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1. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна  заочна денна  заочна 

Кількість кредитів 

Галузь знань 
14 «Електрична 

інженерія» Вибіркова  

5 – 
Модулів – 1 Спеціальність 

(професійне 
спрямування): 

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

(«Електромеханічне 
обладнання енергоємних 

виробництв») 
 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 5-й  6-й 

Індивідуальне 
науково-дослідне 

завдання Семестр 
курсова робота 

фахових дисциплін 
Загальна кількість 

годин 9-й  11-й 

150/150 Лекції 

Тижневих годин  
навчання аудиторних 

Освітній ступінь: 
магістр 

18 год. 6 год. 
Практичні роботи 

10 год.  4 год. 
2,5  Лабораторні роботи 

Тижневих годин  
самостійної роботи 

студента 
10 год.  4 год. 

7,5  Самостійна робота 

 

112 год.  136 год. 
Індивідуальні завдання: 

КРф 
Вид контролю: диф. залік 

 
співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання – 38/112 = 0,33; 
для заочної форми навчання – 14/136 = 0,1. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: поглиблення спеціальної підготовки інженера - електромеханіка 

широкого профілю, надбання студентами цілісного підходу при дослідженні 

енергетичних процесів в силовому каналі електромеханічної системи з 

використанням миттєвих характеристик сигналів струму, напруги, потужності, 

що аналізуються, сприяння закріпленню та поглибленню теоретичних знань, 

одержання практичних навичок з даного питання. 

Завдання: вміння вирішувати коло спеціальних питань: 

 складання схеми енергетичного каналу відповідного ЕМК, опис 

режимів ЕМК, що досліджується;  

 математичний опис складових втрат потужності на елементах ЕМХ, 

складання рівняння енергетичного балансу;  

 апроксимація сигналів з використанням апарату рядів Фур'є; 

 визначення миттєвої потужності на елементах ЕМК; 

 декомпозиції складових миттєвої потужності на базі аналізу спектрів 

сигналів потужності; 

 визначення показників процесів енергоперетворення; 

– аналіз процесів перетворення енергії та визначення шляхів 

підвищення ефективності керування енергопроцесами. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:  

знати: 

 основні джерела енергії в промисловості і транспорті; 

 сучасні методи і засоби для урахування і оцінки якості енергії; 

 апроксимацію сигналів енергопроцесів з використанням рядів Фур'є; 

 декомпозицію складових миттєвої потужності; 

 показники оцінки процесів енергопетворення; 

 енергетичний метод в задачах ідентифікації параметрів асинхронних 

двигунів; 

 порядок виконання ідентифікації нелінійностей ЕМС; 
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 принципи складання балансу складових миттєвої потужності в 

електромеханічних системах; 

 принцип суперпозиції в процесах перетворення енергії; 

 показники оцінки енергопроцесів з використанням складових 

миттєвої потужності; 

 можливості та ефективність метода миттєвої потужності в 

ідентифікаційних задачах; 

 принципи оцінки енергетичної керованості електромеханічних 

комплексів з використанням складових миттєвої потужності. 

уміти: 

 виконувати апроксимацію сигналів енергопроцесів з використанням 

рядів Фур'є; 

 визначати миттєву потужність на елементах ЕМК; 

 виконувати декомпозицію складових миттєвої потужності на базі 

аналізу спектрів сигналів потужності; 

 виконувати аналіз енергетичних процесів за показниками оцінки 

процесів енергопетворення та визначати шляхи підвищення ефективності 

керування енергопроцесами. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Системи енергоперетворення в промисловості 

та транспорті. Використання теорії миттєвої потужності для аналізу 

процесів енергоперетворення в ЕМС 

 

Тема 1. Джерела енергії в промисловості та транспорті. Сучасні системи 

перетворення енергії в промисловості та транспорті. Енерговикористання та 

якість перетворення енергії. Поняття про енергоефективність систем 

перетворення. Основні термінологічні поняття: енергія, робота, потужність. 

Тема 2. Існуючі методи та засоби для урахування й оцінки якості енергії.  

Енергоспоживання, енерговикористання та енергокерування. Електроенергія як 

товар. Якість електроенергії. Показники електричних сигналів. Метод 

інтегральних оцінок показників енергопроцесів: активна, реактивна та повна 

потужність. 

Тема 3. Миттєва потужність в лінійних ланцюгах. Апроксимація 

сигналів з використанням рядів Фур’є. поняття миттєвої потужності 

електричних сигналів. Миттєва потужність в ланцюзі постійного струму. 

Миттєва потужність синусоїдальних сигналів. Миттєва потужність 

полігармонічних сигналів. Визначення миттєвої потужності на елементах 

електричного ланцюга. 

Тема 4. Декомпозиція складових миттєвої потужності. Показники 

оцінювання процесів енергоперетворення. Складові потужності 

несинусоїдальних сигналів. Ортогональні складові компонент миттєвої 

потужності. Процеси енергоперетворення при трифазному навантаженні з 

несинусоїдальним живленням. Показники процесів енергоперетворення з 

використанням складових миттєвої потужності. 
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Змістовний модуль 2. Використання методу миттєвої потужності в 

завданнях ідентифікації параметрів електромеханічних систем. 

 

Тема 5. Енергетичний метод в задачах ідентифікації параметрів АД. 

Рівняння енергетичного балансу. Системи ідентифікаційних рівнянь. 

Ідентифікація параметрів розгалуженого ланцюга без нелінійностей. 

Визначення електромагнітних параметрів АД. Особливості використання 

псевдо сигналів при ідентифікації параметрів електричних двигунів. 

Тема 6. Ідентифікація нелінійностей електромеханічних систем. 

Апроксимація нелінійностей в силових ланцюгах ЕМС. Миттєва потужність 

нелінійних елементів в ланцюзі перетворення енергії. Рівняння енергетичного 

балансу в ланцюгах з нелінійностями. Ідентифікація параметрів технологічних 

установок та комплексів з використанням енергетичного методу. 
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Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
денна/заочна 

усього   
л. п. лаб. інд. 

1 2 3 4 5 6 
Модуль 1 

Змістовний модуль 1.  
Системи енергоперетворення в промисловості та транспорті.  

Використання теорії миттєвої потужності для аналізу процесів 
енергоперетворення в ЕМС 

Тема 1. Джерела енергії в 
промисловості та транспорті. 12/17 2/2 - - 10/15 

Тема 2. Існуючі методи та засоби 
для урахування й оцінки якості 
енергії. 

12/16 2/- - - 10/16 

Тема 3. Миттєва потужність в 
лінійних ланцюгах. 29/31 3/2 4/2 2/2 20/25 

Тема 4. Декомпозиція складових 
миттєвої потужності. Показники 
оцінювання процесів 
енергоперетворення. 

30/25 4/- 2/- 4/- 20/25 

Разом за змістовим модулем 1 83/89 11/4 6/2 6/2 60/81 
Змістовний модуль 2.  

Використання методу миттєвої потужності в завданнях ідентифікації 
параметрів електромеханічних систем. 

Тема 5. Енергетичний метод в 
задачах ідентифікації параметрів 
АД. 

28/25 3/- - - 25/25 

Тема 6. Ідентифікація 
нелінійностей електромеханічних 
систем. 

39/36 4/2 4/2 4/2 27/30 

Разом за змістовим модулем 2 67/61 7/2 4/2 4/2 52/55 
Усього годин   150/150 18/6 10/4 10/4 112/136 
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Теми лабораторних занять 

№ 
з/
п 

Назва теми 
Кількість 

годин 

денна заочна 
1 Дослідження процесів енергоперетворення в 

електромеханічній системі з джерелом 
синусоїдального живлення 

2 2 

2 Дослідження процесів енергоперетворення в 
електромеханічній системі з джерелом 
полігармонічного живлення 

4 - 

3 Визначення показників енергоефективності 
електрогідравлічного комплексу з урахуванням 
нелінійних процесів у технічному контурі з 
використанням частотного аналізу миттєвої 
потужності 

4 2 

Усього годин   10 4 
 

Теми практичних занять 

№ 
з/
п 

Назва теми 

Кількість 
годин 

денна заочна 

1 Визначення параметрів енергопроцесів в 
електричній схемі із синусоїдальним живленням за 
інтегральними та миттєвими характеристиками 

2 2 

2 Апроксимація електричних сигналів з 
використанням апарату Фур’є 2 - 

3 Визначення показників процесів 
енергоперетворення в лінійних ланцюгах з 
полігармонічним живленням 

2 2 

4 Визначення показників процесів 
енергоперетворення в електричних ланцюгах з 
нелінійностями з використанням складових 
миттєвої потужності 

4 - 

Усього годин   10 4 
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4. Самостійна робота 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість 
годин 

1 Показники енергетичної ефективності ЕП. 6 
2 Енергетичні характеристики статичних перетворювачів 

електроенергії.  6 

3 Втрати електроенергії в перехідних процесах ЕП та 
способи їх зниження. 

10 

4 Зображення синусоїдальних функцій часу векторами та 
комплексними числами. Додавання синусоїдальних 
функцій часу.  

10 

5 Визначення напруг, струмів та потужностей при 
послідовному та паралельному з’єднанні елементів.  

8 

6 Принцип суперпозиції. Частотні характеристики 
миттєвої потужності. 

8 

7 Види сигналів: синусоїдальні та несинусоїдальні, 
періодичні та сигнали довільної форми.  6 

8 Розкладання в ряд Фур’є на періоді повторюваності 
сигналу. Розкладення на довільному інтервалі. 

10 

9 Розкладення в тригонометричний ряд неперіодичних 
сигналів 

7 

10 Еквівалентні схеми джерел енергії. 10 
11 Баланс складових миттєвої потужності полігармонійних 

сигналів.  
10 

12 Принцип суперпозиції в процесах перетворення енергії 9 
13 Оцінка енергетичної керованості електромеханічних 

комплексів з використанням складових миттєвої 
потужності 

12 

Усього годин   112 
 

5. Методи навчання 
Лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота. 

 
6. Методи контролю 

Облік відвідування, опитування на лекціях і практичних заняттях, захист 
практичних та лабораторних робіт, контрольні роботи, реферати, 
диференційний залік. 
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7. Розподіл балів, які отримують студенти 
Види занять Максимальна 

сума балів 
Лекції 10 
Практичні заняття, лабораторні роботи: виконання, 
захист 

40 

Поточний контроль: 
(змістовий модуль №1 – 10 балів; змістовий модуль 
№ 2 – 10 балів; реферати – 10 балів) 

50 

Усього  100 
 

Критерії оцінювання виконання курсової роботи 
Вид контролю Максимальна сума балів 
Наповнюваність змісту: 
                        пояснювальна записка  
                        плакати 

 
40 
10 

Якість оформлення 10 
Своєчасність виконання 10 
Захист роботи 30 
Всього 100 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 
можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0-34 F 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 
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8. Рекомендована література 

Базова 

1. Андреев В. С. Теория нелинейных электрических цепей. – М. : Связь, 1972. 

– 328 с. 

2. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники: Электрические 

цепи. – М. : Высш. школа, 1975. – 752 с. 

3. Жежеленко И. В. и др. Эффективные режимы работы 

электротехнологических установок. − К. : Техніка, 1987. − 183 с. 

4. Закладной А. Н., Праховник А. В., Соловей А. И. Енергозбереження 

засобами промислового електропривода : Навчальний посібник. – К. : Контор, 

2005. – 408 с. 

5. Зевеке Г. В. и др. Основы теории цепей. – М. : Энергия, 1975. – 752 с. 

6. Зиновьев Г. С. Прямые методы расчета энергетических показателей 

вентильных преобразователей. – Новосибирск : изд-во Новосиб. ун-та, 1990. – 220 с. 

7. Ильинский Н. Ф. Энергосбережение в электроприводе. − М. : 
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