
ЗВІТ 
 

про наукову роботу кафедри автоматизації  
електромеханічних систем та електроприводу у 2014 році 

 
Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу 
Наукові дослідження у звітному 2014 р. виконувалися за науковим напрямком 

кафедри "Теорія складних багатовимірних електромеханічних систем". Наукова робота 
кафедри була направлена на:  

- дослідження алгоритмів керування двигунами та технологічними па-
раметрами транспортних засобів та асинхронними генераторами методом мате-
матичного моделювання та на експериментальних установках, проведення порі-
вняльного аналізу; 

- розробку та дослідження алгоритмів векторного керування асинхрон-
ними двигунами, адаптивних до активних опорів статора і ротора; 

- розробку та дослідження алгоритмів векторного керування координа-
тами асингхронних двигунів з властивостями інваріантності до варіацій актив-
ного опору ротора; 

- дослідження методів енергоефективного керування моментом тягових 
двигунів змінного струму; 

- розробку та дослідження методів керування асинхронними двигунами з 
врахуванням привої намагнічування; 

- розробку методів керування моментом і потокозчепленням асинхронних 
двигунів при статорному поле орієнтуванні. 
У звітному році виконувалась одна науково – дослідна держбюджетна робота 

№ 2511ф "Основи теорії векторно-керованих електромеханічних систем змінного стру-
му з кінематичною парою кочення", керівник д.т.н., проф. Пересада С.М., яка фінансу-
ється з державного бюджету Міністерства освіти України. Робота проводиться за пріо-
ритетним напрямком розвитку науки і техніки (згідно Закону України  №2519-IV від 
09.10.2010 р.) «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем ро-
звитку науково-технічного, соціально-економічного, людського потенціалу для забез-
печення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і 
держави», тематичний напрямок (згідно КМ України № 942 від 07.09.2011 р.) «Найва-
жливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук». Робота розпочалася в січні 
2012 р., а завершується в грудні 2014 р. Обсяг фінансування за плановим кошторисом 
на 2013 р. складав 155000 грн., в т.ч. на заробітну плату – 112179 грн. 

У 2014 р. на кафедрі працювали на штатних посадах 19 співробітників профе-
сорсько – викладацького складу, серед них 4 доктори технічних наук. Для виконання 
науково – дослідних робіт з урахуванням учбово-допоміжного складу було залучено за 
сумісництвом шість осіб, в т.ч.: 

- 1 доктор технічних наук, професор  Пересада С.М.; 
- 1 кандидат технічних наук, доцент Ковбаса С. М.; 
- 1 молодший науковий співробітник, асистент Димко С. С.; 
- 2 інженери ІІ кат. Приступа Д. Л. та Воронко А. Б. 
- 1 технік І кат. Благодір В. О. (аспірант) 
Відсутність штатних співробітників НДЧ кафедри зумовлена недостатнім фінан-

суванням наукових досліджень. 
Кафедра співпрацює і має відповідні міжнародні договори з Другим Римським 

технічним університетом  та з інститутом електричних енергосистем Магдебурзького 
університету ім. Отто фон Геріке (Німеччина). 
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1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним 
процесом 

1.1. Підготовка кандидатів та докторів наук  
Захищено докторську у звітному 2014 році докторських та кандидатських ди-

сертацій не захищалося. 
Доц. Ковбаса С. М. готує до подачі у Спеціалізовану вчену раду докторську ди-

сертацію. 
Випускник аспірантури 2013 року Бурик М.П. пройшов розширений семінар ка-

федри з рекомендацією на представлення дисертаційної роботи у вчену раду. 
Асистенти Димко С. С., Онанко А.Ю., Пушкар М.В., випускники аспірантури 

Воронко А. Б., Приступа Д.Л., Трандафілов В. М.,  Коноплінський М.А. готують до за-
хисту кандидатські дисертації для захисту у 2015 році. 

Один аспірант (Благодір В. О.) та два здобувачі (Алісов А.С. і Диннік Т. В.) про-
довжують навчання.  

У звітному році на перший курс аспірантури прийнято двох випускників магіст-
ратури кафедри Зайченко Ю. М. та Желінський М. М. 

 
1.2. Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом 
За результатами розробок створено нові розділи в дисципліні «Робастне та адап-

тивне керування», оновлено дисципліни «Теорія мехатронних систем»,  «Автоматиза-
ція електромеханічних систем», «Моделювання електромеханічних систем» та цикли 
лабораторних робіт до них; створено спільну з компанією ДТЕК лабораторію «Ефекти-
вного електропостачання та електромеханічного перетворення енергії». 

 
1.3. Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих 

учених 
У виконанні бюджетної науково – дослідної роботи № 2511ф на безоплатній ос-

нові в темі брали участь 20 студентів стаціонарної форми навчання. 
 
За участю студентів зроблено 1 доповідь на ХХІ-ій міжнародній науково-

технічній конференції «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практи-
ка» (15 – 20  вересня 2014 р., м. Одеса), 3 доповіді на ХІІ Міжнародній науково-
технічній конференції молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні 
системи, методи моделювання та оптимізації», (8 – 10 квітня 2013 р., м Кременчук) та 3 
доповіді на інших всеукраїнських науково-практичних конференціях для студентів та 
молодих вчених. 

М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук Дослідження втрат енергії в електро-
механічній системі конвеєра при регулюванні швидкості тягового органу.  

С. О. Бур’ян, Л. М. Наумчук Дослідження енергоефективності електромеханіч-
ної системи автоматизації конвеєрної установки при варіаціях моменту навантаження. 

С. О. Бур’ян, Д. О. Боднар До питання визначення коефіцієнта корисної дії насо-
су. 

Приймак Б.І., Шимко О.І.  Система комбінованої оптимізації вхідної потужності 
в асинхронному електроприводі. 

С.О. Бур’ян, Манжилеєва О.Д. Дослідження системи стабілізації тиску двоагре-
гатної насосної установки в умовах зміни параметрів гідравлічної мережі  

С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, К.В. Барановська Математична модель насосної 
установки з розгалудженою гідравлічною мережею з розподіленими параметрами 

Бур’ян С.О., Сташук Є.С. Лабораторний стенд для дослідження схем автоматики 
на дискретних логічних елементах 
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Зроблено 34 доповіді на Загальноуніверситетській міжнародній науково-
технічній конференції молодих учених, аспірантів і студентів  «Сучасні проблеми 
електроенерготехніки та автоматики» , НТУУ "КПІ", Київ, грудень 2014, секція якої 
“Автоматизація електромеханічних систем та електропривод” проведена кафедрою. Те-
ксти доповідей опубліковано у збірнику праць конференції. Деякі з доповідей: 

1. Пересада С.М. д.т.н.,проф., Кононенко Н.С. магістр. Функція Ляпунова для 
електричної підсистеми асинхронного двигуна: Частина перша -  стійкість узагальненої 
електричної машини. 

2. Пересада С.М. д.т.н.,проф., Кононенко Н.С. магістр. Функція Ляпунова для 
електричної підсистеми асинхронного двигуна: Частина друга -  доведення експонен-
ційної стійкості. 

3. Пересада С.М., д.т.н., професор, Рімович А.О.,  магістрант Перспективи ро-
звитку електричних тягових приводів: електричні двигуни та силова частина 

4. Лутчин В.П., Любенко А.Р., студенти, Красношапка Н.Д., к.т.н., доц. Удо-
сконалення автоматизованої електромеханічної системи конвеєру видачі багажу в ае-
ропорту. 

5. Приймак Б.І.,  Романчук Я.В. Аналітичне визначення межі зон швидкості   
векторно-керованого асинхронного електроприводу з максимізацією момента двигуна. 

6. Приймак Б.І., Марчук В.М., Кучеренко В.В. Дослідження економічного 
асинхронного електроприводу з різними регуляторами потоку щодо реакції на накиди 
момента навантаження. 

7. Приймак Б.І., Кучеренко В.В., Марчук В.М. Лінеаризація моделі електро-
привода механізму переміщення крану з маятниковим підвісом вантажу. 

8. Онанко А.Ю., асистент; Желізко В.А. студент; Попович Є.М. студент пряме 
векторне керування швидкістю асинхронного двигуна з використанням замкненого 
спостерігача потокозчеплення статора зниженого порядку. 

9. Ковбаса С.М., к.т.н., доц., Дученко А.Ю., магістрант Концепція лаборатор-
ного практикуму по ефективному електропостачанню та електромеханічному перетво-
ренню енергії. 

10. Пєрвєєв С.В., магістрант, Ковбаса С.М., к.т.н., доцент  Концепція проведен-
ня лабораторних досліджень напівпровідникових перетворювачів електромеханічних 
систем. 

11. Ковбаса С.Н.,  к.т.н, доцент, Тимошок Д.С., магистрант. Концепция лабора-
торного практикума по изучению цифровых сигнальных процессоров в электромехани-
ческих системах. 

12. Якименко А.В., магістрант, Ковбаса С.М., к.т.н., доцент. Система стабіліза-
ції рухомої платформи з чотирьма активними елементами: аналіз зусиль, що діють на 
об’єкт. 

13. Ковбаса С.М., к.т.н., доц; Мисак Д.Т., магістрант. Багаторівневі інвертори в 
електромеханічних системах. 

14. Пушкар М.В., асистент, Мориконь О.М., студент. Стійкість робочих режи-
мів автономного асинхронного генератора при роботі з індуктивно-резистивним наван-
таженням. 

15. Бур’ян С.О., к.т.н., доц., Петровський Я.І., магістрант Лабораторний стенд 
для дослідження систем автоматизації типових промислових механізмів на основі про-
грамованих логічних інтегральних схем. 

16. Бур’ян С.О., к.т.н., доц., Печеник М.В., к.т.н., доц., Боднар Д.О., магістрант 
Уточнена математична модель насосної установки при послідовному з’єднанні агрега-
тів. 
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17. Печеник М.В., к.т.н., доц., Бур’ян С.О., к.т.н., доц., Барановська К.В. Дослі-
дження математичної моделі розгалуженої гідравлічної мережі будинку в умовах стабі-
лізації тиску. 

18. Бур’ян С.О., к.т.н., доц., Карманович А.І. Лабораторний стенд для дослі-
дження схем автоматизації механізмів транспортування. 

19. Теряєв В.І., доц.; Мацко Б.М., доц.; Колосюк В.В. Розробка алгоритму безу-
дарного керування переміщенням  зіштовхувала. 

20. Теряєв В.І., доцент, Михайлов М.В., Хитько М.А. Особливості частотного 
керування лінійними асинхронними електродвигунами. 

21. Теряєв В.І., доц.; Попович Є.М. Принципи побудови передаточних пристро-
їв багатоканальних електромеханічних систем. 

22. Теряєв В.І., доц.; Трайковський О.Ю. Двоканальна система точного позиці-
онування судна з гребною електроустановкою. 

23. Теряєв В.І., доц.; Хітько М.А., Михайлов М.В. Особливості математичного 
моделювання лінійних асинхронних двигунів. 

24. Костомаха В.Г., магістрант, Островерхов М.Я., д.т.н., проф. Оптимізація та 
дослідження законів керування тягового вентильно-індукторного електропривода. 

25. Мельник А.В., магістрант, Островерхов М.Я., д.т.н., проф. Система візуалі-
зації експериментальних досліджень в лабораторних установках по дисципліні «теорія 
електропривода». 

26. Сташук Є.С., магістрант, Островерхов М.Я., д.т.н., проф. Вентильно-
індукторний електропривод в умовах невизначеності математичної моделі двигуна 

27. Шибіко В.С., магістрант, Островерхов М.Я., д.т.н., проф. Закон керування 
струмами синхронного двигуна з постійними магнітами у ковзному режимі. 

28. Демченко М.С., магістрант, Король С.В., к.т.н., доцент Диспечиризація в си-
стемах автоматизації будівель 

29. Онищук Б.О., студент, Король С.В., к.т.н., доцент Дослідження впливу тири-
сторного електроприводу на систему електропостачання 

30. Мусієнко О.М. магістрант; Король С.В., к.т.н., доц; Лабораторний стенд для 
вивчення основ розробки та дослідження систем автоматизації будівель. 
 
 

Представлено дві наукові роботи на Всеукраїнський конкурс студентських 
наукових робіт 2013/2014 н. р. з галузі «Електротехніка та електромеханіка» у м. Дніп-
родзержинськ: 

Наумчук Л. М. «Енергоефективні режими роботи електромеханічної системи ав-
томатизації конвеєрної установки». Робота отримала диплом 1-го ступеня.  

Тимошок Д.С., Назаренко И.В. «Лабораторный стенд для исследования преобра-
зователя частоты NORD AC SK 530E». Робота отримала диплом 2-го ступеня.  

 
НАУКОВА РОБОТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

На кафедрі працювало 14 молодих вчених: 
1. к.т.н., ст.. викл. Бур’ян С. О. 
2. к.т.н., асистент Бовкунович В.С. 
3. Асистент Димко С.С. 
4. Здобувач Алісов А.С. 
5. Асистент Онанко А.Ю. 
6. Асистент Коноплінський М.А. 
7. Асистент Пушкар М.В. 
8. Аспірант Приступа Д. Л. 
9. Аспірант Воронко А. Б. 
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10. Аспірант Трандафілов В. М. 
11. Аспірант Благодір В. О. 
12. Здобувач Диннік Т. В. 
13. Аспірант Желінський М. М. 
14. Аспірант Зайченко Ю. М. 

 
За участю молодих вчених опубліковано 20 статей у фахових виданнях ВАК 

(9 з яких увійшли до науково-метричної бази Scopus) та дві за кордоном. 
1. S. Peresada, S. Kovbasa, D. Prystupa, S. Lyashevskyi Identification of Induction 

Motor Parameters for Self-Commissioning Procedure: A New Algorithm and Experimental 
Verification // Proc. ISIE 2014 23rd Int. Symp. on Ind. Electr., 01 - 04 Jun., Istambul, 2014, 
pp. 818-823. (Scopus) 

2. Kiselychnyk, O., Jihong Wang, Bodson, M., Pushkar, M., "Steady-state and dy-
namic characteristics of self-excited induction generators with resistive-inductive loads" //  
Proc. of International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and 
Motion (SPEEDAM), 18-20 June 2014. pp.625 – 630. (Scopus) 

3. S. Peresada, S. Kovbasa, D. Prystupa Adaptive Observers for Self Commissioning 
of Induction Motor Drives: Theory and Experiment // in Proc. IEPS 2014 Int. Conf. on Intel. 
En. and Pow. Syst., 02 - 06 Jun., Kyiv, 2014, pp. 240-245. (Scopus) 

4. S. Peresada, S. Kovbasa, V. Trandafilov, V. Pyzhov Sliding Mode Observer 
Based Control of Induction Motors: Experimental Study // Proceedings on IEEE International 
Conference on Intelligent Energy and Power Systems, IEPS-2014, Kyiv, June 2–6, 2014. – 
Kyiv – Pp. 261–265. (Scopus) 

5. S. Dymko, S.Peresada, R.Leidhold Torque Control of Saturated Induction Motor 
with Torque per Ampere Ratio Maximization // 2014 IEEE International Conference on Intel-
ligent Energy and Power Systems(IEPS), 2014.06.2-6, (Kyiv, Ukraine), ISBN 978-1-4799-
2265-9, pp.251-256. (Scopus) 

6. С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов Инвариантность наблюдателей вектора 
потокосцепления ротора при прямом векторном управлении асинхронными двигателя-
ми // Науковий журнал «Технічна електродинаміка». – Київ: Інститут електродинаміки 
НАН України, 2014. – №6. – С. 41–48. (Scopus) 

7. Н.В. Печеник, С.А. Бурьян Энергоэффективные режимы работы электроме-
ханических систем ленточных конвейеров // Техническая электродинамика. – 2014. - 
№5. – С. 122-124. (Scopus) 

8. Пересада С . М., Ковбаса С . Н., Онанко А . Ю. Выбор системы полеориен-
тирования при векторном управлении асинхронными двигателями // Техническая элек-
тродинамика №4. – 2014. – С.102-104. (Scopus) 

9. Воронко А. Б. Алгоритм формирования заданного потокосцепления в систе-
мах векторного управления асинхронными двигателями в режиме ослабления поля для 
транспортных применений // Технічна електродинаміка   – №5. –2014.  – С. 119   –121. 
(Scopus) 

10. С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, В. Н. Трандафилов Инвариантный к вариаци-
ям активного сопротивления ротора алгоритм прямого векторного управления асинх-
ронными двигателями при питании от источника тока  // Електромеханічні і енергозбе-
рігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 
2014. – Вип. 3/2014 (27). – С. 10–19. 

11. С. М. Пересада, М. А. Коноплінський, В. М. Трандафілов Векторне керуван-
ня моментом асинхронного двигуна, адаптивне до варіацій активних опорів статора і 
ротора, побудоване на основі нелінійного принципу розділення // Журнал «Праці Ін-
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ституту електродинаміки Національної академії наук України. – Київ: Інститут елект-
родинаміки НАН України, 2014. – №39. – 8 сторінок (прийнята до друку). 

12. O. Kiselychnyk, J.Wang,M.Bodson and M.Pushkar,"Maximum power extraction 
from self-excited induction generator,"– Електромеханічні і енергозберігаючі системи. 
Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 2 
2014.– с.70-77. 

13. С. М. Пересада, В. М. Трандафілов Обґрунтування структури спостерігача, 
інваріантного до варіацій активного опору ротора // Наукові праці Вінницького націо-
нального технічного університету: електрон. наук. фах. вид. – Вінниця: ВінНТУ, 2014. 
– №1. – С. 5.1–5.4. – Режим доступу: http://praci.vntu.edu.ua/article/view/3492/5181. 

14. С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, А. Б. Воронко  Экспериментальное исследо-
вание статических и динамических характеристик алгоритмов регулирования момента 
для тяговых асинхронных электроприводов // Наукові праці ВНТУ. –2013. –№ 4. –
Режим доступу:  http://praci.vntu.edu.ua/article/view/3451/5074 

15. С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса,  В. О. Благодир, Т. В. Дынник Эксперимен-
тальное тестирование адаптивного наблюдателя параметров сети питания // Праці Ін-
ституту електродинаміки НАН України. – 2014. – № 37. – С. 91–93. 

16. С. М. Пересада, В. О. Благодір, Т. В. Диннік, М. М. Желінський Система 
векторного керування автономним генератором на основі асинхронної машини з фаз-
ним ротором // Науково-технічний журнал “Електротехнічні та комп'ютерні системи”. 
Тематичний випуск “Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика”. 
– Київ: “Техніка”, – 2014. – № 15 (91). – С. 85–88. 

17. М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук Дослідження втрат енергії в елек-
тромеханічній системі конвеєра при регулюванні швидкості тягового органу  // Елект-
ротехнічні та комп’ютерні системи. Науково-технічний журнал. Тематичний випуск: 
Проблеми автоматизованого електроприводу. – Київ: «Техніка». – 2014. – №15(91). – С. 
155-158. 

18. М.В. Печеник, С.О. Бур’ян Дослідження енергоефективності електромехані-
чної системи насосного комплексу з врахуванням плавної зміни параметрів гідромережі 
// Електротехнічні та комп’ютерні системи. Науково-технічний журнал. Тематичний 
випуск: Проблеми автоматизованого електроприводу. – Київ: «Техніка». – 2014. – 
№15(91). – С. 162-164. 

19. Островерхов Н.Я.. Бурик Н.П. Электромеханическая система с векторно-
управляемым асинхронным электроприводом в условиях неопределенности математи-
ческой модели // Вісник Національного технічного університету „ХПІ”. Серія „Нові 
рішення в сучасних технологіях”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2014. – № 48 (1090). – С. 73-79. 

20. Пересада С.М., Димко С.С. Стратегія векторного керування асинхронними 
двигунами з максимізацією співвідношення момент-струм при врахуванні кривої 
намагнічування // Електротехнічні та комп’ютерні системи – 2014 – №15(91) – C. 36-40. 
 

За участю молодих вчених зроблено 19 доповідей на 8-ти міжнародних кон-
ференціях, у тому числі 2-х закордонних: 

International Symposium on Industrial Electronics, IEEE, June 1 – 4, Istanbul. 
S. Peresada, S. Kovbasa, D. Prystupa, S. Lyashevskyi Identification of Induction Mo-

tor Parameters for Self-Commissioning Procedure: A New Algorithm and Experimental Veri-
fication 

2014 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, 
Automation and Motion (SPEEDAM 2014) 

Kiselychnyk, O., Jihong Wang, Bodson, M., Pushkar, M., "Steady-state and dynamic 
characteristics of self-excited induction generators with resistive-inductive loads 

http://praci.vntu.edu.ua/article/view/3451/5074
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2014 IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems, 
June 2-6, 2014, Kyiv, Ukraine 

S. Peresada, S. Kovbasa, D. Prystupa Adaptive Observers for Self Commissioning of 
Induction Motor Drives: Theory and Experiment  

S. Peresada, S. Kovbasa, V. Trandafilov, V. Pyzhov Sliding Mode Observer Based 
Control of Induction Motors: Experimental Study  

S. Dymko, S.Peresada, R.Leidhold Torque Control of Saturated Induction Motor with 
Torque per Ampere Ratio Maximization  

ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція „Проблеми сучасної елек-
тротехніки-2014” 

Пересада С . М ., Ковбаса С . Н., Онанко А . Ю . В ыбор системы полеориенти-
рования при векторном управлении асинхронными двигателями 

Н.В. Печеник, С.А. Бурьян Энергоэффективные режимы работы электромехани-
ческих систем ленточных конвейеров 

Воронко А. Б. Алгоритм формирования заданного потокосцепления в системах 
векторного управления асинхронными двигателями в режиме ослабления поля для тра-
нспортных применений 

XXІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизова-
ного електроприводу. Теорія і практика» (ПАЕП-2014), 15 – 19 вересня 2014 р., м. 
Одеса. 

С. М. Пересада, В. О. Благодір, Т. В. Диннік, М. М. Желінський Система вектор-
ного керування автономним генератором на основі асинхронної машини з фазним ро-
тором  

М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук Дослідження втрат енергії в електро-
механічній системі конвеєра при регулюванні швидкості тягового органу   

М.В. Печеник, С.О. Бур’ян Дослідження енергоефективності електромеханічної 
системи насосного комплексу з врахуванням плавної зміни параметрів гідромережі  

Островерхов Н.Я.. Бурик Н.П. Электромеханическая система с векторно-
управляемым асинхронным электроприводом в условиях неопределенности математи-
ческой модели  

Пересада С.М., Димко С.С. Стратегія векторного керування асинхронними 
двигунами з максимізацією співвідношення момент-струм при врахуванні кривої 
намагнічування  

XV Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми енергоресурсоз-
береження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика" (ICPEES 
’2014), м. Кременчук, 13 – 15 травня 2014 р. 

С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов Инвариантное к вариациям активного сопро-
тивления ротора прямое векторное управление угловой скоростью и потоком асин-
хронных двигателей, полученное при токовом управлении  

С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, А. Ю. Онанко, А. Б. Воронко Робастность алго-
ритмов косвенного векторного управления асинхронным двигателем с ориентацией по 
вектору потокосцепления статора: теоретический анализ и результаты эксперименталь-
ного тестирования  

С.М. Пересада, М.А. Коноплінський, С.М. Ковбаса Векторне керування момен-
том асинхронного двигуна, адаптивне до варіацій активних опорів статора і ротора: ре-
зультати експериментального тестування  

XIІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених і спеціаліс-
тів "Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптиміза-
ції" (ESMO 2013), Кременчук, 15 – 16 квітеня 2014. 
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С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук Дослідження енергоефективності електромеханічної 
системи автоматизації конвеєрної установки при варіаціях моменту навантаження  

С.О. Бур’ян, Д.О. Боднар До питання визначення коефіцієнта корисної дії насосу  
Приймак Б.І., Шимко О.І.  Система комбінованої оптимізації вхідної потужності 

в асинхронному електроприводі  
 
XXXVII науково-технічна конференція викладачів, аспірантів та співробіт-

ників Харківського національного університету міського господарства ім. А.Н. 
Бекетова. 

Бур’ян С.О. Особливості застосування екстремального алгоритму керування 
ККД насоса для паралельно з’єднаних агрегатів з жорсткими напірними характеристи-
ки 

 
2. Основні результати наукових досліджень та науково-технічних розробок 

за пріоритетними напрямами 
У звітному закінчено виконання держбюджетної науково – дослідної роботи 

№ 2511ф "Основи теорії векторно-керованих електромеханічних систем змінного стру-
му з кінематичною парою кочення", керівник д.т.н., проф. Пересада С.М., фінансується 
з державного бюджету Міністерства освіти України.  

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розви-
тку науково-технічного, соціально-економічного, людського потенціалу для  за-
безпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспіль-
ства і держави. 

Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук. 
2511ф «Основи теорії векторно-керованих електромеханічних систем змінного 

струму з кінематичною парою кочення» (факультет електроенерготехніки та авто-
матики, керівник С. М. Пересада) 449,39 тис. грн (2014 р. – 139,39). 

Розроблено узагальнені математичні моделі класу транспортних об’єктів з кіне-
матичною парою кочення, що приводяться в рух векторно-керованими двигунами 
змінного струму. Розроблено нову концепцію керування координатами електроме-
ханічних об’єктів з кінематичною парою кочення, що базується на основі декомпо-
зиційного підходу і може бути загальнотеоретичною основою для розробки методів 
синтезу, які забезпечують вирішення основних задач керування тяговим моментом та 
вектором потокозчеплення, а також координатами транспортного об’єкта. Розроблено 
методи робастного та адаптивного векторного керування координатами приводних 
двигунів, які дозволяють вирішити проблему погіршення показників якості керування 
та енергетичної ефективності процесу електромеханічного перетворення енергії в умо-
вах дії параметричних збурень. Розроблено методи енергоефективного керування мо-
ментом тягових двигунів змінного струму за рахунок впливу на модуль вектора пото-
козчеплення для досягнення максимізації співвідношення момент-струм та реалізації 
енергозаощаджуючої функції «stop and go». Розвинуто теорію генерування електричної 
енергії в автономних системах з асинхронними генераторами, які мають ємнісне 
збудження. 

Розроблені нові методи керування електромеханічними системами, які є резуль-
татом загальнотеоретичного підходу, створеного при виконанні роботи,  впроваджено: 
в дослідному промисловому зразку тягового електроприводу  потужністю 200 кВт для 
перспективних моделей тролейбусів і трамвайних вагонів (спільно з Державним 
підприємством науково-дослідним і конструкторсько-технологічним інститутом кому-
нального господарства, м. Київ); в навчальний процес: створено нові розділи в дисци-
пліні «Робастне та адаптивне керування», повністю оновлено дисципліни «Теорія ме-



 9 

хатронних систем»,  «Автоматизація електромеханічних систем», «Моделювання елек-
тромеханічних систем» та цикли лабораторних робіт до них; створено спільні навчальні 
центри з компаніями АВВ, EATON, ДТЕК. Захищено одну докторську та дві канди-
датські дисертації, ще дві кандидатські дисертації підготовлено до захисту. Опубліко-
вано більше 55 статей у виданнях що входять до переліку ВАК, в тому числі 15 у ви-
даннях, які індексуються у базі даних Scopus. Зроблено більше 40 доповідей на 
міжнародних конференціях, в тому числі 4 – за кордоном. Видано один навчальний 
посібник з грифом МОНМС України. За результатами досліджень студентами захище-
но 12 магістерських робіт та 14 дипломних проектів спеціалістів. 

Робота відповідає світовому рівню. Показники якості керування синтезованих 
систем не поступаються показникам, які існують в  аналогічних продуктах світових ви-
робників. Узагальнений теоретичний підхід дозволяє в уніфікованих системах вектор-
ного керування транспортних електромеханічних об’єктів забезпечити формування 
наперед заданих динамічних характеристик транспортних засобів; високу комфортність 
руху транспортних засобів; підвищення енергетичної ефективності в тягових та галь-
мівних режимах до 30 % у порівнянні з існуючими системами з параметричним ке-
руванням, та до 10 % у порівнянні з існуючими транспортними системами на основі ча-
стотного керування; зниження втрат активної потужності до 20% від номінального рів-
ня в умовах малих навантажень; економію електричної енергії на рівні 5 – 10 % за 
рахунок реалізації енергозаощаджуючої функції «stop and go»; рух із максимальним тя-
говим зусиллям та запобігання виникнення режимів втрати зчеплення. В електроме-
ханічних системах з асинхронними генераторами з самозбудженням  забезпечується 
підвищення стійкості робочих режимів в умовах параметричних збурень. 

 
Основні результати роботи кафедри: 
- опубліковано 97 наукових праць (включаючи доповіді та тези доповідей на 

конференціях), із них 9 входять до SCOPUS, 29 у фахових виданнях ВАК та 2 у закор-
донних виданнях; 

- зроблено 62 доповіді на конференціях загалом, з них 2 доповіді на закордонній 
конференції під егідою IEEE, 21 доповідь  на  4-х міжнародних конференціях в Украї-
ні, а також 39 доповідей молодих учених кафедри на міжнародних конференціях для 
молодих учених, аспірантів  та студентів; 

- проведено загально-університетську науково-технічну конференцію молодих 
учених, аспірантів і студентів „Проблеми сучасної електроенерготехіки та автоматики”, 
секція „Автоматизація електромеханічних систем та електропривод”, де зроблено 34 
доповіді студентів; 

- отримано 1 диплом першого ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентсь-
ких наукових робіт 2013/2014 навчального року з галузі «Електротехніка та електроме-
ханіка» (студентка Наумчук Л. М., керівник Бур’ян С. О.); 

- отримано 1 диплом  третього ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентсь-
ких наукових робіт 2013/2014 навчального року з галузі «Електротехніка та електроме-
ханіка» (студенти Тимошок Д.С., Назаренко И.В., керівник Трандафілов В. М.); 

 
3. Інноваційна діяльність 
3.1. Аналіз наукового співробітництва з промисловими підприємствами м. Києва 
Кафедра співпрацює з науково-дослідним і конструкторсько-технологічним ін-

ститутом міського господарства м. Києва. 
3.2. Приклади впровадження вагомих результатів розробок у виробництво 
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Впроваджуються алгоритми керування силовим блоком дослідного зразка тяго-
вого електроприводу (Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут 
міського господарства м. Києва). 

3.3. Кількість отриманих охоронних документів – у цьому році охоронних доку-
ментів отримано не було. 

 
4. Міжнародне наукове співробітництво 
4.1. Кафедра має договір про співробітництво з інститутом електричних енерго-

систем Магдебурзького університету ім. Отто фон Геріке (Німеччина) на період з 2010 
по 2015 рр. Кафедра також співпрацює і має відповідний міжнародний договір з Дру-
гим Римським технічним університетом. 

4.2. Професор Пересада С.М. приймає участь у програмі наукового керівництва 
аспірантами за програмою подвійного (німецького-українського) керівництва за підт-
римки німецької служби академічних обмінів DAAD. 

4.3. Опубліковано одну спільну публікацію з професором Рочестерського техно-
логічного інституту (м. Нью-Йорк, США) Ляшевським С. Е. 

4.3.1. S. Peresada, S. Kovbasa, D. Prystupa, S. Lyashevskyi Identification of Induction 
Motor Parameters for Self-Commissioning Procedure: A New Algorithm and Experimental 
Verification // Proc. ISIE 2014 23rd Int. Symp. on Ind. Electr., 01 - 04 Jun., Istambul, 2014, 
pp. 818-823. 

4.4. Опубліковано одну спільну публікацію з професором Магдебурзького уні-
верситету ім. Отто фон Геріке (Німеччина) Р. Ляйхольдом. 

4.4.1. S. Dymko S.Peresada, R.Leidhold Torque Control of Saturated Induction Motor 
with Torque per Ampere Ratio Maximization // 2014 IEEE International Conference on Intel-
ligent Energy and Power Systems(IEPS), 2014.06.2-6, (Kyiv, Ukraine), ISBN 978-1-4799-
2265-9, pp.251-256. 

4.5. Опубліковано дві спільні публікації з професором Уніеврситету Юти (м. 
Солт-Лейк-Сіті, США) М. Бодсоном   

4.5.1. Kiselychnyk, O.; Jihong Wang; Bodson, M.; Pushkar, M., "Steady-state and dy-
namic characteristics of self-excited induction generators with resistive-inductive loads," // 
Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM), 2014 Interna-
tional Symposium on , vol., no., pp.625,630, 18-20 June 2014 

4.5.2. Kiselychnyk,J.Wang,M.Bodson and M.Pushkar,"Maximum power extraction 
from self-excited induction generator,"– Електромеханічні і енергозберігаючі системи. 
Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 2 
2014.– с.70-77 

 
5. Аналіз наукового співробітництва з науковими установами НАН України 

та галузевими академіями наук України. 
Кафедра спільно з Інститутом електродинаміки НАН України проводить постій-

но діючий семінар наукової ради НАН України "Наукові основи електроенергетики" за 
напрямом "Теорія і практика складних багатовимірних електромеханічних систем" (ке-
рівники проф. Пересада С. М., доц. Ковбаса С. М.). 

Кафедра має відділення цільової підготовки НТУУ "КПІ" при ІЕД НАН України. 
Студенти кафедри регулярно проходять практики в ІЕД. 

 
6. Публікації (всього 97) 
6.1. Статті у фахових виданнях з переліку ВАК України (всього 29, у Sco-

pus - 9): 
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1. S. Peresada, S. Kovbasa, D. Prystupa, S. Lyashevskyi Identification of Induction Mo-
tor Parameters for Self-Commissioning Procedure: A New Algorithm and Experi-
mental Verification // Proc. ISIE 2014 23rd Int. Symp. on Ind. Electr., 01 - 04 Jun., Is-
tambul, 2014, pp. 818-823. (Scopus) 

2. Kiselychnyk, O., Jihong Wang, Bodson, M., Pushkar, M., "Steady-state and dynamic 
characteristics of self-excited induction generators with resistive-inductive loads" 
// Proc. of International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automa-
tion and Motion (SPEEDAM), 18-20 June 2014. pp.625 – 630. (Scopus) 

3. S. Peresada Adaptive Observers for Self Commissioning of Induction Motor Drives: 
Theory and Experiment [Текст] / S. Peresada, S. Kovbasa, D. Prystupa // in Proc. 
IEPS 2014 Int. Conf. on Intel. En. and Pow. Syst., 02 - 06 Jun., Kyiv, 2014, pp. 240-
245. (Scopus) 

4. S. Peresada, S. Kovbasa, V. Trandafilov, V. Pyzhov Sliding Mode Observer Based 
Control of Induction Motors: Experimental Study // Proceedings on IEEE Internation-
al Conference on Intelligent Energy and Power Systems, IEPS-2014, Kyiv, June 2–6, 
2014. – Kyiv – Pp. 261–265. (Scopus) 

5. S. Dymko, S.Peresada, R.Leidhold Torque Control of Saturated Induction Motor with 
Torque per Ampere Ratio Maximization // 2014 IEEE International Conference on In-
telligent Energy and Power Systems(IEPS), 2014.06.2-6, (Kyiv, Ukraine), ISBN 978-
1-4799-2265-9, pp.251-256. (Scopus) 

6. Пересада С. М. Инвариантность наблюдателей вектора потокосцепления ротора 
при прямом векторном управлении асинхронными двигателями [Текст] / С. М. 
Пересада, В. Н. Трандафилов // Науковий журнал «Технічна електродинаміка». – 
Київ: Інститут електродинаміки НАН України, 2014. – №6. – С. 41–48. (Scopus) 

7. Н.В. Печеник, С.А. Бурьян Энергоэффективные режимы работы электромехани-
ческих систем ленточных конвейеров // Техническая электродинамика. – 2014. - 
№5. – С. 122-124. (Scopus) 

8. Пересада С . М ., К овбаса С . Н ., Онанко А . Ю . В ыбор системы полеориенти-
рования при векторном управлении асинхронными двигателями // Техническая 
электродинамика №4. – 2014. – С.102-104. (Scopus) 

9. Воронко А. Б. Алгоритм формирования заданного потокосцепления в системах 
векторного управления асинхронными двигателями в режиме ослабления поля 
для транспортных применений // Технічна електродинаміка   – №5. –2014.  – С. 
119   –121. (Scopus) 

10. С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, В. Н. Трандафилов Инвариантный к вариациям 
активного сопротивления ротора алгоритм прямого векторного управления аси-
нхронными двигателями при питании от источника тока  // Електромеханічні і 
енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кре-
менчук: КрНУ, 2014. – Вип. 3/2014 (27). – С. 10–19. 

11. С. М. Пересада, М. А. Коноплінський, В. М. Трандафілов Векторне керування 
моментом асинхронного двигуна, адаптивне до варіацій активних опорів статора 
і ротора, побудоване на основі нелінійного принципу розділення // Журнал 
«Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – Київ: 
Інститут електродинаміки НАН України, 2014. – №39. – 8 сторінок (прийнята до 
друку). 

12. O. Kiselychnyk, J.Wang,M.Bodson and M.Pushkar,"Maximum power extraction from 
self-excited induction generator,"– Електромеханічні і енергозберігаючі системи. 
Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 
2 2014.– с.70-77. 
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13. С. М. Пересада, В. М. Трандафілов Обґрунтування структури спостерігача, ін-
варіантного до варіацій активного опору ротора // Наукові праці Вінницького 
національного технічного університету: електрон. наук. фах. вид. – Вінниця: 
ВінНТУ, 2014. – №1. – С. 5.1–5.4. – Режим доступу: 
http://praci.vntu.edu.ua/article/view/3492/5181. 

14. С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, А. Б. Воронко  Экспериментальное исследование 
статических и динамических характеристик алгоритмов регулирования момента 
для тяговых асинхронных электроприводов // Наукові праці ВНТУ. –2013. –№ 4. 
–Режим доступу:  http://praci.vntu.edu.ua/article/view/3451/5074 

15. С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса,  В. О. Благодир, Т. В. Дынник Эксперименталь-
ное тестирование адаптивного наблюдателя параметров сети питания // Праці 
Інституту електродинаміки НАН України. – 2014. – № 37. – С. 91–93. 

16. С. М. Пересада, В. О. Благодір, Т. В. Диннік, М. М. Желінський Система век-
торного керування автономним генератором на основі асинхронної машини з 
фазним ротором // Науково-технічний журнал “Електротехнічні та комп'ютерні 
системи”. Тематичний випуск “Проблеми автоматизованого електропривода. 
Теорія й практика”. – Київ: “Техніка”, – 2014. – № 15 (91). – С. 85–88. 

17. Халімовський О.М., Чегель В. І., Литвин В. К., Лопатинський А. М. Розробка 
системи пошуку максимуму інтенсивності флюоресцентного сигналу при тесту-
ванні структур біологічних матеріалів. //Оптико-електричні інформаційно енер-
гетичні технології. ВНТУ. Том 26, №2 (2013) с.72-74. 

18. Б.І. Приймак, М.Я. Островерхов Оптимізація на основі генетичного алгоритму 
електромеханічної системи регулювання швидкості // Оптико-електронні інфор-
маційно-енергетичні технології. – 2013. – № 1 (25). –  С. 21-23. ISSN 1681-7893. 

19. Приймак Б.І. Оптимізація  векторно-керованого асинхронного генератора при 
високих швидкостях ротора // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 
2014. – № 2. –  С. 74-77. ISSN 1997-9274. 

20. Островерхов М.Я. Оптимальне керування електромеханічними системами з син-
хронними двигунами // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Він-
ниця: ВНТУ, 2014. – № 2(113). – С. 70-73. 

21. Петренко А. Б., Шматок О. С., Шматок С. А., Агеєнко Є. О. Аналіз часових атак 
на апаратний шифратор персонального засобу криптографічного захисту інфор-
мації ШИПКА // Науковємні технології. –№2 (22). –2014. –с.187 – 191. 

22. Петренко А. Б., Єлізаров А. Б., Шматок С. А., Ващук В. О. Захист інформацій-
них потоків у мобільних мережах стандарту CDMA-2000. // Науковємні техно-
логії. –№2 (22). –2014. –с.192 – 195. 

23. М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук Дослідження втрат енергії в електро-
механічній системі конвеєра при регулюванні швидкості тягового органу  // Еле-
ктротехнічні та комп’ютерні системи. Науково-технічний журнал. Тематичний 
випуск: Проблеми автоматизованого електроприводу. – Київ: «Техніка». – 2014. 
– №15(91). – С. 155-158. 

24. М.В. Печеник, С.О. Бур’ян Дослідження енергоефективності електромеханічної 
системи насосного комплексу з врахуванням плавної зміни параметрів гідроме-
режі // Електротехнічні та комп’ютерні системи. Науково-технічний журнал. 
Тематичний випуск: Проблеми автоматизованого електроприводу. – Київ: «Тех-
ніка». – 2014. – №15(91). – С. 162-164. 

25. Приймак Б.І., Халімовський О.М.  Поліпшення характеристик асинхронного 
електроприводу в зоні високих швидкостей ротора шляхом максимізації момен-
та двигуна // Електротехнічні та комп’ютерні системи.   Темат. вип. «Проблеми 

http://praci.vntu.edu.ua/article/view/3451/5074
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автоматизованого електропривода. Теорія і практика».  № 15 (91).  2014. –  С. 48-
51. ISSN 2221-3805. 

26. Островерхов Н.Я. Система векторного управления тяговым векторно-
индукторным электроприводом // Електротехнічні та комп'ютерні системи. – 
Київ: Техніка, 2014. – № 15 (91). – С. 41-44. 

27. Островерхов Н.Я.. Бурик Н.П. Электромеханическая система с векторно-
управляемым асинхронным электроприводом в условиях неопределенности ма-
тематической модели // Вісник Національного технічного університету „ХПІ”. 
Серія „Нові рішення в сучасних технологіях”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2014. – № 
48 (1090). – С. 73-79. 

28. 1. Король С.В. Дослідження алгоритмів керування активним коректором 
коефіцієнта потужності при зменшенні ємності в ланці постійного струму // Те-
мат. вып. «Проблемы автоматизованого електропривода. Теория и практика» н.-
т. журналу «Электротехнические и компьютерные системы» – Одеса: «Техни-
ка». – 2014. – № 15(91). – С. 396–398. 

29. Пересада С.М., Димко С.С. Стратегія векторного керування асинхронними 
двигунами з максимізацією співвідношення момент-струм при врахуванні кри-
вої намагнічування // Електротехнічні та комп’ютерні системи – 2014 – №15(91) – 
C. 36-40. 
 
6.2.  Публікації у зарубіжних виданнях (реферованих в SCOPUS, INSPEC та 

інших) (всього 2): 
1. S. Peresada, S. Kovbasa, D. Prystupa, S. Lyashevskyi Identification of Induction 

Motor Parameters for Self-Commissioning Procedure: A New Algorithm and Experimental 
Verification // Proc. ISIE 2014 23rd Int. Symp. on Ind. Electr., 01 - 04 Jun., Istambul, 2014, 
pp. 818-823. (Scopus) 

2. Kiselychnyk, O., Jihong Wang, Bodson, M., Pushkar, M., "Steady-state and dy-
namic characteristics of self-excited induction generators with resistive-inductive 
loads," Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM), 2014 In-
ternational Symposium on , vol., no., pp.625,630, 18-20 June 2014. (Scopus) 

6.3. Статті у інших фахових виданнях України (всього 48, основні з них): 
1. С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов Инвариантное к вариациям активного 

сопротивления ротора прямое векторное управление угловой скоростью и потоком 
асинхронных двигателей, полученное при токовом управлении // Проблеми енергоре-
сурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове ви-
дання. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 1/2014 (2). – С. 67–69. 

2. С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, А. Ю. Онанко, А. Б. Воронко Робастность ал-
горитмов косвенного векторного управления асинхронным двигателем с ориентацией 
по вектору потокосцепления статора: теоретический анализ и результаты эксперимен-
тального тестирования // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних си-
стемах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 
1/2014 (2). – С. 23–25. 

3. С.М. Пересада, М.А. Коноплінський, С.М. Ковбаса Векторне керування мо-
ментом асинхронного двигуна, адаптивне до варіацій активних опорів статора і ротора: 
результати експериментального тестування // Проблеми енергоресурсозбереження в 
електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: 
КрНУ, 2014. – Вип. 1/2014 (2). – С. 26–29. 

4. Теряєв В.І. Стабілізація системи електромагнітного підвішування з викори-
станням акселерометра. – Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних си-
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стемах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 
1/2014 (2). – с. 92-94. 

5. Островерхов М. Я. Оптимізація законів керування координатами електроп-
ривода із синхронним двигуном з постійними магнітами на основі мінімізації локаль-
них функціоналів миттєвих значень енергій  // Проблеми енергоресурсозбереження в 
електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: 
КрНУ, 2014. – Вип. 1/2014 (2). – С. 47–48. 

6. М. Я. Островерхов, В. М. Пижов Закони керування вентильно-індукторним 
двигуном на основі мінімізації локальних функціоналів миттєвих значень енергій // 
Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і прак-
тика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 1/2014 (2). – С. 80–82. 

7. С.О. Бур’ян, Манжилеєва О.Д. Дослідження системи стабілізації тиску двоа-
грегатної насосної установки в умовах зміни параметрів гідравлічної мережі // Перспе-
ктивні напрямки світової науки: Збірник статей учасників двадцять сьомої міжнародної 
науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіч-
чя» (20-25 травня 2014 р.). – Том 2. Природничі та точні науки. Соціально-економічні 
науки. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2014. – С. 83-86. 

8. С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, К.В. Барановська Математична модель насосної 
установки з розгалудженою гідравлічною мережею з розподіленими параметрами // 
Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників ХХV міжнародної на-
уково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» 
(3-7 березня 2014р.). – Том 2. Природничі та точні науки. Соціально-економічні науки. 
– Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2014. – С. 77-79. 

9. С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук Дослідження енергоефективності електромеха-
нічної системи автоматизації конвеєрної установки при варіаціях моменту навантажен-
ня  // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. 
Збірник наукових праць ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих уче-
них і спеціалістів у місті Кременчук 10-11 квітня 2014 р. – Кременчук, КрНУ, 2014. – с. 
69-70. 

10. С.О. Бур’ян, Д.О. Боднар До питання визначення коефіцієнта корисної дії 
насосу // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. 
Збірник наукових праць ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих уче-
них і спеціалістів у місті Кременчук 10-11 квітня 2014 р. – Кременчук, КрНУ, 2014. – с. 
134-135. 

11. Бур’ян С.О. Особливості застосування екстремального алгоритму керування 
ККД насоса для паралельно з’єднаних агрегатів з жорсткими напірними характеристи-
ки // Тези доповідей XXXVII науково-технічної конференції викладачів, аспірантів та 
співробітників Харківського національного університету міського господарства ім. 
А.Н. Бекетова. Частина 1. Міське будівництво, електропостачання міст, транспорт. – 
Харків: ХНУМГ ім. Бекетова. – 2014. – С. 231-232. 

12. Приймак Б.І., Шимко О.І.  Система комбінованої оптимізації вхідної потуж-
ності в асинхронному електроприводі // Збірник наук. праць ΧІІ Міжнар.. н.-т. конф. 
молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання 
та оптимізації”, 10-11 квітня 2014 р. – Кременчук, КрДУ. – 2014.  – С. 124-125. 

13. Krasnoshapka N.D., Tihonov V.V., Маzur Т. А. Dynamic uninterruptible power 
supply // Aviation in the XXI-st century. Safety in Aviation and Space Technologies: the sixth 
world congress, September 23-25, 2014. – К., 2014. – V.1. – P. 1.4.16–1.4.19. 

14. Бур’ян С.О., Сташук Є.С. Лабораторний стенд для дослідження схем авто-
матики на дискретних логічних елементах / Перспективні напрямки світової науки: 
Збірник статей учасників двадцять восьмої міжнародної науково-практичної конферен-
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ції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» (8-13 жовтня 2014 р.). – 
Том 2. Природничі та точні науки. Соціально-економічні науки. – Видавництво ПГА. – 
Запоріжжя, 2014.  – прийнята до публікації. 

 
6.4. Посібники та методичні вказівки  
з грифом НТУУ “КПІ” ФЕА (всього 20) 
1. Автоматизовані системи управління технологічними процесами: Методичні 

вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів напряму підготовки 6.050702-
«Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електро-
привод» / Уклад. М.Я.Островерхов, В.М.Трандафілов. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 99 с. 

2. Автоматизовані системи управління технологічними процесами: Методичні 
вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050702-
«Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електро-
привод» / Уклад. М.Я.Островерхов. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 76 с. 

3. Теорія електропривода-1: Методичні вказівки до виконання лабораторних 
робіт для студентів напряму підготовки 6.050702-"Електромеханіка" спеціальності 
"Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"/ Уклад. М.Я. Островерхов, 
В.М.Пижов, М.В.Пушкар – К.: НТУУ ”КПІ”, 2014. – 52 с. 

4. Теорія електропривода-1: Методичні вказівки до виконання домашньої кон-
трольної роботи для студентів напряму підготовки 6.050702-"Електромеханіка" 
спеціальності "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Уклад. 
М.Я. Островерхов, Бур’ян С.О. – К.: НТУУ ”КПІ”, 2014. – 101 с. 

5. Обчислювальна техніка та програмування-1: Методичні вказівки до вико-
нання реферату для студентів напряму підготовки 6.050702-"Електромеханіка" 
спеціальності "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"/ Уклад. 
М.Я. Островерхов, М.В.Пушкар – К.: НТУУ ”КПІ”, 2014. – 32 с. 

6. Вступ до електромеханіки: методичні вказівки до виконання реферату для 
студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електроме-
ханічні системи автоматизації та електропривод» денної та заочної форм навчання/ 
Уклад. Пушкар М.В., Бовкунович В.С. – К.: НТУУ ”КПІ”, 2014. – 19 с. 

7. Системи автоматизованого проектування електромеханічних систем автома-
тизації та електроприводів: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних 
робіт для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності 
«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» денної та заочної форм 
навчання/ Уклад. Шматок С.О., Пушкар М.В. – К.: НТУУ ”КПІ”, 2014. – 65 с. 

8. Електричні апарати. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи 
для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності "Елект-
ромеханічні системи автоматизації та електропривод" денної та заочної форм навчання 
/ Уклад. Халімовський О.М. – К.: НТУУ "КПІ", 2014. –48с. 

9. Електропривод [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання ла-
бораторних робіт з дисципліни „Електропривод” для студентів напрямку підготовки 
6.050504 «Зварювання». / Уклад.: О.М. Халімовський, В.М. Пижов. – К. НТТУ “КПІ”, 
2014. – 51с. 

10. Теорія електропривода-2: Методичні вказівки до лабораторних робіт  для 
студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності « Електричні 
машини та апарати » / Уклад.: С.П. Колесніченко, С.С. Димко ,  О.М. Халімовський, 
Н.Д. Красношапка – К.:НТУУ «КПІ», 2014. –  60 с. 

11. Електропостачання та енергозбереження в електромеханічних установках: 
Методичні вказівки до лабораторних робіт  для студентів напряму підготовки 6.050702 
«Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електро-
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привод» / Уклад.: С.П. Колесніченко, Н.Д. Красношапка – К.:НТУУ «КПІ», 2014. –  46 
с. 

12. Моделювання електромеханічних систем: Методичні вказівки до виконання 
розрахункової роботи для студентів напряму підготовки 6.050702-«Електромеханіка» 
спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Уклад. С. 
М. Ковбаса. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 18 с. 

13. Спецпитання електроприводу – 2: Методичні вказівки до виконання курсо-
вого проекту для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – 
"Електромеханіка" спеціальності "Електромеханічні системи автоматизації та електро-
привод" / Уклад: С. М Ковбаса., С. С. Димко –К.: НТУУ “КПІ”, 2014 р. –43 с. 

14. Цифрові сигнальні процесори та мікроконтроллери: Методичні вказівки до 
виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання напря-
му підготовки 6.050702 – "Електромеханіка" спеціальності "Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод" / Уклад: С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, С. С. Димко. –
К.: каф. АЕМС-ЕП, НТУУ “КПІ”, 2014р. –110 с. 

15. Проектування систем автоматизації - 2: Методичні вказівки до практичних 
занять для студентів напряму підготовки 6.050702 "Електромеханіка" спеціальності 
"Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" денної форми навчання / 
Уклад. І.О. Коваленко, В.С. Бовкунович, С.С. Димко – К.: НТУУ ”КПІ”, 2014. – 119 с. 

16. Обчислювальна техніка та програмування-3: Методичні вказівки до вико-
нання комп’ютерних практикумів для студентів напряму підготовки 6.050702 «Елек-
тромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропри-
вод» / Уклад.:В.С. Бовкунович, А.Ю. Онанко – К.: НТУУ «КПІ», 2014, –  171 с. 

17. Автоматизація електромеханічних систем. курсовий проект. Методичні 
вказівки до виконання курсового проекту для студентів напрямку підготовки 6.050702 
– "Електромеханіка" спеціальності "Електромеханічні системи автоматизації та елек-
тропривод" / Уклад: С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, С. С. Димко –К.: НТУУ “КПІ”, 
2014 р. 43 с. 

18. Комп’ютерні пристрої в системах автоматизації: Методичні вказівки до ви-
конання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.050702 – "Електромеханіка" спеціальності "Електромеханічні системи ав-
томатизації та електропривод" / Уклад: С.М. Пересада, С.М. Ковбаса, С.С. Димко. –К.: 
каф. АЕМС-ЕП, НТУУ “КПІ”, 2014 р. –38 с. 

19. Робастне та адаптивне керування в електромеханічних системах: Методичні 
вказівки до виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання за напря-
мом підготовки 6.050702 „Електромеханіка” спеціальності 8.05070204 “Електромехані-
чні системи автоматизації та електропривод”/ Уклад: С.М. Пересада, С.М. Ковбаса, 
С.С. Димко. – К.: НТУУ “КПІ”, 2014 р. – 56с. 

20. 4. Теорія мехатронних систем-2: методичні вказівки до виконання лаборато-
рних робіт для студентів напрямку підготовки 6.050702 – "Електромеханіка" спеціаль-
ності "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Уклад: 
С. М. Пересада, С.М. Ковбаса, С.В.Король, С.С. Димко –К.: НТУУ “КПІ”, 2014 р. 92 –  
с. 

 
7. Конференції, семінари, виставки 
Взято участь у 6-и міжнародних конференціях, у тому числі в одній закордонній. 

Усього в конференціях брало участь 17 співробітників кафедри, зроблено 27 доповідей 
на міжнародних конференціях. Також додатково представлено 34 доповідей на загаль-
но-університетську науково-технічну конференцію молодих учених, аспірантів і 
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студентів „Проблеми сучасної електроенерготехіки та автоматики”, секція „Автомати-
зація електромеханічних систем та електропривод”.  

 
7.1.Конференції: 

 
7.1.1. International Symposium on Industrial Electronics, IEEE, June 1 – 4, Is-

tanbul. 
S. Peresada, S. Kovbasa, D. Prystupa, S. Lyashevskyi Identification of Induction Mo-

tor Parameters for Self-Commissioning Procedure: A New Algorithm and Experimental Veri-
fication 

7.1.2. 2014 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, 
Automation and Motion (SPEEDAM 2014) 

Kiselychnyk, O., Jihong Wang, Bodson, M., Pushkar, M., "Steady-state and dynamic 
characteristics of self-excited induction generators with resistive-inductive loads 

7.1.3. 2014 IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Sys-
tems, June 2-6, 2014, Kyiv, Ukraine 

S. Peresada, S. Kovbasa, D. Prystupa Adaptive Observers for Self Commissioning of 
Induction Motor Drives: Theory and Experiment  

S. Peresada, S. Kovbasa, V. Trandafilov, V. Pyzhov Sliding Mode Observer Based 
Control of Induction Motors: Experimental Study  

S. Dymko, S.Peresada, R.Leidhold Torque Control of Saturated Induction Motor with 
Torque per Ampere Ratio Maximization  

7.1.4. ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція „Проблеми сучасної 
електротехніки-2014” 

Пересада С . М ., К овбаса С . Н ., Онанко А . Ю . В ыбор системы полеориенти-
рования при векторном управлении асинхронными двигателями 

Н.В. Печеник, С.А. Бурьян Энергоэффективные режимы работы электромехани-
ческих систем ленточных конвейеров 

Воронко А. Б. Алгоритм формирования заданного потокосцепления в системах 
векторного управления асинхронными двигателями в режиме ослабления поля для тра-
нспортных применений 

7.1.5. XXІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автомати-
зованого електроприводу. Теорія і практика» (ПАЕП-2014), 15 – 19 вересня 2014 р., 
м. Одеса. 

С. М. Пересада, В. О. Благодір, Т. В. Диннік, М. М. Желінський Система вектор-
ного керування автономним генератором на основі асинхронної машини з фазним ро-
тором  

М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук Дослідження втрат енергії в електро-
механічній системі конвеєра при регулюванні швидкості тягового органу   

М.В. Печеник, С.О. Бур’ян Дослідження енергоефективності електромеханічної 
системи насосного комплексу з врахуванням плавної зміни параметрів гідромережі  

Приймак Б.І., Халімовський О.М.  Поліпшення характеристик асинхронного 
електроприводу в зоні високих швидкостей ротора шляхом максимізації момента дви-
гуна  

Островерхов Н.Я. Система векторного управления тяговым векторно-
индукторным электроприводом  

Островерхов Н.Я.. Бурик Н.П. Электромеханическая система с векторно-
управляемым асинхронным электроприводом в условиях неопределенности математи-
ческой модели  
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Король С.В. Дослідження алгоритмів керування активним коректором коефіціє-
нта потужності при зменшенні ємності в ланці постійного струму // Темат. вып. «Про-
блемы автоматизованого електропривода. Теория и практика» н.-т. журналу «Электро-
технические и компьютерные системы» – Одеса: «Техника». – 2014. – № 15(91). – С. 
396–398. 

Пересада С.М., Димко С.С. Стратегія векторного керування асинхронними 
двигунами з максимізацією співвідношення момент-струм при врахуванні кривої 
намагнічування  

7.1.6. XV Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми енергоре-
сурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика" (ICPEES 
’2014), м. Кременчук, 13 – 15 травня 2014 р. 

С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов Инвариантное к вариациям активного сопро-
тивления ротора прямое векторное управление угловой скоростью и потоком асин-
хронных двигателей, полученное при токовом управлении  

С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, А. Ю. Онанко, А. Б. Воронко Робастность алго-
ритмов косвенного векторного управления асинхронным двигателем с ориентацией по 
вектору потокосцепления статора: теоретический анализ и результаты эксперименталь-
ного тестирования  

С.М. Пересада, М.А. Коноплінський, С.М. Ковбаса Векторне керування момен-
том асинхронного двигуна, адаптивне до варіацій активних опорів статора і ротора: ре-
зультати експериментального тестування  

Теряєв В.І. Стабілізація системи електромагнітного підвішування з використан-
ням акселерометра.  

Островерхов М. Я. Оптимізація законів керування координатами електроприво-
да із синхронним двигуном з постійними магнітами на основі мінімізації локальних 
функціоналів миттєвих значень енергій  

Островерхов М. Я. В. М. Пижов Закони керування вентильно-індукторним 
двигуном на основі мінімізації локальних функціоналів миттєвих значень енергій   

7.1.7. XIІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених і 
спеціалістів "Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та 
оптимізації" (ESMO 2013), Кременчук, 15 – 16 квітеня 2014. 

С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук Дослідження енергоефективності електромеханічної 
системи автоматизації конвеєрної установки при варіаціях моменту навантаження  

С.О. Бур’ян, Д.О. Боднар До питання визначення коефіцієнта корисної дії насосу  
Приймак Б.І., Шимко О.І.  Система комбінованої оптимізації вхідної потужності 

в асинхронному електроприводі  
 
7.1.8. Aviation in the XXI-st century. Safety in Aviation and Space Technologies: 

the sixth world congress 
Krasnoshapka N.D., Tihonov V.V., Маzur Т. А. Dynamic uninterruptible power sup-

ply 
7.1.9. XXXVII науково-технічна конференція викладачів, аспірантів та 

співробітників Харківського національного університету міського господарства 
ім. А.Н. Бекетова. 

Бур’ян С.О. Особливості застосування екстремального алгоритму керування 
ККД насоса для паралельно з’єднаних агрегатів з жорсткими напірними характеристи-
ки 
 

7.2. Семінари 
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Загалом проведено 10 семінарів згідно плану наукових заходів кафедри, на яких 
представлено наукові результати, представлені на міжнародних конференціях, та 12 
семінарів для магістрантів і аспірантів кафедри.  Основні з них: 

7.2.1. Наукові семінари кафедри по передніх результатах магістерських робіт. 
Квітень 2014. 

7.2.2. «Система генерування електричної енергії на основі машини подвійного 
живлення» Благодір В. О. 

7.2.3. «Особливості практичної реалізації систем векторного керування тяггови-
ми асинхронними двигунами» Воронко А. Б. 

7.2.4. «Вплив мертвого часу інвертора на процеси ідентифікації параметрів аси-
нхронного двигуна» Приступа Д. Л. 

7.2.5. «Система векторного керування асинхронним двигуном з властивостями 
інваріантності до змін активного опору роторного кола» Трандафілов В. М. 

7.2.6. «Енергоефективне керування асинхронними двигунами для тягових за-
стосувань» Димко С. С. 

7.2.7. «Вибір системи поле орієнтування при синтезі алгоритмів векторного ке-
рування асинхронними двигунами», Онанко А. Ю. 

7.2.8. «Адаптивне до активних опорів статора і ротора векторне керування асин-
хронними двигунами», Коноплінський М. А. 

7.2.9. Наукові семінари кафедри по передніх результатах магістерських робіт та 
кандидатських дисертацій аспірантів кафедри. Грудень 2014. 

7.2.10. «Синтез цифрових систем регулювання на базі дискретних математичних 
моделей електромеханічних об'єктів», Старостін С. С, за матеріалами докторської ди-
сертації, ДонНТУ, каф. ЕАПУ.  

 
7.3. Проведено загально-університетську науково-технічну конференцію 

молодих учених, аспірантів і студентів „Проблеми сучасної електроенерготехіки та ав-
томатики”, секція „Автоматизація електромеханічних систем та електропривод”. Сту-
дентами кафедри зроблено 34 доповіді, які надруковано в збірнику  матеріалів конфе-
ренції.  
 

7.4. План запланованих конференцій та семінарів на 2014 р. 
7.4.1. Участь у ХXІІ Міжнародній конференції „Проблеми автоматизованого 

електроприводу. Теорія і практика”, вересень 2015 р. 
7.4.2. Участь у XVІ міжнародній науково-технічній конференції “Проблеми ене-

ргоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика", травень 
2015 р. 

7.4.3. Участь у XІІІ Міжнародній науково-технічній конференції молодих уче-
них і спеціалістів “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та 
оптимізації”, квітень 2014 р. 

7.4.4. Проведення загально-університетської міжнародної науково-технічної 
конференції молодих учених, аспірантів і студентів „Проблеми сучасної електроенер-
готехіки та автоматики”, секція „Автоматизація електромеханічних систем та електро-
привод”, грудень 2015 р. 

7.4.5. Семінари кафедри за результатами виконання магістерських робіт у квітні 
та грудні 2015 року. 

7.4.6. «Система генерування електричної енергії на основі асинхронного генера-
тора із самозбудженням» Пушкар М. В. 

7.4.7. «Електромеханічні системи транспортних засобів на основі векторно-
керованих асинхронних двигунів» Воронко А. Б. 
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7.4.8. «Алгоритми ідентифікації параметрів асинхронних двигунів: результати 
порівняльного експериментального тестування» Приступа Д. Л. 

7.4.9. «Результати експериментального дослідження системи векторного керу-
вання асинхронним двигуном з властивостями інваріантності до змін активного опору 
роторного кола» Трандафілов В. М. 

7.4.10. «Системи векторного керування асинхронними двигунами з максимізаці-
єю співвідношення момент/струм» Димко С. С. 

7.4.11. «Застосування нелінійного принципу розділення для побудови адаптив-
них алгоритмів векторного керування асинхронними двигунами» Коноплінський М. А. 

 
8. Наукові досягнення 
8.1.1.  Отримано 1 диплом першого ступеня на Всеукраїнському конкурсі студе-

нтських наукових робіт 2013/2014 навчального року з галузі «Електротехніка та елект-
ромеханіка» (студентка Наумчук Л. М., керівник Бур’ян С. О.) 

8.1.2. Отримано 1 диплом  третього ступеня на Всеукраїнському конкурсі студе-
нтських наукових робіт 2013/2014 навчального року з галузі «Електротехніка та елект-
ромеханіка» (студенти Тимошок Д.С., Назаренко И.В., керівник Трандафілов В. М.). 

8.1.3. Подяка від Київської малої академії наук учнівської молоді  «За самовід-
дану роботу з творчо-обдарованою молоддю, активну співпрацю з київською малою 
академією наук у 2013/2014 н.р.» Наказ від 25.04.2014 №15. 

 
9. Організаційне забезпечення наукової діяльності. 
На кафедрі у 2014 році спільно з компанією «ДТЕК» розроблено та створено нову 

лабораторію «Ефективного електропостачання та електромеханічного перетворення 
енергії», продовжувалися роботи по організації навчального центру «Сучасні техноло-
гії в автоматизації» разом з компанією EATON. 

У 2014 р. на кафедрі за сумісництвом працювали 1 молодий асистент із числа аспі-
рантів кафедри (Трандафілов В. М.). 

Кафедра підтримує постійно-діючу WEB- сторінку кафедри http://www.epa.kpi.ua 
Асистент Бур’ян С.О. веде особистий сайт викладача. 
 
10. Матеріальна база підрозділу 
1) За рахунок коштів д/б №2511 у 2014 році обладнання та матеріали не придбалися 

через брак фінансування. 

11. Проект плану розвитку підрозділу на 2015 р. 
11.1. Очікуване фінансування держбюджетної НДР – 165 тис. грн. 
11.2. Введення в дію навчального центру “Сучасні технології в автоматизації” з ком-

панією EATON та спільної з компанією ДТЕК лабораторії «Ефективного електропоста-
чання та електромеханічного перетворення енергії». 

11.3. Захист докторської дисертації Ковбасою С. М. 
11.4. Захист кандидатської дисертації Димком С. С., Буриком М. П., Трандафіловим 

В. М., Приступою Д. Л., Воронком А. Б., Онанко А. Ю., Коноплінським М. А., Пушка-
рем М. В.  

 
 
Завідувач кафедри АЕМС-ЕП  __________________________ С.М. Пересада 
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