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1 Пояснювальна записка 

 

1.1 Мета та завдання навчальної дисципліни  
Метою викладання навчальної дисципліни «Моделювання 

електромеханічних систем» є якісна теоретична і практична підготовка бакалаврів 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» з 

питань, що стосуються загальних принципів використання методів математичного 

моделювання для аналізу, синтезу та дослідженню електромеханічних систем 

устаткування харчової промисловості, зокрема при використанні сучасних 

прикладних програм, вивчення закономірностей функціонування та експлуатації 

електромеханічних систем різного ступеня складності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Моделювання 

електромеханічних систем» є формування у студентів уміння складати математичні 

моделі із розумінням фізичних процесів, що протікають в електромеханічних 

системах в різноманітних режимах їх роботи, отримання навичок виконувати 

технічну реалізацію математичних моделей при використанні прикладних програм, 

проводити потрібні розрахунки та дослідження статичних та динамічних 

характеристик електромеханічних систем. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

• загальні принципи декомпозиції електромеханічних систем на основні 

пристрої, що входять до їх складу; 

• основні методи чисельного моделювання і алгоритмізації задач для 

розрахунку статичних та динамічних характеристик електромеханічних систем за 

допомогою обчислювальної техніки; 

• принципи верифікації результатів моделювання; 

• принципи роботи сучасних прикладних програм. 

вміти: 

• складати математичні моделі електромеханічних систем; 

• проводити розрахунок параметрів елементів електромеханічних систем; 

• синтезувати регулятори замкнутих електромеханічних систем; 

• використовувати засоби обчислювальної техніки для дослідження 

електромеханічних систем; 

• формулювати, оцінювати та використовувати отримані при моделюванні 

результати при проектуванні електромеханічних систем. 

 

1.2 Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти  
Здобувач вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни 

«Моделювання електромеханічних систем» отримує наступні програмні 

компетентності та програмні результати навчання, які визначені в «Стандарті 

вищої освіти зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» та освітньо-професійній програмі «Електромеханічні системи з 

інтелектуальним керуванням»  підготовки бакалаврів.  

 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/141-Elektroen.elektrotekhn.elektromekh.10.12.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/141-Elektroen.elektrotekhn.elektromekh.10.12.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/141-Elektroen.elektrotekhn.elektromekh.10.12.pdf
http://nmv.ontu.edu.ua/opp/141b-esik2018.pdf
http://nmv.ontu.edu.ua/opp/141b-esik2018.pdf


 

5 
 

Загальні компетентності: 

 

ЗК4. Здатність до аналізу та синтезу;  

ЗК5. Здатність до застосування знань на практиці;  

ЗК6. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних 

джерел; 

ЗК7. Мати дослідницькі навички; 

ЗК10. Здатність до письмової та усної комунікації українською мовою; 

ЗК11. Знання іноземної мови(мов); 

ЗК12. Уміння працювати як індивідуально, так і в команді; 

ЗК14. Креативність, здатність до системного мислення; 

ЗК15. Потенціал для подальшого навчання;  

ЗК16. Відповідальність за якість виконуваної роботи. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

 

ФК4. Знання з обчислювальної техніки та програмування, володіння 

навичками роботи з комп’ютером для вирішення задач спеціальності; 

ФК6. Знання сучасних технологічних процесів та систем технологічної 

підготовки виробництва; 

ФК7. Уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін 

інших інженерних галузей; 

ФК10. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички для розв’язання типових задач спеціальності, а також експлуатації 

електротехнічних, електромеханічних систем, електроприводу та їх устаткування; 

ФК11. Здатність використовувати знання й уміння для розрахунку, 

дослідження, вибору, впровадження, ремонту, та проектування електротехнічних 

та електромеханічних систем та їх складових; 

ФК12. Уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і 

складових шляхом використання  аналітичних методів  і методів моделювання; 

ФК15. Уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані результати. 

 

Програмні результати навчання: 

 

Зн1. Здатність продемонструвати знання і розуміння наукових і 

математичних принципів, що лежать в основі електротехніки та електромеханіки;  

Зн2. Здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих 

дисциплін спеціальності в області електричних кіл постійного та змінного струму, 

теорії електромагнітного поля, теорії електричних машин, теорії електроприводу, 

теорії автоматичного керування, схемотехніки, інформаційних технологій аналізу 

систем, ефективного енерговикористання; 

Зн4. Здатність продемонструвати знання та навики щодо проведення 

експериментів, збору даних та моделювання у електротехнічних та 

електромеханічних системах, комп’ютерно-інтегрованому електроприводі.  
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Зн6. Здатність продемонструвати знання сучасного стану справ та новітніх 

технологій в галузі електротехніки та електромеханіки, автоматизованому 

електроприводі; 

Ум1. Застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та 

аналізу в системах, які характерні обраній спеціалізації;  

Ум3. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування 

принципово нових ідей; 

Ум5. Розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, 

експлуатувати, ремонтувати, налагоджувати типове для  обраної спеціалізації 

електроустаткування та обладнання; 

Ум7. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди;  

Ум8. Ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їх 

складових;                                                      

Ум10. Виконувати відповідні експериментальні дослідження та 

застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою;  

Ум11. Оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті 

рішення. 

Ком1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію 

українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, 

італійською, французькою, іспанською); 

АіВ3. Здатність  відповідально  ставитись  до  виконуваної  роботи  та  

досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики; 

 

1.3 Міждисциплінарні зв’язки 

Попередні – обчислювальна техніка та програмування, електричні машини, 

теорія автоматичного управління, електроніка та мікропроцесорна техніка, електричні 

вимірювання, силова електроніка та силові перетворювачі автоматизованих 

електроприводів. 

Послідовні – мікропроцесорне керування електромеханічними системами, 

комплектні електроприводи, автоматизований електропривод харчових 

виробництв, курсове проектування, виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів та 

магістрів. 

 

1.4 Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 

Навчальна дисципліна викладається на 4 курсі у 7 семестрі денної та заочної 

форм навчання. 

 

Кількість кредитів: денна – 6,0 , заочна – 5,0.  

Години: денна – 180, заочна – 150 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні практичні 

денна 60 30 20 10 

заочна 16 8 6 2 

Самостійна робота, годин Денна – 120 Заочна – 134 
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2 Зміст навчальної дисципліни 
 

2.1 Програма змістових модулів 

Змістовий модуль 1: Комп’ютерні технології проектування електромеханічних 

систем. 

№ 

теми 
Зміст теми 

Годин 

денна заочна 

1 

Основні прикладні математичні пакети, що 

використовуються для проектування і моделювання 

електромеханічних систем. Пакет Matlab-Simulink. 

Основні терміни і поняття. 

2 0,5 

2 

Загальні питання розробки математичних моделей в 
пакеті Simulink. Процедура розробки математичної 

моделі, завдання її основних параметрів, виконання 

розрахунку. 

2 0,5 

3 

Основні розділи бібліотеки математичного пакету 
Simulink. Огляд розділів меню: джерела сигналів, 

приймачі сигналів, аналогові (непереривні) блоки, 

нелінійні блоки, дискретні блоки, блоки математичних 

операцій. 

2 0,5 

4 

Основні розділи бібліотеки математичного пакету 

SimPowerSystems. Огляд розділів меню: джерела 

електричної енергії, бібліотека пасивних силових 

елементів, бібліотека напівпровідникових силових 

елементів, електричні машини, блоки електричних 

вимірювань. 

2 0,5 

5 

Блок-схеми математичних моделей. Побудова блок-

схеми математичної моделі. Операції з блоками, 

утворення ліній зв’язку, нанесення позначень і 

коментарів, утворення підсистем, запис і друк моделі. 

2 1 

Змістовий модуль 2: Математичне моделювання електромеханічних систем. 

№ 

теми 
Зміст теми 

Годин 

денна заочна 

6 

Математичні рівняння, передавальні функції і 

структурні схеми двигунів постійного струму. 
Двигуни постійного струму з незалежним, паралельним і 

послідовним збудженням. 

2 0,5 

7 

Математична модель системи «керований 

випрямляч – двигун постійного струму». 
Математична модель електромеханічної системи на 

базі керованого випрямляча. Синтез параметрів 

регуляторів струму та швидкості. Статичні і динамічні 

2 0,5 
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характеристики контуру струму і швидкості. 

8 

Математична модель широтно-імпульсного 
перетворювача. Математична модель широтно-

імпульсного перетворювача, завдання параметрів, 

дослідження статичних і динамічних характеристик. 

2 0,5 

9 

Математична модель системи «широтно-

імпульсний перетворювач – двигун постійного 

струму». Математична модель електромеханічної 

системи на базі широтно-імпульсного перетворювача. 

Синтез параметрів регуляторів струму та швидкості. 

Статичні і динамічні характеристики контуру струму і 

швидкості. 

2 0,5 

10 

Моделювання асинхронного двигуна в нерухомій 

системі координат. Блок-схема моделі. Призначення 

основних функціональних елементів. Визначення 

параметрів. 

2 0,5 

11 

Моделювання асинхронного двигуна в системі 

координат, що обертається. Блок-схема моделі. 

Призначення основних функціональних елементів. 

Визначення параметрів. 

2 0,5 

12 

Моделювання асинхронного електропривода зі 

скалярним керуванням. Блок-схема моделі. 

Призначення основних функціональних елементів. 

Визначення параметрів. 

2 0,5 

13 

Моделювання асинхронного електропривода з 

векторним керуванням. Система асинхронного 

електропривода з частотно-струмовим керуванням. 

Блок-схема моделі. Призначення основних 

функціональних елементів. Визначення параметрів. 

2 0,5 

14 

Моделювання синхронного двигуна в нерухомій 
системі координат. Блок-схема моделі. Призначення 

основних функціональних елементів. Визначення 

параметрів. 

2 0,5 

15 

Моделювання синхронного двигуна в системі 
координат, що обертається. Блок-схема моделі. 

Призначення основних функціональних елементів. 

Визначення параметрів. 

2 0,5 

Всього 30 8 

 

2.2 Перелік практичних занять  

№ 

пр.зан. 
Назва практичного заняття 

Годин 

денна заочна 

1 
Розрахунок и програмування блоків, що входять до 

складу основних розділів бібліотеки математичного 
2 0,5 
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пакету Simulink: джерела сигналів, приймачі сигналів, 

аналогові (непереривні) блоки, нелінійні блоки, 

дискретні блоки, блоки математичних операцій. 

2 

Розрахунок и програмування блоків, що входять до 

складу основних розділів бібліотеки математичного 

пакету SimPowerSystems: джерела електричної енергії, 

бібліотека пасивних силових елементів, бібліотека 

напівпровідникових силових елементів, електричні 

машини, блоки електричних вимірювань. 

2 0,5 

3 
Розрахунок параметрів і програмування блок-схеми 

математичної моделі двигуна постійного струму 
2 0,5 

4 

Розрахунок параметрів і програмування блок-схеми 

математичної моделі асинхронного двигуна в 

нерухомій системі координат. 

2 0,5 

5 

Розрахунок параметрів і програмування блок-схеми 

математичної моделі асинхронного двигуна в системі 

координат, що обертається. 

2  

Всього 10 2 

 

2.3 Перелік лабораторних занять 

№ 

лаб.зан. 
Назва лабораторного заняття 

Годин 

денна заочна 

1 

Моделювання блоків, що входять до складу основних 

розділів бібліотеки математичного пакету Simulink: 

джерела сигналів, приймачі сигналів, аналогові 

(непереривні) блоки, нелінійні блоки, дискретні блоки, 

блоки математичних операцій. 

2  

2 

Моделювання блоків, що входять до складу основних 

розділів бібліотеки математичного пакету 

SimPowerSystems: джерела електричної енергії, 
бібліотека пасивних силових елементів, бібліотека 

напівпровідникових силових елементів, електричні 

машини, блоки електричних вимірювань. 

2 2 

3 Моделювання двигунів постійного струму. 2 2 

4 

Моделювання трифазної нульової схеми керованого 

випрямляча і трифазної мостової схеми керованого 

випрямляча. 

2  

5 

Моделювання електромеханічної системи на базі 

широтно-імпульсного перетворювача, дослідження 

статичних і динамічних характеристик. 

2  

6 
Моделювання асинхронного двигуна в нерухомій 

системі координат. 
2 2 

7 
Моделювання асинхронного двигуна в системі 

координат, що обертається. 
2  
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8 

Моделювання асинхронного електропривода з 

векторним керуванням, дослідження статичних і 

динамічних характеристик. 

2  

9 

Моделювання асинхронного електропривода зі 

скалярним керуванням, дослідження статичних і 

динамічних характеристик. 

2  

10 
Моделювання синхронного двигуна в нерухомій 

системі координат. 
2  

Всього 20 6 

 

Перелік завдань до самостійної роботи 

2.4 Самостійна робота та індивідуальні завдання 

№ Види навчальної діяльності 
Годин 

денна заочна 

1 Опрацювання лекційного матеріалу по темам 30 14 

2 Підготовка до лабораторних та практичних занять 30 22 

3 Опрацювання розділів програми, які не виносяться на 

лекції 

36 50 

4 Виконання індивідуальних навчальних завдань 24 48 

5 Виконання курсового проекту (роботи) – – 

Всього 120 134 

2.5 Перелік індивідуальних завдань 
 

№ 

пр.зан. 
Назва теми 

Годин 

денна заочна 

1 
Контрольна робота за темою «Проектування 

електромеханічних систем у Simulink» 
– 8 

2 

Індивідуальне розрахунково-графічне завдання 

«Розрахунок параметрів і програмування блок-схеми 

математичної моделі електромеханічної системи на базі 

керованого випрямляча. Синтез параметрів регуляторів 

струму та швидкості» 

6 10 

3 

Індивідуальне розрахунково-графічне завдання 

«Розрахунок параметрів і програмування блок-схеми 

математичної моделі електромеханічної системи на базі 

широтно-імпульсного перетворювача. Синтез 

параметрів регуляторів струму та швидкості» 

6 – 

4 
Контрольна робота за темою «Математичні моделі 

асинхронного електропривода» 
– 10 

5 

Індивідуальне розрахунково-графічне завдання 

«Розрахунок параметрів і програмування блок-схеми 

математичної моделі асинхронного електропривода з 

12 20 
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векторним керуванням. Синтез параметрів регуляторів 

струму та швидкості» 

Всього 24 48 

 

3 Критерії оцінювання результатів навчання 
Види контролю: поточний, підсумковий – екзамен. 

 

Нарахування балів за виконання змістового модуля 
 

Вид роботи, що підлягає контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min max 

Кільк. 

робіт, 

один. 

Сумарні 

бали 
Кільк. 

робіт, 

один. 

Сумарні 

бали 

min max min max 

Змістовий модуль 1: Комп’ютерні технології проектування електромеханічних 

систем 

Робота на лекціях 2 4 5 10 20 3 6 12 

Виконання лабораторних робіт 2 4 2 4 8 2 4 8 

Робота на практичних заняттях 2 4 2 4 8 2 4 8 

Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
2 4 1 2 4 3 6 12 

Підготовка до практичних занять 2 4 4 8 16 4 8 16 

Виконання контрольних завдань         

Проміжна сума    28 56  28 56 

Модульний контроль у поточному 

семестрі 
27 34 1 27 34 1 27 34 

Контроль результатів 
дистанційного модуля 

5 10 1 5 10 1 5 10 

Оцінка за змістовий модуль 1    60 100  60 100 

Змістовий модуль 2: Математичн моделювання електромеханічних систем 

Робота на лекціях 0,5/1 1/2 10 5 10 4 4 8 

Виконання лабораторних робіт 0,5/1 1/2 8 4 8 5 5 10 

Робота на практичних заняттях 0,5/1 1/2 3 1,5 3 2 2 4 

Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
1 2 1 1 2 7 7 14 

Підготовка до практичних занять 0,5 1 11 5,5 11 7 3,5 7 

Виконання контрольних завдань 4 8 3 12 24 2 8 16 

Проміжна сума    29 58  29,5 59 

Модульний контроль (тестовий) 31/ 

30,5 

42/ 

41 
1 31 42 1 30,5 41 

Контроль результатів 
дистанційного модуля 

        

Оцінка за змістовий модуль 2    60 100  60 100 

Разом з дисципліни 60…100 
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