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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Методи та засоби захисту 

електрообладнання» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра зі спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» за освітньо-професійною програмою «Комп`ютерно-

інтегровані технологічні процеси і виробництва». 

Навчальна дисципліна «Методи та засоби захисту електрообладнання» 

вивчається у восьмому семестрі четвертого курсу. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є засоби захисту 

електрообладнання. 

Міждисциплінарні зв’язки 

Навчальна дисципліна «Методи та засоби захисту електрообладнання» 

базується на знаннях отриманих у результаті вивчення дисциплін 

«Автоматизований електропривод», «Електроніка та мікросхемотехніка»  

Навчальна дисципліна «Методи та засоби захисту електрообладнання» 

забезпечує виконання курсового та дипломного проектування. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Структура і функціональні елементи систем релейного захисту і 

автоматики (РЗА). 

2. Цифрові пристрої захисту та автоматики. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Методи та засоби захисту 

електрообладнання» полягає у засвоєнні студентами основних положень 

релейного захисту та автоматики, датчиків інформації для пристроїв релейного 

захисту, конструкцій та елементної бази реле, принципів побудови релейного 

захисту, розрахунку та розробки принципових схем. 
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Завдання навчальної дисципліни полягає в вивченні теоретичних основ 

щодо принципів побудови та функціонування елементної бази пристроїв РЗА, 

релейного захисту елементів електрообладнання, формування основних умінь 

для проектування та експлуатації систем релейного захисту та автоматизації 

електрообладнання. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

 основні вимоги до релейного захисту; 

 принципи дії, конструкції, та основні метрологічні характеристики 

датчиків інформації для пристроїв релейного захисту та автоматики; 

 основні принципи дії та конструкції реле; 

 принципи та види релейного захисту елементів системи 

електропостачання; 

 принципи проектування електричних схем релейного захисту елементів 

системи електропостачання; 

 методи розрахунку параметрів спрацьовування релейного захисту.  

уміти: 

 вибирати види релейного захисту для елементів системи 

електропостачання; 

 розраховувати параметри спрацьовування релейного захисту,  їх 

виставляти та перевіряти на стендах; 

розробляти  принципові схеми релейного захисту для елементів системи 

електропостачання 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 годин / 3,5 кредити 

ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Структура і функціональні елементи систем 

релейного захисту і автоматики (РЗА) 

 

Тема 1 Етапи розвитку РЗА, їх функціональні особливості, переваги, 

недоліки 

1. Етапи розвитку МП РЗА. 

2. Централізована концепція побудови системи релейного захисту й 

автоматики. 

3. «Острівний» принцип побудови системи релейного захисту й 

автоматики. 

4. Розподілена концепція побудови системи релейного захисту й 

автоматики на базі однофункціональних мікропроцесорних пристроїв. 

5. Розподілена концепція побудови багаторівневої системи релейного 

захисту й автоматики на базі багатофункціональних мікропроцесорних 

пристроїв 

Тема 2 Функціональні особливості РЗА, переваги, недоліки 

1. Функціональні особливості мікропроцесорних пристроїв РЗА. 

2. Переваги і недоліки, властиві різним поколінням пристроїв РЗА. 

Тема 3 Структура апаратного забезпечення МП РЗА 

1. Загальна структура однопроцесорного МП РЗА. 

2. Блок дискретних входів і виходів.  

3. Блок індикації. 

4. Структура обчислювального блоку 

Тема 4 Використання цифрового реле в системах керування й 

моніторингу 

1. Підходи для використання цифрового реле в якості кінцевого пристрою 

збору інформації. 
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2. Інтерфейси обміну цифрових реле. 

2.1. Паралельний інтерфейс. 

2.2. Послідовний інтерфейс. 

2.3. Використання стандарту Ethernet.  

3. Організація структурованої кабельної мережі. 

3.1. Підключення ЦР із інтерфейсом RS-485. 

3.2. Підключення ЦР із інтерфейсом RS-232 

3.3. Підключення ЦР із оптоволоконним послідовним інтерфейсом. 

3.4. Підключення ЦР, які використовують стандарт Ethernet 

 

Змістовий модуль 2 Цифрові пристрої захисту та автоматики 

 

Тема 5 Загальна характеристика цифрових пристроїв захисту та 

автоматики 

1. Структурна схема цифрового пристрою РЗА. 

2. Перетворення аналогових сигналів.  

3. Вхідні бінарні сигнали. 

4. Перетворення та зберігання інформації в цифровому пристрої РЗА 

Тема 6 Вибір параметрів спрацювання дистанційних захистів фірми 

SIEMENS 

Тема 7 Цифрові захисти трансформаторів 

1. Загальна характеристика цифрових захистів трансформатора. 

2. Диференціцйний захист трансформатора. 

3. Максимальний струмовий захист від надструмів зовнішніх к.з.. 

4. Захист трансформатора від перевантажень. 

5. Функція резервування відмови вимикача. 

Тема 8 Аналіз аварійних ситуацій і вимоги до протиаварійної 

автоматики. Призначення та види протиаварійної автоматики. Принципи 

дії і засоби протиаварійної автоматики. 
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Перелік тем лабораторних робіт 

1. Дослідження реле максимального струму. 

2. Дослідження електромагнітного реле напруги РН-53. 

3. Дослідження індукційного реле РТ-81. 

4. Дослідження реле часу з анкерним механізмом. 

5. Дослідження роботи магнітного пускача з тепловим реле й АВР . 

6. Захист і автоматика електродвигунів напругою до 1 кВ. 

7. Захист електродвигуна від зниження напруги 

 

3. Рекомендована література 

1. Алимов Ю. Н. Состояние и перспективы развития устройств релейной 

защиты и автоматики энергосистем / Ю. Н. Алимов, В. А. Сушко // 

Электротехника. – 1985. – № 8. – С. 3–5.  

2. Михайлов В. В. Микропроцессорные гибкие системы релейной защиты 

/ В. В. Михайлов, Е. В. Кириевский, Е. М. Ульяницкий и др. – М. : 

Энергоатомиздат, 1988. – 240 с., ил. – Библиогр. : С. 238–240. – 5000 экз. –  

ISBN 5-283-01065-1.  

3. Манов Н. А. Надежность генераторных защит с использованием ЦВМ /  

Н. А. Манов // Тр. Коми филиала АН СССР. Вып. 26. – Сыктывкар : Коми 

филиала АН СССР, 1973. – С. 66–69.  

4. Дорогунцев В. Г. Использование ЦВМ для выполнения функций 

релейной защиты / В. Г. Дорогунцев, Л. Б. Кимальман, А. М. Федосеев и др. // 

Материалы Всесоюзного научно-технического совещания : Сборник. Релейная 

защита и автоматика энергосистем. – М. : Изд-во МЭИ, 1974. – С. 53–55.  

5. Гельфанд Я. С. Применение ЦВМ в качестве общедистанционных 

устройств сетевой автоматики / Я. С. Гельфанд, Л. С. Зисман // 

Экспрессинформация. Сер. Эксплуатация оборудования энергетических систем. 

– М. : Информэнерго. СЦНТИ ОРГРЭС, 1975. – №27. – С. 238.  
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6. Поляков В. Е. Комплексная структурная быстродействующая защита 

главной схемы электростанций и подстанций от коротких замыканий /  

В. Е. Поляков, В. И. Скутельников // Изв. вузов СССР. – М. : Энергетика, 1965. – 

№ 5. – С. 1–5. 7. Cory B.J. Computer control of high voltage substations /  

B. J. Cory // Elec. Times. – 1969. – №8. – Р. 43–47.  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  диф. залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування на 

лабораторних роботах, виконання лабораторних робіт, проведення контрольних 

робіт для оцінювання залишкових знань з теорії. 


