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ВСТУП 
 
Програма вивчення навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-

професійної програми «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» 
за ОС «магістр» зі спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка». 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення теоретичних основ аналізу 
енергетичних процесів та засвоєння практичних методів оцінювання складових 
потужності, використання  їх в задачах діагностики та ідентифікації параметрів 
електромеханічних комплексів 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна є логічним продовженням курсів 
«Теоретичні основи електротехніки», «Теорія електропривода», «Силова 
перетворювальна техніка», «Системи енергоресурсозбереження в ЕП». Матеріал 
курсу використовується під час курсового проектування та при підготовці окремих 
розділів магістерської роботи з питань дослідження енергетичних режимів роботи 
електромеханічних систем (ЕМС), розробки засобів енергоресурсозбереження. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних модулів: 
Змістовний модуль 1. Системи енергоперетворення в промисловості та 

транспорті. Використання теорії миттєвої потужності для аналізу процесів 
енергоперетворення в ЕМС. 

Змістовний модуль 2. Використання методу миттєвої потужності в 
завданнях ідентифікації параметрів електромеханічних систем. 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Системи перетворення 

енергії та керування енергопроцесами» є 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. 

1.2. Завданням вивчення дисципліни є вироблення вміння вирішувати ко-
ло спеціальних питань із складання схеми енергетичного каналу відповідного 
ЕМК, опис режимів ЕМК, що досліджується; математичного опису складових 
втрат потужності на елементах ЕМХ, складання рівняння енергетичного балансу; 
апроксимації 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 енерго-
перетворення; аналізу процесів перетворення енергії та визначення шляхів підви-
щення ефективності керування енергопроцесами. 
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1.3 Згідно з вимогами освітньо-наукової програми 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; 
 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. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів 
ECTS. 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. «Системи енергоперетворення в промисловості та 
транспорті».  

Тема 1. Джерела енергії в промисловості та транспорті.  
Тема 2. Існуючі методи та засоби для урахування й оцінки якості енергії.   
Тема 3. Миттєва потужність в лінійних ланцюгах.  
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Тема 4. Декомпозиція складових миттєвої потужності.  
Змістовний модуль 2. «Використання методу миттєвої потужності в за-

вданнях ідентифікації параметрів електромеханічних систем». 
Тема 5. Енергетичний метод в задачах ідентифікації параметрів АД.  
Тема 6. Ідентифікація нелінійностей електромеханічних систем.  
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14. Родькин Д. И. Баланс составляющих мгновенной мощности полигармони-

ческих сигналов // Вісник КДПУ. – Кременчук : Кременчуцький державний політех-
нічний університет, 2007. – Вип. 3/2007 (44). – Ч.1. – С. 66–77. 



6 

15. Родькин Д. И. Комментарий к теории энергопроцессов с полигармони-
ческими сигналами // Збірник наукових праць Кіровоградського національного те-
хнічного університету, 2004. – Вип. 15. – С. 10–18. 

16. Родькин Д. И. Комментарий к теории энергопроцессов с полигармони-
ческими сигналами. Часть 2. Определение и использование показателей энергети-
ческих режимов // Вісник КДПУ. – Кременчук: Кременчуцький державний політе-
хнічний університет, 2005. – Вип.3(32). – С. 106–115. 

17. Родькин Д. И. Принцип суперпозиции в процессах преобразования эне-
ргии // Вісник КДПУ. – Кременчук : Кременчуцький державний політехнічний 
університет, 2003. – Вип. 1 (18). – С. 89–91. 

18. Родькин Д. И., Ромашихин Ю. В. Мгновенная мощность нелинейных 
элементов электрической цепи // XIV Міжнар. наук.-техн. конф. «Проблеми авто-
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тификации электромагнитных параметров асинхронных двигателей при использо-



7 

вании уравнений баланса мощностей // Вісник КДПУ. Зб. наук. праць КДПУ им. 
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4. Форми підсумкового контролю успішності навчання  
Модульний контроль, курсова робота, диференційний залік. 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання  
Облік відвідування, опитування, контрольна робота, реферати. 

 




