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Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Теоретичні основи електротехніки – основні закони електричних  ланцюгів; 
методи перетворення схем заміщень.   

2. Електричні машини – основні параметри основного електрообладнання; 
конструктивні особливості та режими роботи машини. 
3. Основні принципи виробництва розподілу та споживання електричної енергії: 
основні принципи виробництва електроенергії, структурних технологічних схем 
станцій різного типу, їх впливу на навколишнє середовище. Особливості режимів 
роботи електростанцій в системі. Основи аналізу режимів та проектування 
електричних мереж та систем 
  

 

Узагальнені кваліфікаційні вимоги до випускника по даній дисципліні 
- Засвоїти основні методи розрахунків систем електропостачання об`єктів та 

придбати практичний досвід проектування цих систем на перших етапах.  
 Засвоїти методи розрахунків струмів всіх видів коротких замикань. Придбати 

вміння аналізувати перехідні процеси в системах електропостачання й приймати 
рішення по ліквідації їх наслідків. 

- Засвоїти методи захисту електроустановок від різних видів перенапруг в 
системі. 

 
Перелік вмінь та навичок, які мають бути сформовані у випускників в процесі 

вивчення даної дисципліни 
- Вміти розраховувати: рівняння балансу реактивної потужності, потужність 

компенсуючих пристроїв (КП), вибирати їх типи та місця їх розташування в 
системах електропостачання.  

-  Вміти перетворювати електричні схеми заміщень відносно точки к.з. та 
розраховувати струм трифазного к.з. в початковий момент часу та в заданий 
момент. 

-  Вміти розраховувати струм несиметричних к.з., будувати векторні діаграми 
струму і напруги.  

-  Вміти аналізувати причини і параметри перенапруг, складати розрахункову 
схему. 

-  Вміти оцінювати надійність роботи ЛЕП і підстанцій при перенапругах.  
-  Придбати навички вибору захисних апаратів та схем комплексного захисту 

електроустановки від перенапруг.  
-  Вміти аналізувати аварійні режими в електричних системах та шляхи їх 

подолання.  
-  Вміти володіти методикою розрахунків сплати за перетоки реактивної 

потужності в СЕП. 
- Вміти розраховувати показники якості електроенергії у вузлах навантаження. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Лекційні заняття – 7 семестр 
 

1. Режим реактивної потужності в мережах промислових підприємств. 
2. Споживачі та генератори реактивної потужності. Втрати на генерацію та 

передачу реактивної потужності. 
3. Баланс реактивої потужності в вузлах навантажень. 
4. Компенсуючі пристрої, їх конструкція, техніко-економічна характеристика. 
5. Розрахунки КП, вибір місць розташування, режими їх роботи. Автоматичне 

регулювання реактивної потужності. 
6. Засоби зменшення перетоків реактивної потужності в елементах СЕП. 
7. Перехідні процеси в СЕП. 
8. Загальні відомості про ПП. Особистості електромагнітних ПП.  Струми к.з.: їх 

причини та наслідки. Основні припущення для розрахунків струмів к.з. 
9. Розрахунки струмів к.з. Схеми заміщень, визначення параметрів елементів схем 

заміщень в абсолютних та відносних одиницях. Основні методи перетворення 
схем. 

10. Криві зміни в часі повторного струму к.з. та його складових. Вплив АРЗ на 
зміни протікання струму к.з. 

11. Особистості розрахунків ПП при порушенні симетрії у трифазному полі. 
12. Застосування методу симетричних складових до розрахунку несиметричного 

к.з. 
13. Правило еквівалентності прямої послідовності. Векторні діаграми струмів і 

напруг. Засоби обмеження струмів к.з. 
14. Загальна характеристика напруг та їх класифікація. Зв`язок кратності 

перенапруг з рівнем ізоляції. Хвильові процеси в лініях, у колах з лініями. 
15. Блискавка, параметри струму блискавки. 
16. Грозоураження електричних об`єктів. 
17. Розрахунок зон захисту громовідводів, розрахунок заземлюючих пристроїв. 
18. Критерії стійкості елементів СЕП. 
19. Математична модель ПП при аналізі стійкості. Критерії стійкості генераторів, 

синхронних і асинхронних двигунів комплексного навантаження 
20. Основні методи дослідження статичної та динамічної стійкості 
21. Заходи по підвищенню стійкості енергетичних систем. 
22. Якість електроенергії в СЕП. Показники якості електроенергії згідно з ДОСТ-

13109-97 
23. Засоби регулювання напруги у вузлах навантажень. 
24. Збитки в промисловості від порушень якості електроенергії. 
25. Визначення показників якості електроенергії. 
26. Основні принципи проектування СЕП при специфічному навантажені. 



27. Засоби підвищення якості електроенергії у вузлах навантаження при 
проектуванні та експлуатації СЕП. 
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примірн. 

Ел. 
варіант 

Код 

1 2 3 5 6 7 

1. Переходные процессы в системах 
электроснабжения, Винославский В.Н.  

1989 20   

2. Переходные процессы в электроэнергетических 
системах, Крючков И.П 

2008 10   

3. Переходные процессы, Кублановский Я.С.  1974 10   

4. Переходные процессы в электрических системах, 
Куликов Ю.А. 

2006. 20   

5. Электромагнитные переходные процессы в 
электрических системах, Ульянов С.А. 

1970 5   

 


