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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни  складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістрів спеціальності 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка за освітньою програмою «Електричні машини і 

апарати». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є фізичні процеси в електричних 

машинах й апаратах та їх конструктивних вузлах, що визначають їх поточний стан, а 

також методи їх розрахунків, моделювання, експериментальної оцінки та 

ідентифікації у різних режимах роботи. 

Міждисциплінарні зв’язки: Дисциплінами, що забезпечують, є «Математичне 

моделювання електричних машин та апаратів», «Мікропроцесорні пристрої в 

електричних машинах» і «Випробування, експлуатація та ремонт електричних 

машин». Дисципліна забезпечує засвоєння курсу «Спеціальні питання теорії 

електричних машин та апаратів» і підготовку студентів до виконання магістерської 

роботи. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Загальні питання випробувань електротехнічних пристроїв. 

Змістовий модуль 2. Математичні моделі об’єктів діагностики. 

Змістовий модуль 3. Методи та системи технічної діагностики. 

Змістовний модуль 4. Моніторинг та прогнозування ресурсу. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Технічна діагностика та 

моніторинг» є підготовка фахівців, що здатні вирішувати питання випробувань і  

технічної діагностики електромеханічних систем і пристроїв, а також ознайомлення 

їх з методами й засобами діагностування електричних машин та особливостями 

прогнозування їх працездатності. Завданням вивчення дисципліни є набуття 

необхідних знань про методи й засоби визначення технічного стану 

електротехнічних пристроїв шляхом проведення їх випробувань, методи 

проектування діагностичних засобів і організації моніторингу електричних машин. 

1.2. Основними завданням вивчення дисципліни «Технічна діагностика та 

моніторинг» є набуття знань з основ теорії технічної діагностики та навичок з 

тестового діагностування й прогнозування ресурсу електричних машин різних типів.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

– принципи побудови діагностичних моделей складних об'єктів; 

– фізичні явища в електричних машинах, що приводять до порушення їх 

нормального режиму функціонування; 

– методи й засоби випробувань електричних машин та їх технічної 

діагностики; 

– сучасні прикладні завдання електротехніки й електроенергетики у межах 

професійної компетентності, а також методи й засоби їх розв'язання в 

науково-дослідній, проектно-конструкторській, виробничо-технологічній й 

інших видах професійної діяльності;  

– технології й засоби обробки інформації й оцінки результатів відповідно до 

розв'язку професійних завдань; 
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– принципи роботи з довідковою літературою, стандартами й іншими 

нормативними матеріалами з випробувань, діагностики та моніторингу 

електричних машин; 

– особливості застосування у ході проведення досліджень науково-технічної 

інформації, Internet-ресурсів, баз даних і каталогів, електронних журналів і 

патентів, пошукових ресурсів та ін. в області технічної діагностики, у тому 

числі, іноземною мовою; 

уміти: 

– вибирати методи й засоби діагностування електричних машин різних типів; 

– вибирати й розраховувати засоби вимірювання параметрів 

електромеханічних  пристроїв, аналізувати й описувати схеми діагностування 

електричних машин; 

– планувати, проводити й оцінювати результати експериментальної 

дослідницької роботи;  

– формулювати технічні завдання з урахуванням наявності відповідного 

устаткування й методик;  

– інтегрувати різні методи й методики досліджень електричних машин  і 

апаратів для розв'язку конкретних завдань;  

– знаходити й використовувати науково-технічну інформацію в досліджуваній 

області з різних ресурсів, у тому числі на іноземних мовах.  

– користуватись сучасними вимірювальними та комп'ютерними системами 

технічної діагностики,   

– володіти принципами організації робіт з випробувань і діагностування 

електричних машин і апаратів. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться:  

120 годин / 4 кредити ECTS для денної форми навчання; 

120 годин / 4 кредити ECTS для заочної форми навчання. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Поняття про випробування, технічну діагностику та моніторинг.  

Тема 2. Загальні методи випробувань електричних машин. 

Тема 3. Основні види випробувань електротехнічного устаткування. 

Тема 4. Випробування окремих видів електричних машин.  

Тема 5. Автоматизація випробувань. 

 

Змістовий модуль 2. 

Тема 6. Використовувані положення теорії імовірності й математичної 

статистики. 

Тема 7. Безперервні об'єкти діагнозу. 

Тема 8. Побудова таблиць функціональних несправностей.  

Тема 9. Фізичні методи діагнозу технічного стану об'єкта.  

Тема 10. Структурна схема узагальненої електричної машини.  

Тема 11. Основні елементи й схеми машини та схеми їх функціонального 

діагнозу.  
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Змістовий модуль 3. 

Тема 12. Тестова та функціональна діагностика. 

Тема 13. Методи визначення діагностичних параметрів. 

Тема 14. Методи й засоби діагностики. 

Тема 15. Вібраційні методи діагностики.  

Тема 16. Електромагнітні методи діагностування електричних машин. 

Тема 17. Тепловізійне обстеження електротехнічного устаткування. 

Тема 18. Діагностування ізоляції електричних машин. 

 

Змістовий модуль 4. 

Тема 19. Імовірнісні математичні моделі працездатності. 

Тема 20. Програмне забезпечення прогнозування ресурсу. 

Тема 21. Визначення ресурсу після ремонтно-відновлювальних робіт. 

 

3. Рекомендована література 

1. Биргер И. А. Техническая диагностика. – М.: Машиностроение, 1978.              

– 240 с. 

2. Болотин В. В. Прогнозирование  ресурса машин и конструкций. –М.: 

Машиностроение, 1984. – 312 с. 

3. Вибродиагностика подшипниковых узлов электрических машин / 

Марченко Б. Г., Мыслович М. В. – Киев: Наук. думка, 1992. – 195 с. 

4. Гольдберг О. Д. Испытания электрических машин. Учеб. для вузов по спец. 

«Электромеханика». – М.: Высш.шк., 1990. – 255 с. 

5. Котеленец Н. Ф., Кузнецов Н. Л. Испытания и надежность электрических 

машин: Учеб. для вузов по спец. « Электромеханика». – М.: Высш.шк., 1988. – 232 с. 

6. Осипов О. И. Техническая диагностика автоматизированных 

электроприводов. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 160 с. 

7. Герике Б. Л. Мониторинг и диагностика технического состояния машинных 

агрегатов Ч. 1: Мониторинг технического состояния по параметрам вибрационных 

процессов. –1999. – 188 с. 

8. Герике Б. Л. Мониторинг и диагностика технического состояния машинных 

агрегатов Ч. 2: Диагностика технического состояния на основе анализа 

вибрационных процессов. –1999. – 229 с. 

9. Жерве Г. К. Промышленные испытания электрических машин. – Л.: Энергия, 

1968. – 575 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Модульний контроль, диференційний залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання   

Облік відвідування, опитування, захист лабораторних робіт, комплекти 

тестових завдань для проведення поточного та підсумкового контролю. 




