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ВСТУП 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Інтелектуальні системи 

захисту електричних машин» вивчення властивостей та режимів роботи 

сучасних мікропроцесорних систем захисту електричних машин.  

 Основними завданням вивчення навчальної дисципліни «Інтелектуальні 

системи захисту електричних машин» є набуття знань щодо підвищення 

ефективності систем захисту електричних машин в умовах сучасного 

виробництва. Існуючі системи захисту працюють за призначенням відповідно 

до плану цілеспрямованої дії – певної інтелектуальної діяльності, тобто 

послідовності операцій, при фактичному виконанні яких гарантується захист 

електричної машини, і вважаються такими, що володіють певним рівнем 

інтелекту. Вдосконалення зазначених систем зумовлює необхідність 

підвищення рівня інтелекту систем захисту.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

– організацію заходів щодо забезпечення безаварійної роботи 

електричних машин; 

– способи реалізації інтелектуальних систем захисту електричних машин; 

уміти: 

– застосовувати необхідні технології в процесі експлуатації 

інтелектуальних систем захисту електричних машин; 

 – застосовувати набуті знання з метою вдосконалення інтелектуальних 

систем захисту електричних машин.  

 Навчальна дисципліна «Інтелектуальні системи захисту електричних 

машин» базується на знанні дисциплін: «Основи релейного захисту та 

автоматика», «Електричні апарати», «Мікроелектронні пристрої 

електротехнічних систем»,  «Мікропроцесорні пристрої», «Мікропроцесорні 

системи контролю та керування електричними машинами». 
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Методичні вказівки  щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Інтелектуальні системи захисту електричних машин» для студентів усіх форм 

навчання мають на меті допомогти студентам самостійно вивчити теоретичний 

матеріал, який передбачений робочою програмою, але не розглядається на 

аудиторних заняттях, а також самостійно підготуватися до виконання 

практичних занять. 

Для самоконтролю знань студентів до кожного розділу подаються 

питання для самоперевірки та вказівки на літературне джерело з наведеного 

списку літератури. Також у методичних вказівках подаються питання до 

модульного контролю. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

№ 

пор. 

 

Тема 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

К-сть 

год 

(лекц.) 

К-сть 

год 

СРС 

К-сть 

год 

(лекц.) 

К-сть 

год 

СРС 

1 Аналіз причин аварійності 

електричних машин 

2 10 0,5 15 

2 Cучасні системи та пристрої захисту 

електричних машин 

4 10 1 30 

3 Аналіз напрямів розвитку 

мікропроцесорних систем захисту 

електричних машин 

4 20 1 30 

4 Сучасні системи моніторингу та 

діагностики електричних машин 

4 20 1 10 

5 Застосування інтелектуальних систем 

захисту за показниками якості 

перетворення електроенергії 

2 20 0,5 15 

 Усього 16 80 4 100 
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2  ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Аналіз причин аварійності електричних машин 

1. Причини та наслідки ненормальних режимів роботи асинхронних 

двигунів.  

Питання для самоперевірки 

1. Надайте класифікацію аварійних режимів асинхронних двигунів. 

2. Наведіть можливі наслідки дії надструмів. 

3. Наведіть можливі наслідки дії вібрацій. 

Література: [1, с. 7–18, ]. 

 

Тема 2 Cучасні системи та пристрої захисту електричних машин 

1. Аналіз принципів побудови та функціонування наявних систем 

захисту. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні вимоги нормативних документів до захисту 

електричних машин.  

2. Назвіть основні причини зниження вихідного ефекту систем захисту.  

3. Назвіть основні функціональні можливості наявних систем захисту. 

Література: [1, с. 18–31; 2, 173–179]. 

 

Тема 3 Аналіз напрямів розвитку мікропроцесорних систем захисту 

електричних машин 

1. Особливості роботи та застосування  сучасних мікропроцесорних 

систем захисту. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть розповсюджені недоліки наявних мікропроцесорних систем 

захисту. 
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2. Як впливають якісні параметри електричної енергії на надійність 

роботи мікропроцесорних систем захисту? 

3. Наведіть методи пасивного захисту мікропроцесорних пристроїв від 

зовнішніх впливів. 

4. Наведіть основні напрями вдосконалення існуючих мікропроцесорних 

систем захисту.  

Література: [1, с.  31–38; 3, с. 69–124, 173–190]. 

 

Тема 4 Сучасні системи моніторингу та діагностики електричних 

машин 

1. Роль систем діагностики та моніторингу в забезпеченні експлуатаційної 

надійності електричних машин. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть наявні методи та засобу оцінювання фактичного стану 

електричних машин. 

2. Наведіть розповсюджені недоліки наявних систем діагностики та 

моніторингу.  

3. Наведіть основні напрями вдосконалення систем діагностики та 

моніторингу. 

Література: [1, с. 31–44; 108–117]. 

 

Тема 5 Застосування інтелектуальних систем захисту за показниками 

якості перетворення електроенергії 

1. Показники якості перетворення енергії як критерії оцінювання режимів 

роботи електричних машин. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть приклади впливів якості перетворення електроенергії на 

режими роботи та технічний стан електричних машин.  

2. Наведіть основні принципи побудови інтелектуальних систем захисту.  



 9 

3. Проаналізуйте основні завдання підвищення ефективності захисту 

електроприводів із асинхронними двигунами.  

Література: [1, с. 39–85]. 

 

3 ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 
 

1. Наведіть основні причини аварійності електричних машин. 

2. Проаналізуйте можливі причини та наслідки дії надструмів на режими 

роботи електричних машин. 

3. Яким чином впливає перегрів електричних машин на їх надійність? 

4. Проаналізуйте показники роботи асинхронних двигунів із несиметрією 

напруги.  

5. Наведіть джерела вібрацій в електричних машинах. 

6. Проаналізуйте залежність причин аварійності від умов експлуатації 

електричних машин.  

7. Поясніть вплив параметрів якості електричної енергії на аварійність 

електричних машин. 

8. Наведіть нормативно-технічні аспекти побудови захисту електричних 

машин.  

9. Надайте огляд та аналіз принципів побудови наявних систем захисту. 

10. Наведіть порівняльні характеристики аналогових, електронних і 

мікропроцесорних систем захисту. 

11. Назвіть основні причини зниження вихідного ефекту систем захисту. 

12.  Назвіть основні функціональні можливості наявних систем захисту.  

13. Наведіть приблизну структуру реалізації релейного захисту 

електричних машин.  

14. Наведіть елементну базу та будову мікропроцесорних пристроїв 

захисту. 

15. Надайте поняття надійності та діагностики мікропроцесорних 

пристроїв захисту. 
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16. Проаналізуйте сучасні проблеми електромагнітних впливів на 

мікропроцесорні пристроїв захисту електричних машин.  

17. Як впливають якісні параметри електричної енергії на надійність 

роботи мікропроцесорних систем захисту? 

18. Наведіть основні напрями вдосконалення наявних мікропроцесорних 

систем захисту.  

19. Наведіть методи пасивного захисту мікропроцесорних пристроїв від 

зовнішніх впливів.  

20. Наведіть тенденції впровадження сучасних систем моніторингу та 

діагностики електричних машин. 

21. Надайте огляд наявних систем моніторингу та діагностики 

електричних двигунів.  

22. Надайте огляд наявних систем моніторингу та діагностики і 

трансформаторів.  

23. Наведіть наявні методи та засобу оцінювання фактичного стану 

електричних машин.  

24. Наведіть розповсюджені недоліки наявних систем діагностики та 

моніторингу.  

25. Наведіть напрямки вдосконалення систем моніторингу 

трансформаторів. 

26. Надайте аналіз режимів роботи електричних машин за різних 

варіантів технічного стану та відхилень параметрів якості електроенергії.  

27. Наведіть приклади впливів якості перетворення електроенергії на 

режими роботи та технічний стан електричних машин. 

28. Проаналізуйте основні завдання підвищення ефективності захисту 

електроприводів із асинхронними двигунами. 

29.  Наведіть основні принципи побудови інтелектуальних систем 

захисту.  

30. Сформулюйте вимоги щодо функцій інтелектуальної системи захисту. 
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