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ТЕКСТ ЗВІТУ 

 

 Мета та зміст навчання/стажування. 

Метою стажування було проведення дослідження за темою магістерської 

дисертації. 

Зміст стажування: 

- Проектування керованого перетворювача для керування синхронним 

двигуном з постійними магнітами. 

- Розробка регуляторів струму для енергоефективного керування невеликим 

електромобілем. 

 

 Коротка характеристика місця навчання/стажування, функції 

організації/підрозділу, в яких проходило навчання/стажування. 

 Technische Hochschule Mittelhessen (THM) – німецький університет 

прикладних наук для підготовки бакалаврів та магістрів. Кампус 

університету розташовується в містах 3 містах: Фрідберг, Гессен і Ветцларі.  

 Університет прикладних наук Гессену був заснований 14 січня 1838 

року національною торговою асоціацією Дармштадту і спочатку носив назву 

«школа технічного креслення» Гіссену. Таким чином, після технічного 



університету Дармштадту, ТНМ є другим за віком університет у федеральній 

землі Гессен. 

Підрозділи університету (кампуси в різних містах): 

У Фрідбергу: 

 Informationstechnik - Elektrotechnik - Mechatronik (ІТ, електроніка, 

мехатроніка) 

 Maschinenbau, Mechatronik, Materialtechnologie (машинобудування, 

мехатроніка, матеріалознавство) 

 Mathematik, Naturwissenschaften und Datenverarbeitung (математика, 

природничі науки та обробка даних) 

 Sozial- und Kulturwissenschaften (соціальні і культурні науки) 

 Wirtschaftsingenieurwesen (бізнес-інженерія) 

У Гіссені: 

 Bauwesen (архітектура та цивільне будівництво) 

 Elektro- und Informationstechnik (електроніка та IT) 

 Krankenhaus- und Medizintechnik, Umwelt- und Biotechnologie (медична 

інженерія, екологія та біотехнології) 

 Maschinenbau und Energietechnik (машинобудування та енерготехніка) 

 Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik (математика, 

природничі науки та інформатика) 

 Sozial- und Kulturwissenschaften (соціальні і культурні науки) 

 Wirtschaft - THM Business School (бізнес-школа ТНМ) 

У Ветцларі 

 Wirtschaftsingenieurwesen (бізнес-інженерія) 

 Betriebswirtschaft (бізнес-адміністрація) 

 Ingenieurwesen / Mikrosystemtechnik (інженерія/ технологія 

мікросистем) 

 Prozessmanagement (керування процесами) 



 Мої дослідження проходили в підрозділі Informationstechnik - 

Elektrotechnik - Mechatronik (ІЕМ) під керівництвом проф. Олександра 

Кузнєцова.  

 

Результати досліджень. 

 В рамках дослідження за темою дисертації було розроблено систему 

керування синхронним двигуном з постійними магнітами потужністю 5 кВт. 

Розроблена система дозволяє керувати одним двигуном з максимальним 

фазним струмом 80 А. Розробка друкованої плати інвертора виконувалась в 

пакеті програм Altium Designer.  

 Також було синтезовано три регулятори струму та досліджено їх 

енергоефективність та вплив на батарею. Дослідження проводились для 

безпосереднього розгону електромобіля і постійним прискоренням, а також в 

циклі міського руху ЕСЕ-15. В результаті було виявлено, що серед 

досліджений регуляторів найкращим є ПІ регулятор струму. І хоча його 

переваги в даному випадку мало відрізняються від інших досліджених 

регуляторів, теоретично, для інших двигунів, можна очікувати більш значних 

переваг. 

 

Консультації з викладачами: 

1. Prof. Dr.-Ing. Michael Peppel – консультації з силової електроніки, 2 год. 

2. Dipl.-Ing. Dimitrij Neubauer – консультації з силової електроніки, 

проектування друкованої плати – 20 год. 

3. Dipl.-Ing. (FH) Aleksej Kiselev – консультації з теорії керування, 20 год. 

4. Prof. Dr.-Ing. habil. Alexander Kuznietsov – консультації з теорії керування, 

10 год. 
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Культурна програма 

В рамках культурної програми було проведено екскурсії у таких містах, як 

Вісбаден, Франкфурт-на-Майні. 

 

Висновки. 

 В результаті досліджень було спроектовано та виготовлено блок 

керування синхронним двигуном з постійними магнітами, що буде 

використано при побудові електромобіля малої потужності. Навички в роботі 

в пакеті програм Altium Designer будуть корисними як в подальшому 

навчанні, так і при подальшому працевлаштуванні. 

 Розроблені регулятори можуть бути використані як для 

безпосереднього використання в електромобілі, так і як основа для 

подальшого розвитку системи керування з покращеними енергетичними 

показниками. 

 Отримані результати будуть використані при написанні магістерської 

дисертації, а також, можливо, складатимуть основний фундамент при 

навчанні в аспірантурі. 

Куратор з академічної мобільності: 
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Студент 
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