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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни складена відповідно до 

освітньо-професійної програми за ОС «бакалавр» зі спеціальності  

141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення теоретичних основ аналізу 

процесів енергоперетворення в електромеханічних системах та засвоєння 

практичних методів оцінювання складових потужності, використання їх в задачах 

електромеханіки. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна є логічним продовженням курсів 

«Теоретичні основи електротехніки», «Теорія електропривода», «Силова 

перетворювальна техніка». Матеріал курсу використовується 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: 

Змістовий модуль 1. Системи енергоперетворення в промисловості. 

Змістовий модуль 2. Теоретичні основи енергетичних процесів в 

електричних схемах з синусоїдальним струмом. 

Змістовий модуль 3. Використання методу миттєвої потужності в завданнях 

електромеханіки при несинусоїдальному та полігармонічному живленні. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Енергетичні процеси в 

електромеханічних системах» 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. 
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1.2. Завданням вивчення дисципліни є вироблення вміння вирішувати 

коло спеціальних питань із складання схем енергетичного каналу відповідного 

ЕМС, опису енергетичних режимів ЕМС; математичного опису складових втрат 

потужності на елементах ЕМС, складання рівняння енергетичного балансу; апро-

ксимації сигналів з використанням апарату рядів Фур'є; визначення миттєвої по-

тужності на елементах ЕМС; декомпозиції складових миттєвої потужності на базі 

аналізу спектрів сигналів потужності; визначення показників процесів енергопе-

ретворення; аналізу процесів перетворення енергії та визначення шляхів підви-

щення ефективності керування енергопроцесами. 

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент повинен:  

знати: 

 структуру, баланс потужностей потоків енергії та характеристики енерге-

тичної ефективності силового каналу ЕП; 

 енергетичні властивості та особливості розрахунку потужності і втрат 

потужності електроприводів у типових режимах (статичних, усталених динаміч-

них і перехідних); 

 енергетичні процеси в електричних схемах з постійним, синусоїдальним 

та несинусоїдальним струмом; 

 інтегральні методи визначення складових повної потужності; 

 основні положення теорії миттєвої потужності; 

  принципи складання балансу складових миттєвої потужності в електро-

механічних системах; 

 принцип суперпозиції в процесах перетворення енергії; 

 показники оцінки енергопроцесів з використанням складових миттєвої 

потужності; 

 можливості та ефективність метода миттєвої потужності в ідентифікацій-

них задачах; 

 принципи оцінки енергетичної керованості електромеханічних комплек-

сів з використанням складових миттєвої потужності. 
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уміти: 

 визначати параметри енергопроцесів в електричному контурі при 

синусоїдальному живленні за інтегральними та миттєвими характеристиками; 

 використовувати апарат рядів Фур’є для опису періодичних 

несинусоїдальних сигналів; 

 визначати параметри енергопроцесів в лінійному електричному контурі 

при полігармонічному живленні; 

 визначати миттєву потужність полігармонічних сигналів в електричному 

контурі з нелінійними елементами; 

 проводити оцінку кількісних показників якості перетворення енергії в 

силовому каналі ЕМС; 

 складати рівняння енергетичного балансу за відповідними схемами 

заміщення ЕМС. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредита 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Енергетика та енергоефективність електромеха-

нічних систем. 

Тема 1. Вступ. Загальні положення.  

Тема 2. Енергетичні властивості електроприводів.  

Змістовний модуль 2. Енергетичні процеси в електромеханічних систе-

мах з синусоїдальним живленням.  

Тема 3. Енергетичні процеси в ланцюзі однофазного електричного струму.  

Змістовний модуль 3. Енергетичні процеси в електромеханічних систе-

мах при несинусоїдальному живленні. Використання методу миттєвої поту-

жності в завданнях електромеханіки. 

Тема 4. Енергетичні процеси в електромеханічних системах з несинусоїда-

льним живленням.  

Тема 5. Використання методу миттєвої потужності в завданнях 

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

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

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

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

ми 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 венти-

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

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

томиздат, 1989. − 127 с. 

8. Ильинский Н. Ф., Москаленко В. В. Электропривод : энерго- и ресурсо-

сбережение. − М. : Академия, 2008. – 208 с. 

9. Колб А. А., Колб А. А. Теорія електроприводу. – Дніпропетровський 

Національній гірничий університет, 2006. – 511 с. 

10. Крогерис А. Ф., Рашевиц К. К., Трейманис Э. П., Шинка Я. К. Мощность 

переменного тока. – Рига : Физ.-энерг. ин-т Латв. АН, 1993. – 294 с. 

11. Маевский О. А. Энергетические показатели вентильных преобразовате-

лей. – М. : Энергия, 1975. – 320 с. 

12. Москаленко В. В. Электрический привод : учебник для студ. высш. 

учеб. заведений. – М. : Академия, 2007. – 368 с. 

13. Попович М. Г., Борисюк М. Г., Гаврилюк В. А. та ін. Теорія електропри-

вода. – К. : Вища школа, 1993. – 494с. 

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. 
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15. Родькин Д. И. Комментарий к теории энергопроцессов с полигармони-

ческими сигналами // Збірник наукових праць Кіровоградського національного 

технічного 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 энерге-

тических режимов // Вісник КДПУ. – Кременчук: Кременчуцький державний по-

літехнічний 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-

матизованого електроприводу. Теорія і практика». Сборник научных трудов Дне-

продзержинского государственного технического университета. – Днепродзер-

жинск, 2007. – С. 501–506. 

19. Тонкаль В. Е., Новосельцев А. В., Денисюк С. П. и др. Баланс энергий в 

силовых цепах. – К. : Наукова думка, 1992. – 312 с. 

20. Фираго Б. И., Павлячик Л. Б. Регулируемые электроприводы переменно-

го тока. – Мн. : Техноперспектива, 2006. – 363 с. 

21. Чиликин М. Г, Сандлер А. С. Общий курс электропривода. – М. : Энер-

гоиздат, 1981. – 576 с. 

22. Шидловська Н. А. Аналіз нелінійних електричних кіл методом малого 

параметру. – К. : Євроіндекс, 1999. – 192 с. 

Допоміжна 

23. Домнин И. Ф., Жемеров Д. С., Крылов Д. С., Сокол Е. И. Современные 

теории мощности и их использование в преобразовательных системах силовой 

электроники. // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. Силова електро-

ніка та енергоефективність, 2004. – Ч. 1. – С. 69–74. 
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24. Родькин Д. И., Бялобржеский А. В., Ломонос А. И. Показатели энергоп-

роцессов в сети с полигармоническими напряжениями и токами // Электротехни-

ка. –  2004. – № 6. – С. 37–42. 

25. Родькин Д. И. Декомпозиция составляющих мощности полигармониче-

ских сигналов // Электротехника. –  2003. –  №6.  – С. 34–37. 

26. Родькин Д. И., Кожушок Г.Н. Особенности использования метода энер-

годиагностики // Вестник Харьковского политехнического университета. Про-

блемы автоматизированного электропривода. – Харьков : ХПУ, т. 2, 2002.  

– С. 526–531. 

27. Родькин Д. И., Ромашихин Ю. В. Оценка эффективности метода иден-

тификации электромагнитных параметров асинхронных двигателей при исполь-

зовании уравнений баланса мощностей // Вісник КДПУ. Зб. наук. праць КДПУ 

им. М. Остроградского. – Кременчук, 2008. – Вип. 6(53), ч. 2. – С. 35–39. 

28. Родькин Д. И. Составляющие мгновенной мощности полигармоничес-

ких сигналов // Электротехника.  – Москва, 2003. – №3. – С.38–42. 

 

4. Форми підсумкового контролю успішності навчання  

Модульний контроль, іспит – для студентів денної форми навчання; 

контрольна робота, диференційний залік – для студентів заочної форми навчання. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  

Облік відвідування, опитування, контрольна робота, реферати. 

 




