
Матеріально-технічне забезпечення ОНП 

ступеня доктора філософії «PhD» 

спеціальності 275 «Транспортні технології» (за видами) 

Назва 

лабораторії, 

аудиторії, її 

номер 

Перелік обладнання Назва навчальної дисципліни  

Аудиторії: 

 

№ 2306 

«Лабораторія 

електротехнічних 

випробувань» 

 

№ 121 

«Електроніка та 

мікропроцесорна 

техніка» 

 

№ 125 

«Лабораторія 

електричних 

машин, апаратів 

та 

електропривода» 

Прилад контрольно-

вимірювальний LV 100/SP51 – 

1 шт. 

Установка УПУ-10 – 1 шт. 

Модуль зовнішній аналогового 

вводу/виводу Instrustar ISDS 

205 A – 1 шт. 

Ноутбук ASUS K501J/T3000 – 

1 шт. 

Принтер HP Laser Jet 1018 – 1 

шт.  

Стенд випробування зносу 

накладок струмоприймачів та 

зносу контактного проводу – 1 

шт. 

Мікрометр з відліковим 

пристроєм 4-х кнопковий 

«Мікротех МКЦ ІР-54-25-

0,001» – 1 шт 

Прилад вимірювальний М830В 

– 3 шт 

Мікропроцесорна система 

керування Arduino – 5 шт 

Мікропроцесорна система 

керування STM32 – 2 шт 

Тепловізор Testo (обладнання 

ГНДЛ Вагони) – 1 шт 

Фотоапарат Canon – 1 шт 

1. Технічна електродинаміка систем 

електричного транспорту 

2. Експериментальні дослідження 

здобувачів в лабораторних умовах 

3. Експлуатаційні випробування 

розроблених методів,  зразків та 

обладнання на підприємствах 

транспорту та промисловості 

 



При проведені наукових досліджень в рамках підготовки дисертацій 

здобувачами в лабораторних умовах та на підприємствах використовуються 

наявне обладнання. 

 

 

Загальний вигляд вимірювального комплекту який було розміщені в 

приміщенні РУ-3,3 кВ ЕЧЕ-19 у центральному проході біля комірок 

фідерних автоматів ФА-3 і ФА-4 



 

 

Загальний вигляд процесу експерименту для виконання аналізу роботи 

регулятора FR блоку БУП електропоїзда ЕПЛ-2Т 

 



Заміри висоти контактного проводу на РФ ДП «Львівська залізниця» у 

різних кліматичних умовах (сезон «осінь - зима - весна») 

 

 

 
 

 



Стенд для визначення зносу контактного проводу на накладок 

струмоприймачів 

 

 

Різні експериментальні зразки 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

Фото робочих поверхонь із збільшенням 

 

 

 



Використання тепловізору для безконтактного виміру температури 

контактного проводу (накладка “Романіт-УВЛШ”) 

 

Використання тепловізору для безконтактного виміру температури 

контактного проводу (накладка НМГ-1200) 

 



Використання тепловізору для безконтактного виміру температури 

контактного проводу (накладка “Тип Б”) 

 

 

Зонди для виміру опору струмопровідної частини накладок  

          

 



Випробування в умовах лінійних підприємств РФ ДП  

«Придніпровська залізниця» 

 

Виконання штучного КЗ за допомогою заземлюючої штанги 

1

2

3
4

5

6

7

8

9

 

Фото установки осцилографування величин короткого замикання на фідері з 

ШВ типу ВАБ-206 (тягова підстанція Нижньодніпровськ-Вузол ЕЧЕ-15) 


