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Питання підвищення кваліфікації й покращення якості підготовки фахівців вищими навчальними закладами 

безпосередньо пов’язано з проблемою недостатнього рівня конкурентоспроможності на ринку праці соціально 
вразливих верств населення (випускників навчальних закладів, демобілізованих учасників антитерористичної 
операції, внутрішньо переміщених осіб, безробітних, громадян, які мають особливі освітні потреби або шука-
ють роботу у зв’язку з очікуваною ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємст-
ва, скороченням чисельності або штату працівників). Одним із передумов якісної освіти, а відтак, і відповідного 
рівня конкурентоспроможності населення на ринку праці є дієва практична підготовка. Зокрема, набуття умінь і 
навичок роботи із сучасним обладнанням є важливим аспектом підготовки фахівців у галузі електричної інже-
нерії. Професійна діяльність у даній сфері передбачає широке використання сучасних засобів автоматизації та 
IT-технологій. У роботі надано результати розробки та впровадження навчально-дослідного обладнання для 
організації ефективного професійного навчання в умовах лабораторії автоматизованого електропривода кафед-
ри систем автоматичного управління та електропривода Інституту електромеханіки, енергозбереження та сис-
тем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Детально розк-
рито технічні та функціональні можливості комп’ютеризованих лабораторних комплексів, головною особливіс-
тю яких є наявність мінімізованих фізичних моделей-імітаторів технологічних процесів та механізмів.  
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Вопросы повышения квалификации и улучшения качества подготовки специалистов высшими учебными за-

ведениями непосредственно связаны с проблемой недостаточного уровня конкурентоспособности на рынке 
труда социально уязвимых слоев населения (выпускников учебных заведений, демобилизованных участников 
антитеррористической операции, внутренне перемещенных лиц, безработных, граждан, имеющих особые обра-
зовательные потребности или ищущих работу в связи с ожидаемой ликвидацией, реорганизацией, банкротст-
вом, перепрофилированием предприятия, сокращением численности или штата работников). Одной из предпо-
сылок качественного образования, а, следовательно, и соответствующего уровня конкурентоспособности насе-
ления на рынке труда является действенная практическая подготовка. В частности, приобретение практических 
умений и навыков работы с современным оборудованием является важным аспектом подготовки специалистов 
в области электрической инженерии. Профессиональная деятельность в данной сфере предполагает широкое 
использование современных средств автоматизации и IT-технологий. В работе представлены результаты разра-
ботки и внедрения учебно-исследовательского оборудования для организации эффективного профессионально-
го обучения в условиях лаборатории автоматизированного электропривода кафедры систем автоматического 
управления и электропривода Института электромеханики, энергосбережения и систем управления Кременчуг-
ского национального университета имени Михаила Остроградского. Подробно раскрыты технические и  
функциональные возможности компьютеризированных лабораторных комплексов, главной особенностью ко-
торых является наличие минимизированных физических моделей-имитаторов технологических процессов и 
механизмов. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Питання поліпшення 

якості освіти в галузі електричної інженерії неодно-
разово розглядалися вітчизняними дослідниками. 
Важливою складовою успішного навчання студентів 
спеціальності "Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка" є практична підготовка, яка має 
здійснюватися з урахуванням сучасних тенденцій і 
динаміки розвитку електроенергетики, засобів авто-
матизації та IT-технологій. Дієвими кроками у ви-
рішенні цього питання є впровадження в навчаль-
ний процес сучасних освітніх технологій навчання, 

що передбачає модернізацію лабораторної бази з 
одночасним оновленням методичного забезпечення 
[1–6, 8] та можливістю дистанційного керування 
лабораторним обладнанням через мережу Internet з 
метою запровадження засобів дистанційного на-
вчання [7, 9].  

Метою дослідження є розробка й впровадження 
навчально-дослідного обладнання для ефективної 
практичної підготовки фахівців. Умовою ефектив-
ного навчання, на думку авторів, є правильно побу-
дована концепція викладання й проведення лабора-
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торного практикуму: 1) зосередження виключно на 
актуальному для сучасного виробництва промисло-
вому обладнанні; 2) вивчення типових інженерних 
рішень на базі фізичних моделей об’єкту керування; 
3) широке використання IT-технологій при налаго-
дженні обладнання та обробці результатів роботи.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. За-
пропонований авторами підхід до організації лабо-
раторного практикуму структурно передбачає наяв-
ність кількох логічно завершених та самодостатніх 
тематичних модулів, що дозволяє оперативно кори-
гувати зміст навчання залежно від потреб кінцевого 
споживача освітніх послуг (учня, студента, слухача 
курсів підвищення кваліфікації тощо). Приблизна 
тематика змістовних модулів передбачає дослі-
дження наступних автоматизованих систем керу-
вання: 

– теплових процесів (систем опалення з припли-
вною вентиляцією, систем примусового охолоджен-
ня);  

– вантажопідіймальних механізмів (електрота-
лей, вантажних підйомників); 

– верстатних комплексів (металорізальних та на-
мотувальних верстатів); 

– систем візуалізації та диспетчеризації техноло-
гічних процесів; 

– систем контролю й обліку енергоресурсів. 
Комп’ютеризований комплекс для дослідження 

засобів автоматизації систем опалення з приплив-
ною вентиляцією. Лабораторний комплекс (рис. 1) 
містить спрощену фізичну модель об’єкту керуван-

ня, яка складається з водяного калориферу, електри-
чного котла, циркуляційного насосу, запірно-
регулювального клапану (КЗР) із сервоприводом, 
витратоміру та припливного вентилятора. 

Припливне повітря нагнітається вентилятором до 
калориферу й нагрівається теплоносієм, температу-
ра якого підтримується трубчастим електронагрів-
ником (ТЕНа) в електричному котлі. 

Для побудови системи контролю та керування 
об'єктом застосовано наступне обладнання: 

– вимірювання витрат теплоносія здійснюється 
витратоміром (лічильником імпульсів) СИ–8, а ви-
мірювання й регулювання теплових параметрів – 
вимірювачами-регуляторами ТРМ–101, ТРМ–500, 
ТРМ–33 компанії "Овен"; 

– значення температури зворотної води ТЗВ, те-
мператури зовнішнього повітря ТЗОВ, температури 
припливного повітря ТПР, температури теплоносія 
ТТЕП вимірюється за допомогою термоопорів 
ТСМ–50, розташованих у відповідних зонах ком-
плексу (рис. 1); 

– у функції КЗР обрано регулювальний клапан 
GV121 із сервоприводом EVA1M фірми Dwyer; 

– регулювання швидкості обертання електродви-
гуна припливного вентилятора здійснюється перет-
ворювачем частоти (ПЧ) Lenze 8200 vector. 

Терморегулятор ОВЕН ТРМ–500 забезпечує 
управління температурою теплоносія за "ON\OFF" 
або "ПІД"-законом шляхом дискретного регулюван-
ня за допомогою дискретного виходу (електромеха-
нічного реле), що може комутувати навантаження 
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Рисунок 1 – Функціональна схема лабораторного комплексу локальної системи опалення 
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до 30 А. Для управління ТЕНом електричного котла 
обрано закон двопозиційного регулювання, оскільки 
цей закон найбільш поширений при регулюванні 
виміряної величини в нескладних системах, що не 
вимагають високої точності підтримки температури. 

ПІД-регулятор ТРМ–101 здійснює аналогове 
ПІД-регулювання температури припливного повіт-
ря. Поточне значення температури у вимірювачі-
регуляторі ТРМ–101 порівнюється з уставкою. Від-
повідно до обчисленої похибки регулювання, при-
стрій формує сигнал управління 4–20 мА, який кон-
тролюється цифровим індикатором струмової петлі 
ІТП11. Цей сигнал завдання надходить до струмово-
го входу перетворювача частоти Lenze 8200 або до 
входу сервопривода EVA1M залежно від обраного 
режиму роботи, що призводить до зміни продуктив-
ності вентилятора або зміни положення засувки 
КЗР. Це, у свою чергу, збільшує чи зменшує інтен-
сивність нагрівання припливного повітря.  

Прилад ОВЕН ТРМ–33 є спеціалізованим конт-
ролером для регулювання температури повітря в 
приміщеннях, обладнаних системою припливної 
вентиляції з водяним калорифером. Два основних 
дискретних виходи регулятора "Більше", "Менше" 
призначені для ПІД-регулювання темпреатури при-
пливного повітря шляхом трипозиційного управлін-
ня виконавчим механізмом. Регулятор ТРМ–33 за-
безпечує регулювання температури припливного 
повітря, захист системи від перевищення темпера-
тури зворотної води, захист водяного калорифера 
від замерзання, роботу системи в режимі очікування 
з вимкненим вентилятором, автоматичний перехід 
системи із зимового режиму роботи в літній режим і 
навпаки. 

Реєстрація даних, отриманих на наданому облад-
нанні, здійснюється за допомогою інтерфейсу  
RS–485, а зв'язок із персональним комп’ютером 
забезпечується шляхом використання перетворюва-
ча інтерфейсів АС–4.  

Лабораторний практикум, орієнтований на 
ефективну практичну підготовку майбутніх фахів-
ців у сфері автоматизації теплових процесів. Осно-
вні питання лабораторного практикуму мають на 
меті набуття студентами базових умінь та навичок у 
таких питаннях, як:  

– підключення датчиків температури та їх нала-
штування; 

– експериментальне дослідження замкнених за 
технологічним параметром систем керування; 

– порівняння результатів автоматичного та ана-
літичного налаштування ПІД-регулятора; 

– принципи налаштування лічильника імпульсів 
та датчика витрат YF–21для вимірювання витрат; 

– порівняльний аналіз режимів енергоспоживан-
ня при дискретному й аналоговому  
ПІД-регулюванні; 

– розробка енергоефективних алгоритмів управ-
ління припливною вентиляцією; 

– розробка й порівняльний аналіз сучасних мето-
дів налаштування ПІД-регуляторів; 

– робота з програмним забезпеченням для пара-
метризації та реєстрації даних. 

Лабораторний комплекс для дослідження сис-
тем керування крановим частотно-регульованим 
електроприводом. Лабораторний комплекс (рис. 2) 
складається з електромеханічного обладнання, пере-
творювачів частоти та системи керування. До елект-
ромеханічного обладнання належить пересувна 
електрична таль ТЕ–0,5ВЗП, оснащена механізмом 
підіймання з мотор-редуктором М1 і механізмом 
переміщення вантажу з мотор-редуктором М2. Для 
реалізації системи керування використовується об-
ладнання компанії Mitsubishi, зокрема: два перетво-
рювачі частоти (ПЧ) FR–D700, мікроконтролер 
FXA1N, модуль введення/виведення FX0N–3A з 
аналоговими входами/виходами (0–10 В, або  
4–20 мА), модуль FX0N–485ADP (адаптер інтер-
фейсу RS485). 
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Рисунок 2 – Функціональна схема лабораторного комплексу 
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Перетворювачі частоти живляться від мультиме-
трів ИМС–Ф1, які вимірюють параметри однофазної 
електричної мережі змінного струму 220 В (напруга, 
струм, частота, повна, активна й реактивна потуж-
ності, коефіцієнт потужності cos φ).  

Лабораторний комплекс передбачає режими: 
– прямого керування ПЧ, коли комутація дискре-

тних входів UZ1 та UZ2 здійснюється за допомогою 
кнопок SB1 "Угору", SB2 "Униз", SB3 "Вперед", 
SB4 "Назад" (перемикач SA1 в "ON"); 

– прямого керування контролером, коли за допо-
могою кнопкового посту здійснюється комутація 
дискретних входів ПЛК (перемикач SA3 в "ON"), 
який, у свою чергу, комутує входи ПЧ; 

– циклової автоматизації (послідовного виконан-
ня команд ПЛК згідно із заданою програмою). 

Швидкість підіймання вантажу може дискретно 
задаватися перетворювачем UZ1 на рівнях "Midle" 
або "Low" шляхом переведення перемикача SA2 в 
положення "RM" або "LM" відповідно. Переміщен-
ня вантажу здійснюється плавним регулюванням 
швидкості в розімкненій (SA4 у положенні "PLC") 
або замкненій (SA4 у положення "BR") системі.  

На рис. 3 зображено фрагмент алгоритму прямо-
го керування контролером. У лабораторному прак-
тикумі для написання керуючої програми в інтегро-
ваному середовищі "GX Developer" використовуєть-
ся найпростіший і наочний метод програмування – 
спосіб релейних діаграм. 

Диспетчеризація й дистанційне керування лабо-
раторним комплексом здійснюється шляхом підк-
лючення всіх активних елементів комплексу (ПЧ та 
ПЛК) до інформаційної мережі за допомогою вбу-
дованого в дані пристрої апаратного інтерфейсу  
RS–485 та перетворювача інтерфейсу АС4 для 
зв’язку з персональним комп’ютером. 

Лабораторний практикум орієнтовано на ефекти-
вне впровадження сучасних систем кранового ЕП,  
зокрема на вивчення питань: 

– мінімізації розгойдувань та підвищеної точнос-
ті позиціонування вантажу для скорочення часу 
виконання й підвищення безпеки навантажувально-
розвантажувальних, підйомно-транспортних, мон-
тажних та складальних технологічних операцій; 

– обмеження динамічних навантажень для збі-
льшення терміну експлуатації елементів конструкції 
крану й зменшення аварійності механічного та елек-
тротехнічного обладнання (візків, муфт, лебідок, 
електричних машин тощо); 

– аналіз енергетичної ефективності частотно-
регульованих електроприводів кранових механізмів 
на базі асинхронних двигунів з короткозамкненим 
ротором порівняно із системами нерегульованого 
електропривода. 

Лабораторний комплекс для дослідження алго-
ритмів роботи технологічного комплексу з вигото-
влення склопластикових труб. Зображена на рис. 4 
структура лабораторного комплексу складається з 
двох частотно-регульованих асинхронних електроп-
риводів (АД1, АД2), що приводять у дію механізм 
обертання оправки 1, на яку викладається стрічка зі 
скловолокна шляхом повздовжнього пересування 
розкладника 2 (рис. 4). Робочі органи приводяться в 
дію електричними машинами, що з’єднані з робо-
чими механізмами за допомогою черв’ячних редук-
торів Р1, Р2 та шківоременевих передач. Повздовж-
ній рух розкладника з бобінами скловолокна, які 
потім формуються у стрічку, відбувається завдяки 
використанню винт-гайкової передачі. 

 

 
Для регулювання процесу роботи обладнання на 

вихідних валах редуктора встановлено інкрементні 
енкодери та індуктивні датчики кінцевих поло-
жень 3 (рис. 5). 

 
 

Рисунок 3 – Приклад програмування ПЛК 
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Рисунок 4 – Структура фізичної моделі  

технологічного обладнання для виготовлення 
склопластикових труб 
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Електромеханічну частину лабораторного ком-
плексу створено на базі сучасних зразків обладнан-
ня: ПЧ1, ПЧ2 – перетворювач частоти Lenze 8200; 
КП1, КП2 – кнопкові пости; ПЛК – програмований 
логічний контролер VIPA 200; ПР – програмоване 
реле фірми Relpol; HMI – сенсорна панель операто-
ра фірми VIPA з програмним забезпеченням Zenon; 
ПК1, ПК2 – персональні комп’ютери для налашту-
вання й програмування ПЛК, ПР та HMI-панелі; 
QF1–QF7 – автоматичні вимикачі; 1, 2 – блоки за-
вдання дискретних сигналів, що можуть підключа-
тися до відповідних входів ПЛК, ПР, ПЧ1, ПЧ2 чи 
блоку світлової індикації 3; 4 – блок завдання анало-
гових сигналів 0–10 В постійного струму, що може 
підключатися до аналогових входів ПЛК, ПЧ1 та 
ПЧ2; 5 – зовнішня панель модуля вхідних аналого-

вих сигналів ПЛК; 6 – зовнішня панель модуля ви-
хідних аналогових сигналів ПЛК, що можуть підк-
лючатися до аналогових входів ПЧ1 та ПЧ2;  
7, 8 – зовнішні панелі дискретних та аналогових 
входів ПЧ1 та ПЧ2, що використовуються для підк-
лючення зовнішніх керуючих сигналів.  

Використання модульної структури побудови 
лабораторного комплексу дозволяє студентам набу-
вати практичні вміння й навички роботи з вхідним 
та вихідним сигналами дискретного чи аналогового 
типів шляхом підключення відповідних блоків на 
панелі стенду. Завдяки уніфікованій структурі стен-
ду, організація взаємодії між пристроями (ПР, ПЛК 
та ПЧ) здійснюється у будь-яких комбінаціях шля-
хом формування відповідних дискрет-
них/аналогових сигналів. 
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Рисунок 5 – Зовнішній вигляд системи керування лабораторного комплексу для дослідження алгоритмів  
роботи технологічного комплексу з виготовлення склопластикових труб 

  
Рисунок 6 – Вікна HMI-панелі оператора Kinco для завдання технологічних параметрів продукції  

та відображення ходу виконання технологічного процесу  
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Управління технологічним процесом засобами 
HMI-панелі. Використання людино-машинного 
інтерфейсу дозволяє реалізувати керування 
технологічним процесом із використанням власних 
апаратно-програмних ресурсів HMI-панелі,  
що дозволяє частково розвантажити ПЛК та  
значно підвищити ергономічність робочого місця 
оператора. 

Особливо ефективною є організація лаборатор-
ного практикуму на базі HMI-панелей фірми Kinco, 
яка має низку переваг порівняно з графічними пане-
лями від інших виробників: 

– простота підключення до будь-якого ПЛК; 
– безкоштовність програмного забезпечення; 
– велика кількість вбудованих функцій та бібліо-

тека графічних елементів; 
– відносно невелика вартість. 
Використання HMI-панелі в навчальному проце-

сі надає студентам можливість отримати навички 
побудови систем візуалізації та диспетчеризації 
технологічних комплексів. Лабораторний практикум 
передбачає створення зручного в експлуатації робо-
чого місця оператора на прикладі технологічного 
процесу виготовлення склопластикових труб бага-
тошарової структури (рис. 6). 

Лабораторний комплекс для вивчення телемеха-
нічних та бездротових систем керування в систе-
мах електропостачання. На рис. 7 зображено функ-
ціональну схему комплексу. Схема має силову та 
інформаційну частини. Силова частина складається з 
трьох ліній, кожна з яких має по одному контактору 
КМ1–КМ3 та секційний контактор між 1 і 2 лінією 
КМ4. Контактори отримують команду на ввімкнення 
з відповідних виходів модуля дискретного введен-

ня/виведення (МДВВ), який, у свою чергу, через 
входи опитує КМ1–КМ4 та по інформаційному кана-
лу передає дані про стан цих контакторів. На кожній 
із ліній знаходяться мультиметри (МЕ1–МЕ3),  
які по інтерфейсу RS–485 передають інформацію  
про електричні параметри ліній до панельного  
контролера СПК–107, що живиться від блоку  
живлення (БЖ) та з’єднується з персональним 
комп’ютером за допомогою перетворювача інтер-
фейсів АС4. 

До інформаційної частини також належить GSM 
модем, за допомогою якого відбувається бездрото-
вий зв’язок з оператором. Модем складається з пе-
ремикача вибору інтерфейсів, блока живлення, бло-
ка індикації та блока управління. Блок управління 
виконує функції запуску GSM/GPRS модуля, кому-
тації сигналів послідовних інтерфейсів, управління 
індикацією. Три з'єднувачі X1, Х2, X3 служать для 
підключення ліній послідовних інтерфейсів. Вибір 
інтерфейсу здійснюється за допомогою двопозицій-
ного перемикача, розташованого на передній панелі. 
Крім того, за допомогою перемикача підключається 
внутрішній опір узгодження для лінії інтерфейсу 
RS–485 з номінальним значенням опору 120 Ом. 
Індикація модему складається з трьох одиничних 
індикаторів червоного світіння. 

Лабораторний практикум із використанням GSM 
модему передбачає: 

–  підключення до комп'ютера через спеціальний 
кабель або перетворювач інтерфейсу (наприклад, 
ОВЕН АС3–М, АС4); 

–  з'єднання за допомогою програми 
«HyperTerminal»; 

–  створення нового підключення та вибір COM-
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Рисунок 7 – Функціональна схема лабораторного комплексу  
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порту, до якого безпосередньо підключено модем; 
–  налаштування порту. 
Крім того, лабораторний практикум передбачає 

роботу в програмному пакеті CoDeSys з бібліотеками 
SmsOwenLib, OwenModulesLib, OwenModemLib, за 
допомогою яких здійснюється відправка та отриман-
ня SMS повідомлень, робота із CSD-з’єднанням, по-
чаткова конфігурації самого модему, відкриття портів 
і вмикання основного функціонального блоку 
FB_SMS_CSD (рис. 8).  

 
Слід відзначити, що з метою імітації електрично-

го навантаження при проведенні лабораторного прак-
тикуму з вивчення систем віддаленого контролю й 
обліку енергоресурсів до даного лабораторного 
комплексу підключається надане вище лабораторне 
обладнання. Такий підхід дозволяє вивчати принци-
пи побудови систем диспетчеризації та автоматизо-
ваного обліку енерго- та теплоенергоресурсів. Крім 
того, наявність фізичного інтерфейсу RS–485 на 
наданому обладнанні дозволяє вивчати принципи 
побудови сучасних промислових мереж. 

ВИСНОВКИ. Розроблене лабораторне обладнання 
може ефективно використовуватися при організації 
підвищення кваліфікації робітників і фахівців проми-
слових підприємств, у навчальному процесі при під-
готовці фахівців у галузі електричної інженерії, ав-
томатизації технологічних процесів та IT-технологій, 
надає широкі можливості для організації науково-
дослідних робіт з метою дослідження та вдоскона-
лення типових технологічних процесів. 
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EDUCATIONAL EQUIPMENT TO IMPROVE OF PRACTICAL TRAINING OF ENGINEERS 
WITH A MAJOR IN POWER ENGINEERING, ELECTROTECHNICS AND ELECTROMECHANICS 

А. Gladyr, S. Sergiienko, O. Leshchuk  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University  
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: gai@kdu.edu.ua  
Purpose. The aim of this work is developing and implementation the specialized teaching and research equipment 

to improve practical training of an engineer in the field of power engineering, electrotechnics and electromechanics. 
This training will provide a sufficient level of competitiveness on the labor market for graduated person and signifi-
cantly expand their opportunities for successful employment. Methodology. The autors propose the approach for the 
organization of the laboratory work which involves the presence of several logically complete and self-contained the-
matic modules that allows adjusting quickly the training content according to the needs of the educational services end 
user (pupil, student, listener of extension courses, etc.). Results. Technical characteristics and features of computerized 
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systems for laboratory practical for studying the principles of the control  of typical industrial processes and machinery 
are  disclosed in detail, in particular: heating with forced ventilation; forced cooling systems;  lifting mechanisms; wind-
ing machines; systems for imaging and dispatching processes; systems for monitoring and accounting of energy re-
sources software and hardware for automation. Originality. The author's concept of teaching and laboratory practical 
for effective training is based upon the following principles: concentration on actual production for modern industrial 
equipment solely; studying the typical engineering solutions based on physical models of object management; the use of  
IT-technologies for debugging equipment and processing results; 4) the use of physical models-simulators of processes 
and mechanisms. Practical value. The results of development and implementation of educational and research equip-
ment for effective professional training in the laboratory of the Automatic Control Systems and Electric Drive Depart-
ment of the Electromechanics, Energy-saving and Control Systems Institute of the Kremenchuk Mykhailo Os-
trohradskyi National University can be used in training process in the electrical engineering field. 

Кey words: laboratory practical, software and hardware, automation. 
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