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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
  
Мета: Формування теоретичної бази майбутніх інженерів - електриків в 

галузі систем релейного захисту енергооб'єктів та систем автоматизацій 
енергетичних систем. 

Завдання: Сформувати теоретичні знання в галузі систем релейного захисту 
енергооб'єктів та систем автоматики електроенергетичних систем, вміння прово-
дити необхідні інженерні розрахунки вказаних систем, вміння обирати необхід-
них тип систем релейного захисту відповідно до умов роботи енергооб'єкту. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
 
знати:  

− призначення та принцип дії основних типів релейного захисту 
призначення та принцип дії основних систем автоматизації 
енергетичних систем 

− конструкцію і принцип дії елементної бази релейного захисту і 
автоматизації характерні зміни параметрів режиму і мережі при 
аварійних режимах особливості сумісної експлуатації різних систем 
РЗА переваги і недоліки різних типів релейного захисту і автоматики, 
так і переваги і недоліки різних типів елементної бази релейного 
захисту і систем автоматизації 

вміти:  
− визначати необхідність застосування того чи іншого типу релейного 

захисту відповідно до умов роботи електрообладнання 
− розрахувати уставку релейного захисту на підставі вихідних 

параметрів режиму і мережі 
− скласти схему релейного захисту на реальній елементній базі 

визначати придатність елементів релейного захисту до роботи, 
відповідність їх паспортним даним 

− проводити налагодження реле на випробувальному стенді складати 
схеми автоматичного вводу резерву на базі контакторів та реле 
напруги. 
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2. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Основи роботи та елементна база систем РЗА 

Тема 1. Вступ. Загальна характеристика і класифікація реле 
Тема 2. Призначення, будова і принцип дії реле напруги 
Тема 3. Призначення, будова і принцип дії реле напруги 
Тема 4. Призначення, будова і принцип дії реле часу 
Тема 5. Призначення, будова і принцип дії проміжних та вказуваних реле 
Тема 6. Вимірювальні трансформатори 
Тема 7. Мікропроцесорні багатофункціональні модулі 
Тема 8. Діагностичні ознаки пошкодження ліній електропередач  
Тема 9. Діагностичні ознаки пошкодження силових трансформаторів 
Тема 10. Діагностичні ознаки пошкодження електричних машин, що обертаються 
Тема 11. Види та діагностичні ознаки перенапруг в енергосистемах 
Тема 12. Особливості побудови захисту при різних режимах роботи нейтралі 
Тема 13. Основи читання електричних схем вторинних мереж 
Тема 14. Максимальні струмові захисти ліній 

Змістовий модуль 2. Основні види релейного захисту 
Тема 15. Задачі удосконалення управління енергетичним господарством та необхідність 
створення комплексів АСУ 
Тема 16. Наукові методи управління та форма їх реалізації 
Тема 17. Опис математичної моделі управляємої системи. Умови екстремальності складної 
функції 
Тема 18. Системний підхід до постановки задачі оптимізації режиму енергосистеми. Методи 
програмування 
Тема 19. Склад, функціональна та технічна структура комплексів АСУ 
Тема 20. Призначення та основні задачі КАСУ, як систем реалізації задачі оптимального 
управління 
Тема 21. Комплекс технічних засобів КАСУ, принципи побудови, диспетчеризація та 
автоматизація. Державна система приладів. 
Тема 22. Комплекс АСУ, як інформаційна система. Елементи теорії інформації. 
Вимірювання, кодування, збір, передача та обробка інформації  
Тема 23. Принцип організації контролю та стабілізації технологічних та електричних 
параметрів 
Тема 24. Структура КАСУ з використанням засобів обчислювальної техніки 
Тема 25. Інформаційно-алгоритмічна структура 
Тема 26. АСУ ТП енергоблоками – основні підсистеми АСУ електростанцією 
Тема 27. Завдання управління енергоблоками. Послідовність розробки і впровадження. 
Техніко-економічна ефективність АСУ ТП енергоблоками 
Тема 28. Функції та задачі АСУ П енергоблоками 
Тема 29. Автоматизоване управління енергоблоками в пусковому і нормальному режимах 
роботи 
Тема 30. Завдання діагностування енергоустаткування. Визначення енергетичних 
характеристик енергоустаткування та аналіз техніко – економічних показників 
енергоустаткування 

Змістовий модуль 3. Пристрої автоматики 
Тема 31. Комбіновані захисти 
Тема 32. Захисти від замикань на землю 
Тема 33. Високочастотні захисти 
Тема 34. Захисти двигунів та генераторів 
Тема 35. Захист низьковольтних мереж 
Тема 36. Контроль ізоляції 
Тема 37. Повздовжний диференційний захист 
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Тема 38. Поперечний диференційний захист 
Тема 39. Захист від перенапруг 
Тема 40. Надійність систем захисту та автоматизації в енергетиці 
Тема 41. Техніко-економічні показники роботи систем релейного захисту 
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Інформаційні ресурси 

 
1. Слайди та фолії 
2. http://cdo.uipa.kharkov.ua 
 
 
 
 
 


