, 49, 52, 53] 

4.1  Розробка математичної моделі АЕМС з урахуванням моменту опору 

технологічного механізму 

4.2  Аналіз динамічних процесів ЕП  з урахуванням особливостей і режимів 

роботи механізму 

4.3  Висновки до розділу 

5  Техніка безпеки при роботі з досліджуваною системою електропривода [28] 

Основна частина може містити додаткові пункти. У додатках наведено 

приклад оформлення змісту роботи (див. додаток Ж). 

Детальні рекомендації щодо основної частини наведені у методичних 

вказівках щодо виконання бакалаврських робіт для студентів денної та заочної 

форми навчання з напряму 6.050702 – «Електромеханіка». 
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3 ВИМОГИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ 

БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

Бакалаврська робота складається з пояснювальної записки та графічної 

частини. Робота повинна бути виконана комп’ютерним способом відповідно до 

стандарту про оформлення документів СТ–КНУ–3.01–2011 і стандарту України 

ДСТУ 3008–95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і 

правила оформлення».  

Для підготовки і друкування бакалаврської роботи рекомендується 

використовувати текстовий редактор Microsoft Word або OpenOffice. 

Титульна сторінка та лист технічного завдання виконуються лише 

українською мовою. Роботу бажано виконувати українською мовою. 

Обсяг основної частини пояснювальної записки: 40–80 сторінок 

комп'ютерного набору (до вказаного обсягу не входять титульна сторінка, 

анотація, зміст, реферат, перелік посилань і додатки).  

Обсяг графічної частини: 4–6 плакатів. 

3.1 Оформлення основного тексту 

Текст виконують комп’ютерним способом, шрифтом гарнітурою Times 

New Roman, розміром 14 пунктів через 1,5 міжрядкових інтервала, 

вирівнювання по ширині, абзац рядка – 1,25 см, без переносів, без рамок, на 

аркушах білого паперу формату А4 (210 x 297 мм). Наповненість сторінки має 

становити 75 % від її загального обсягу. 

Поля: праве, верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм.  

Нумерація сторінок роботи – наскрізна (починаючи з титульної сторінки 

і закінчуючи додатками) у верхньому правому кутку. На титульній сторінці 

номер не ставиться.  
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3.2 Оформлення розділів, підрозділів, пунктів 

Назви розділів пишуться великими літерами, посередині рядка, відступи 

перед та після – один рядок. 

Назви підрозділів пишуться з абзацу, вирівнювання по ширині, відступи 

перед та після – один рядок. Назви пунктів оформлюються так само. 

Нумерація розділів: розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах 

викладення суті змісту й позначатися арабськими цифрами без крапки [46].  

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. 

Номер підрозділу складається з номера розділу й порядкового номера 

підрозділу, відокремлених крапкою.  

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або 

підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу й порядкового номера 

пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового 

номера пункту, відокремлених крапкою.  

Після номера розділу, підрозділу, пункту крапку не ставлять [46]. 

Нумерація розділів і підрозділів виконується наступним чином: 

 

1  Розділ  

1.1  Підрозділ  

1.1.1  Пункт  

1.1.2  Пункт  

1.2  Підрозділ  

2  Розділ  

3  Розділ  

 

Такі структурні елементи, як реферат, перелік умовних позначень, 

зміст, висновки, перелік посилань не нумеруються. 
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3.3 Оформлення формул 

Формули набираються у редакторі Microsoft Equation 3.0. Формули і 

рівняння розташовують безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються, 

посередині, без абзацу. При написанні формул необхідно дотримуватись 

зазначених нижче розмірів символів (рис. 3.1) і стилів їх написання (рис. 3.2). 

 

 
Рисунок 3.1 – Розміри для формул [46] 

 

 
Рисунок 3.2 – Стилі для формул [46] 
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Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового 

номера формули або рівняння, розділених крапкою. Номер формули або 

рівняння вказують на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому 

правому положенні на рядку [46].  

Згідно зі світовими стандартами у формулах застосовуються літери 

лише латинського та грецького алфавітів.  

Знак множення “·” між буквеними символами формули не ставиться, 

окрім випадків, коли це впливає на зміст формули. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до 

формули або рівняння, варто наводити безпосередньо під формулою у тій 

послідовності, у якій вони подані у формулі або в рівнянні. Перший рядок 

пояснення починають без абзацу словом «де» без двокрапки [46]. 

Приклад 1. Тактовий кут, що визначає поворот ротора за один такт 

комутації визначається як 

Rt
t ZN

 2
 , (3.1) 

де tN  – кількість тактів у повному циклі комутації, rt mN  ; rm  – кількість 

фаз, що задіяні у циклі комутації, залежить від кількості фаз двигуна т та типу 

комутації; RZ  – кількість зубців ротора. 

Усі десяткові дроби у формулах записують через кому.  

Приклад 2. Знайдемо споживану потужність,  

5,12
8,0

102
1 

n

PP


 кВт, (3.2) 

де 2P  – номінальна паспортна потужність двигуна, 10 кВт; n  – номінальний 

ККД, 0,8. 

При переносі формул на знаковій операції множення, застосовують  

знак «х». 

Приклад 3. Отримаємо формулу визначення ККД вентильно-

індукторного двигуна з урахуванням стандартної кривої намагнічування: 
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Приклад посилання на формулу у тексті: 

Після перетворення формула (3.2) набуде вигляду. 

3.4 Оформлення таблиць 

Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона 

згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути 

посилання в пояснювальній записці [33].  

Усі таблиці повинні мати назву і номер. Таблиці нумеруються 

арабськими цифрами, номер складається з номера розділу і порядкового номера 

таблиці. Номер і назва таблиці розташовані з абзацу, вирівнювання по ширині. 

Таблиці відокремлюються одним рядком (перед і після таблиці) від 

загального тексту. 

Якщо таблиця переноситься на іншу сторінку, необхідно оформлювати її, 

як наведено у прикладі. 

Приклад. 

 

Таблиця 3.1 – Визначення впливу вхідної напруги на перехідні 

характеристики обмотки з розподіленими параметрами  

№ пор. вхU , В виxU , В maxI , А U , В 

1 2 3 4 5 

1 0,1 0,06 0,173 6∙10-3 

2 1 1,06 1,073 0,06 

3 3 3,18 3,16 0,18 
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Продовження табл. 3.1. 

1 2 3 4 5 

4 5 5,305 5,304 0,305 

5 10 10,66 10,66 0,6 

6 50 52,95 53,56 2,95 

7 75 79,44 80,83 4,44 

8 100 105,98 107,2 5,98 

9 150 159,01 160,8 9,01 

10 200 212,04 214,45 12,04 

 

Як видно з прикладу 2, обов’язково вводиться нумерація стовпців таблиці 

(номера – Times New Roman, 14 пт, курсив, вирівнювання посередині), на новій 

сторінці з абзацу пишеться фраза «Продовження табл. ». 

Приклад посилання на таблицю у тексті:  

Дані дослідження перехідних характеристик обмотки з розподіленими 

параметрами наведені у табл. 3.1. 

3.5 Оформлення рисунків 

Для пояснення тексту, що викладається, допускається його ілюструвати 

графіками, діаграмами, схемами, кресленнями, фотознімками, копіями робочих 

вікон тощо.  

Ілюстрації, що розміщені у тексті, іменують рисунками. Рисунки мають 

бути пронумеровані у межах розділу арабськими цифрами [46]. При виконанні 

рисунків слід орієнтуватися на товщину ліній не менше 1 пт. 

На графіках статичних, енергетичних, динамічних характеристик і т.д. 

повинні бути задані та підписані координатні осі. За наявності декількох 

графіків в одній координатній площині, вони підписуються за допомогою 

виносок (рис. 3.3).  

Рисунок, номер і назва рисунку розташовані без абзацу, вирівнювання 

посередині. 



19 

Так само як таблиці, рисунки в тексті відокремлюються одним рядком 

(перед і після). 

Приклад посилання на рисунок у тексті: 

Електромеханічні характеристики для різних рівнів напруги живлення 

наведені на рис. 3.3. 

 

A,I

1 c,

nU
nU, 80

nU, 60
nU, 21 nU, 41

 
Рисунок 3.3 – Електромеханічні характеристики ВІД при зміні напруги 

живлення 

 

3.6 Оформлення переліку посилань 

Усі цитування джерел інформації мають супроводжуватися посиланням 

на порядковий номер у переліку посилань. 

Застосовують дві форми представлення списку використаної літератури: 

за порядком згадування у тексті записки; за алфавітним покажчиком. 

Приклад оформлення переліку посилань, згідно з стандартами, наведений 

нижче. 
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Дисертація: 

1. Родькин Д. И. Системы динамического нагружения электрических 

двигателей при их испытаниях (теория, исследование и разработка) : дис. д-ра 

техн. наук : 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Д. И. Родькин. – 

Кривой Рог, 1992. – 565 с. 

Автореферат дисертації: 

2. Колб А. А. Післяремонтні випробування перевантажувальної 

здатності методом динамічного навантаження та підвищення швидкодії 

електропривода постійного струму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» /  

А. А. Колб. – Дніпропетровськ, 2001. – 22 с. 

Патент: 

3. Пат. 1514096 СССР, МКИ G 01 R 31/34. Устройство для нагружения 

асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором при испытаниях. /  

Талья И. И., Аликин Р. И., Долгошеев Э. А., Таргонский И. Л., Волков С. Г. –  

№ 4272510/22 ; заявл. 01.07.87 ; опубл. 10.11.95, Бюл. № 31. 

Стаття, тези, матеріали конференції: 

4. Луговой А. В. Эксплуатационная надежность электрических 

двигателей переменного тока и пути ее повышения / [А. В. Луговой,  

М. Н. Максимов, Д. И. Родькин и др.] // Проблемы создания новых машин и 

технологий : сб. научных трудов КГПИ. – 2000. – № 1 (8) – С. 150–156. 

Депонована стаття: 

5. Максимов М. Н. Обоснование необходимости пересмотра объемов 

послеремонтных испытаний АД / М. Н. Максимов, Д. И. Родькин. – Киев,  

1994. – 18 с. – Деп. в УкрИНТЭИ 22.02.94, N 362. 

Книга: 

6. Родькин Д. И. Теория электропривода. Часть 1. Механика и 

характеристики двигателей в электроприводе : учебное пособие /  

Д. И. Родькин, Т. В. Величко. – Кременчуг : КГПИ, 1999. – 237 с. 
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7. Чорний О. П. Моделювання електромеханічних систем : підручник /  

О. П. Чорний, А. В. Луговой, Д. Й. Родькін та ін. – Кременчук, 2001. – 410 с. 

Електронний ресурс: 

8. Модуль CAN в микроконтроллерах PIC [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт компании ООО «Микро-Чип». – Режим доступа : 

www.microchip.ru 

9. Кузнецов В. А. Вентильно-индукторные двигатели [Электронный 

учебник] / В. А. Кузнецов, В. А. Кузьмичев. – Режим доступа : 

http://elmech.mpei.ac.ru 

Закордонні джерела: 

10. Argeseanu A. Adaptive algorithm for SRM drives torque optimization /  

A. Argeseanu, O. Cornea, I. Torac // International Scientific Conference, eRA-2 :  

The Contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and 

Education. – Athens, Greece. – 22–23 September 2007. – PP. 201–210. 

11. Duijsen, P. J. van. Multilevel Modeling and Simulation of a Switched 

Reluctance Machine / P. J. van Duijsen // Simulation Research. –  

The Netherlands, 2000. – 8 p. 

 

Приклади посилання на джерела у тексті: 

Принцип дії ВІД ґрунтується на властивості феромагнітних тіл 

орієнтуватися у зовнішньому магнітному полі таким чином, щоб пронизуючий 

їх магнітний потік набував максимального значення [20]. 

Принцип дії ВІД ґрунтується на властивості феромагнітних тіл 

орієнтуватися у зовнішньому магнітному полі таким чином, щоб пронизуючий 

їх магнітний потік набував максимального значення [12, 18, 20]. 

Принцип дії ВІД ґрунтується на властивості феромагнітних тіл 

орієнтуватися у зовнішньому магнітному полі таким чином, щоб пронизуючий 

їх магнітний потік набував максимального значення [12 – 14]. 
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3.7 Оформлення додатків 

У додатках розміщують матеріал, що доповнює текст записки.  

Перед представленням додатків іде аркуш, на якому посередині зазначено 

«ДОДАТКИ» великими літерами.  

Додатки розташовуються у порядку посилань на них у тексті основної 

частини. Кожен додаток повинен мати заголовок. Кожен додаток починається з 

нової сторінки. 

Нумерація додатків: додатки нумеруються буквами українського 

алфавіту, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь [46]. 

Додатки повинні мати загальну з іншою частиною роботи наскрізну 

нумерацію сторінок [33]. 

Обов’язковими додатками є: 

1. Допуск нормоконтролю (див. додаток И). 

2. Перелік графічного матеріалу до бакалаврської роботи (див. 

 додаток К), що також містить роздруковані на аркушах формату А4 плакати. 

Титульну сторінку доповіді слід оформлювати згідно з наведеним прикладом. 

3. Перелік публікацій і нагород (за наявності).  

Який містить копії:  

– дипломів переможця конкурсів, олімпіад; 

– патентів, авторських творів (наводиться текст заявки); 

– тез, наукових статей (складається із копій титульної сторінки видання; 

сторінки змісту, на якій вказані назва публікації та прізвище автора; сторінок 

самої публікації; сторінки переліку авторів, на якій вказано прізвище автора). 

Заголовок додатка оформлюється наступним чином: шрифт – Times New 

Roman, 14 пт, 1,5 міжрядковий інтервал; «Додаток» – вирівнювання з правого 

краю, назва додатка – посередині; відступ після – один рядок. 
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Приклад. 

Додаток Д 

Дослідження перехідних процесів вентильно-індукторного двигуна 

 

Відповідно таблиці та рисунки у додатках позначаються так: 

 

Таблиця Д.1 – Кути перемикання фаз ВІД 

Група фаз Кут підключення, рад Кут відключення, рад 

1 – 4 –7 0 0,524 

2 – 5 – 8 0,524 1,048 

3 – 6 – 9 1,048 1,572 

 

 
Рисунок Д.1 – Перехідні процеси за кутовими швидкостями ВІД для різних 

рівнів навантаження 

3.8 Оформлення графічної частини 

Графічна частина повинна складатися з 4–6 плакатів без рамок  

(без урахування титульної сторінки та висновків). Вона обов’язково 

забезпечується текстом або розгорнутим планом доповіді. 

На титульній сторінці обов’язково вказують назви навчального закладу, 

підрозділу та кафедри, тему бакалаврської роботи, прізвище, ім’я, побатькові 

студента та наукового керівника, місто та рік захисту (див. додаток К). 
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На плакати можна виносити таблиці, рисунки, графи, копії екрана 

робочих вікон, створених студентом програм тощо, які обов’язково наявні у 

тексті роботи (в основній частині або додатках). 

Рекомендації до оформлення презентації доповіді наступні (на аркушах 

формату А4): 

– шрифт для всіх складових – Times New Roman; 

– розмір шрифту теми роботи – 40 пт; 

– усі заголовки виконуються в одному стилі, шрифтом однакового 

розміру, наприклад 22–24 пт; 

– основний текст виконується шрифтом однакового розміру, наприклад, 

16–18 пт; 

– нумерація плакатів наскрізна у верхньому правому кутку у 

прямокутнику; 

– товщина ліній не менше 1 пт; 

– всі рисунки, таблиці повинні мати назву без слів «рисунок», 

«таблиця». 

Як уже вказувалося паперовий варіант плакатів, роздрукований на 

аркушах формату А4, обов’язково наводиться у додатках роботи. Цей додаток 

починається з переліку графічного матеріалу (див. додаток К).  

У методичних вказівках наведено приклад оформлення плакатів  

(див. додаток К). 
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Додаток А  

 Приклади тем бакалаврської роботи 

 

№ 
пор. 

Назва теми випускної роботи 
Прізвище, ім’я, 

побатькові керівника 

1 Частотно-регульований електропривод 
магістрального насоса в умовах  
ПАТ «Укртанафта» 

асист. кафедри 
Алєксєєва Ю. О. 

2 Електропривод за системою тиристорний 
перетворювач – двигун постійного струму в 
умовах навчальної лабораторії 

старш. викл. кафедри 
Артеменко А. М. 

3 Вентильно-індукторний електропривод підйому 
для кран-балки вантажопідйомністю 1 т 

асист. кафедри 
Істоміна Н. М. 

4 Лабораторний стенд дослідження релейно-
контакторних систем керування 
електроприводом постійного струму з 
використанням мікропроцесорних 
програмованих реле 

доцент кафедри 
Калінов А. П. 

5 Частотно-керований тяговий електропривод 
потягу метрополітену 

старш. викл. кафедри 
Ломонос А. І. 

6 Електропривод вентиляторної установки для 
провітрювання виробничих приміщень в умовах 
ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» 

доц. кафедри  
Огарь В. О. 

7 Електропривод постійного струму з 
тиристорним регулятором в умовах навчальної 
лабораторії 

проф. кафедри 
Родькін Д. Й. 

8 Електропривод насосної установки за системою 
тиристорний регулятор напруги – асинхронний 
двигун в умовах навчальної лабораторії 

асист. кафедри 
Сердюк О. О. 
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Додаток Б  

 Приклад рецензії 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на бакалаврську роботу 
 

Студент Богомолов Дмитро Володимирович 
 

Кафедра Системи автоматичного управління та електропривод 

 Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління 

  Представлена робота на тему:  
«Вентильно-індукторний електропривод електрокара», 

містить основну частину на 52 сторінках. 

Робота за змістом, розрахунковому матеріалу та глибині проробки  

відповідає 
(відповідає / не відповідає) 

вимогам до бакалаврської роботи. 

 

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ РОБОТИ 

 

Актуальність роботи безперечна, тому що серед сучасних систем 

електропривода все більшого застосування набуває вентильно-індукторний, 

який складає високу конкуренцію частотному асинхронному електроприводу. 

Вентильно-індукторний двигун застосовується практично у всіх сферах. 

Через особливості своїх електромеханічних характеристик найбільш явно 

переваги цього типу електричного двигуна видно у системах тягового 

електропривода. 

У роботі досліджено роботу вентильно-індукторного електропривода 

електрокара на математичній моделі.  

Під час створення математичного опису перетворення енергії у ВІД 

машина розглядалася розділеною за фазами. При цьому враховувалась 
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залежність індуктивності фази статора від змінної функції кута повороту 

ротора.  

Особлива увага в роботі приділена питанням формування комутації фаз 

двигуна залежно від геометричних розмірів статора, ротора, а також параметрів 

магнітної системи. Розроблені рекомендації щодо застосування визначених 

типів комутації для вибраного 4-и фазного вентильно-індукторного двигуна 

потужністю 3 кВт. 

Для визначених типів комутації досліджені статичні та динамічні 

характеристики, визначені шляхи підвищення енергоефективності системи 

електропривода. 

По роботі, що рецензується, є наступні зауваження:  

 робота не забезпечена дослідним підтвердженням теоретичних 

викладок;  

 у роботі детально не досліджені динамічні енергетичні 

характеристики. 

У цілому робота має наукову й практичну цінність, виконана на високому 

науково-технічному рівні.  

 
Студент Богомолов Дмитро Володимирович 

  заслуговує присвоєння кваліфікації технічний фахівець з електромеханіки. 

 
Робота заслуговує оцінки відмінно 

 
 
Рецензент Заступник начальника відділу розробки та технічного 

обслуговування ПАТ НТЦ «Інформаційні системи » 
 (посада, наукове звання) 

 

Стріла О. А.   
(прізвище, ініціали)  (підпис) 

 

« 10 » 05 20 14 року 
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Додаток В  

 Зразок оформлення титульної сторінки 

 
 
 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ  

І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 
 

КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
ТА ЕЛЕКТРОПРИВОДА 

 
 
 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ДО ВИПУСКНОЇ РОБОТИ  
БАКАЛАВРА 

 
на тему «ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД ЕЛЕКТРОКАРА» 

 
 
 
 
 

Виконав: студент 4 -го курсу, групи ЕМХ-09-4  
з напряму 6.050702 − “Електромеханіка” 

  Д. В. Богомолов 

Керівник  Н. М. Істоміна 

Рецензент  О. А. Стріла 
 
 
 
 
 
 
 

КРЕМЕНЧУК – 2014 
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Додаток Г  

 Бланк листа технічного завдання 
 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ  

І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 
 

КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОДА 
 

Напрям  
Освітньо-кваліфікаційний рівень  

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Завідувач кафедри  
 (підпис) 

 
(прізвище та ініціали) 

 

«  »  20  року 
 

З А В Д А Н Н Я   
на бакалаврську роботу студенту 

 
(прізвище, ім’я, по батькові)  

1. Тема роботи  
 
 
керівник роботи  
 (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання) 

затверджені наказом вищого начального закладу від «  »  20  року №  
 

2. Строк подання студентом роботи  
3. Вихідні дані до роботи  

 
 
 

 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 
 

розробити )  
 

 
 
 
 
 

 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 
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6. Консультанти розділів роботи 

Розділ Прізвище, ініціали та посада 
консультанта 

Підпис, дата 
завдання видав завдання прийняв 

    
    
    
    
    
    
    

 
7. Дата видачі завдання  
 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
№ 

пор. Назва етапів бакалаврської роботи Строк виконання 
етапів роботи Примітка 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Студент    

 (підпис)  (прізвище та ініціали) 

Керівник роботи    
 (підпис)  (прізвище та ініціали) 
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Додаток Д  

 Приклад реферату 

 

РЕФЕРАТ 

 

У даній бакалаврській роботі була розроблена автоматизована 

електромеханічна система вентильно-індукторного електропривода 

електрокара. 

Бакалаврська робота містить: 

 розділів – 5; 

 сторінок – 52; 

 таблиць – 7; 

 рисунків – 20; 

 джерел – 14. 

Об’єкт дослідження – електромагнітні процеси у вентильно-

індукторному двигуні, який працює приводом електрокара. 

Мета роботи – підвищення надійності роботи вентильно-індукторного 

електропривода електрокара. 

Методи дослідження й апаратура: методи розрахунків статичних і 

динамічних характеристик вентильно-індукторного двигуна; методи 

моделювання електромеханічних систем; математичні пакети Matlab i Mathcad. 

У результаті роботи розроблена автоматизована електромеханічна 

система вентильно-індукторного електропривода електрокара з можливістю 

зміни типу комутації. Досліджений вплив зміни типу комутації на статичні та 

динамічні характеристики двигуна. 

 

Ключові слова: ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНИЙ ДВИГУН, 

ЕЛЕКТРОКАР, КОМУТАЦІЯ. 
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Додаток Е  

 Приклад переліку умовних позначень 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

А – акумулятор; 

АД – асинхронний двигун; 

БПН – блок подачі напруги; 

ВІД – вентильно-індукторний двигун; 

ВІП – вентильно-індукторний привод; 

ДК – датчик кута; 

ДМ – датчик маси; 

ДПР – датчик положення ротора; 

ДС – датчик струму;  

ЕП – електропривод; 

ЕРС – електрорушійна сила; 

ІД – індукторний двигун; 

ІМ – індукторна машина; 

КМ – контактна мережа; 

ПД – приводний двигун; 

ПЧ – перетворювач частоти; 

ПЧ-АД – система перетворювач частоти – асинхронний двигун; 

СК – система керування; 

ТЕД – тяговий електропривод; 

ШІМ – широтно-імпульсна модуляція. 
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Додаток Ж  

 Приклад змісту 

 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП           7 

1 ТЕХНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОПРИВОДА 

ЕЛЕКТРОКАРА           8 

1.1 Загальна характеристика технологічного процесу і кінематика 

електрокара           9 

1.2 Розрахунок потужності приводного двигуна    10 

1.3 Обґрунтування вибору системи електропривода   11 

2 РОЗРАХУНОК І ВИБІР ОБЛАДНАННЯ ВЕНТИЛЬНО-

ІНДУКТОРНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ЕЛЕКТРОКАРА    15 

2.1 Розробка функціональної схеми автоматизованої системи 

вентильно-індукторного електропривода електрокара    15 

2.2 Розрахунок і вибір елементів системи     16 

2.2.1 Вибір приводного двигуна        17 

2.2.2 Вибір зарядного та захисного пристрою обладнання    18 

2.2.3 Вибір датчиків          18 

2.2.4 Вибір засобів системи керування ЕП      19 

2.3 Висновки до розділу        20 

3 ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИЧНИХ РЕЖИМІВ  ВЕНТИЛЬНО-

ІНДУКТОРНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА       21 

3.1 Розрахунок параметрів двигуна за схемою заміщення  21 

3.2 Механічні й електромеханічні характеристики вентильно-

індукторного двигуна          22 

3.3 Розрахунок параметрів комутації двигуна    26 
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3.4 Енергетичні характеристики, шляхи підвищення 

енергоефективності вентильно-індукторного електропривода    31 

3.5 Висновки до розділу         34 

4 ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ЕЛЕКТРОКАРА  35 

4.1 Розробка математичної моделі вентильно-індукторного 

електропривода з урахуванням моменту опору електрокара   35 

4.1.1 Математичний опис перетворення енергії у фазах вентильно-

індукторного двигуна           35 

4.1.2 Математичний опис індуктивності фази вентильно-індукторного 

двигуна             37 

4.1.3 Математичний опис комутації фаз вентильно-індукторного  

двигуна             39 

4.2 Аналіз динамічних процесів вентильно-індукторного 

електропривода електрокара для різних типів комутації     40 

4.3 Висновки до розділу         44 

5 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ЕЛЕКТРОКАРОМ   45 

ВИСНОВКИ          51 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ         53 

ДОДАТКИ            55 

Додаток А  Бланк допуску нормоконтролю      56 

Додаток Б  Перелік графічного матеріалу до бакалаврської роботи  57 

Додаток В  Перелік публікацій і нагород       66 

Додаток Г  Реалізація математичної моделі системи     71 
 

Додаток З іпл

ралплр 
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Додаток И  

 Приклад бланка допуску нормоконтролю 

 
 

Бланк допуску нормоконтролю 
 

Студент(ка) Богомолов Дмитро Володимирович 
Тема роботи Дослідження вентильно-індукторного електропривода 

електрокара 
 
 
Перелік матеріалу представленого на перевірку: 

№ 
пор. Назва 

Затвердження 
відповідності 

матеріалу вимогам 
(дата/ підпис 

нормоконтролю) 
1  Технологічна характеристика електропривода 

електрокара 
 

2  Розрахунок і вибір обладнання вентильно-
індукторного електропривода електрокара 

 

3  Дослідження статичних режимів  вентильно-
індукторного електроприводу 

 

4  Дослідження динамічних характеристик 
вентильно-індукторного електроприводу 
електрокару 

 

5  Техніка безпеки при роботі з електрокаром  
6  Графічний матеріал у кількості сім плакатів  

 
 
Керівник роботи  Н. М. Істоміна 
 (підпис)  

 

Нормоконтроль  Н. М. Істоміна 
 (підпис)  
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Додаток К  

 Приклад переліку графічного матеріалу до бакалаврської роботи 

 

 

№ 

пор. 
Назва плакату 

1 Тема. Вентильно-індукторний електропривод електрокара 

2 Обґрунтування вибору системи електропривода 

3 Розрахунок потужності приводного двигуна 

4 Статичні та енергетичні характеристики 

5 Вплив типу комутації на статичні та енергетичні характеристики 

6 Створення математичної моделі 

7 Вплив типу комутації на динамічні характеристики 

 

Студент  Д. В. Богомолов 
 (підпис)  

 

Керівник роботи  Н. М. Істоміна 
 (підпис)  

 

  



43 

 

 
 



44 

 

 
 



45 
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Додаток Л  

 Приклад переліку публікацій і нагород 

 

 

№ Назва  

1.  Істоміна Н. М. Підвищення моменту вентильно-індукторного 

електроприводу тролейбуса / Н. М. Істоміна, А. А. Гусєва // Збірник 

матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції молодих 

учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи 

моделювання та оптимізації». – Кременчук : КрНУ, 2012. – С. 205–206. 

 

 

Студент  А. А. Гусєва 
 (підпис)  

 

Керівник роботи  Н. М. Істоміна 
 (підпис)  
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53 
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Додаток М  

 Таблиця правил оформлення 

 

Сторінка Поля: праве, верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм. 
Без рамок, на аркушах білого паперу формату А4 (210 x 297 мм). 
Наповненість сторінки має становити 75 % від її загального обсягу. 
Нумерація сторінок роботи – наскрізна (починаючи з титульної 
сторінки і закінчуючи додатками) у верхньому правому кутку.  
На титульній сторінці номер не ставиться. 

 
Шрифт Times New Romans, 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5. 

 
Текст Вирівнювання по ширині, абзац рядка – 1,25 см, без переносів. 

 
Розділи, 

підрозділи 
Назви розділів пишуться прописними літерами, посередині рядка, 
відступи перед та після – один рядок. 
Назви підрозділів пишуться з абзацу, вирівнювання по ширині, відступи 
перед та після – один рядок.  
Назви пунктів оформлюються так само. 
 

Рисунок Рисунок варто розташовувати безпосередньо після тексту, у якому він 
згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі рисунки повинні 
бути посилання в тексті роботи.  
Усі рисунки повинні мати назву і номер (нумерація у межах розділу). 
Номер і назва рисунку розташовані без абзацу, вирівнювання по центру  
(рис. 1.1).  
Рисунки відокремлюються одним рядком від загального тексту (перед і 
після рисунку). 
 

t

cM

0cM

нc MM  нc MM 

нc M,M  50

нc MM  2

 
Рисунок 1.1 – Залежність моменту опору від часу 
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Таблиця Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона 
згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні 
бути посилання в тексті роботи.  
Усі таблиці повинні мати назву і номер. Таблиці нумеруються 
арабськими цифрами, номер складається з номера розділу і порядкового 
номера таблиці. Номер і назва таблиці розташовані з абзацу, 
вирівнювання по ширині (табл. 1). 

 
Таблиця 1.1 – Кути перемикання фаз ВІД 

Фаза Кут перемикання Кут відключення 

A  0  450 

B  450 900 

C  900 1350 

D  1350 1800 
 

 
Формула Формули набираються у редакторі Microsoft Equation 3.0.  

У Microsoft Word 2007-2010 цей редактор розташований тут: меню 
«Вставка», пункт «Объект», у вікні «Вставка объекта» вибираємо 
Microsoft Equation 3.0 (рис. 1.2). 
 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Вставка формули 
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Формули і рівняння розташовують безпосередньо після тексту, у якому 
вони згадуються, посередині, без абзацу. При написанні формул 
необхідно дотримуватись зазначених нижче розмірів символів і стилів їх 
написання (рис. 1.3). 
 

 

 
Рисунок 1.3 – Розміри і стилі для формул 

 
Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового 
номера формули або рівняння, розділених крапкою. 
Номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння в 
дужках у крайньому правому положенні на рядку.  
Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять у 
формулу або рівняння, варто приводити безпосередньо під формулою в 
тій послідовності, у якій вони подані у формулі або у рівнянні. Перший 
рядок пояснення починають без абзацу словом «де» без двокрапки. 

 
Споживана потужність двигуна, кВт, визначається за 

формулою, 

    
n

PP


2
1  ,            (1.1) 

де 2P  – номінальна паспортна потужність двигуна, кВт;  

n  – номінальний ККД, в. о. 

 

 
Звичайний 

Великий індекс 

Дрібний індекс 

Великий сивол 

Дрібний символ 

 
Стиль Шрифт Формат символів 

Напівжирний   Похилий 

Текст.................... 

Функція............... 

Мал.грецькі.........
.. 
Вел.грецькі..........
.. 
Символ................. 
Матриця-вектор... 
Числа.................... 

Мова: 

Стиль “Текст” 

Інші стилі 

Будь-який 

Будь-який 

Змінна.................. 

 



 

Методичні вказівки щодо оформлення бакалаврських робіт для студентів 

денної та заочної форм навчання за напрямом 6.050702 – «Електромеханіка»  

(у тому числі скорочений термін навчання) 

 

 

Укладач асист. Н. М. Істоміна 

   

   

Відповідальний за випуск зав. кафедри САУЕ Д. Й. Родькін 
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