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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни складена вiдповiдно до освітньо 

наукової програми підготовки докторів фiлософiї спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи визначення 

параметрів перетворення енергії та їх використання в системах керування 

енергопроцесами. 

Мiждисциплiнарнi зв'язки: Забезпечуючими дисциплінами є: 

«Автоматизовані системи контролю та обліку енергоресурсів», «Системи 

перетворення енергії та керування енергопроцесами», «Автоматизований 

електропривод типових промислових механізмів». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Математичний апарат для ідентифікації параметрів 

електрообладнання з неперіодичними сигналами напруги та струму. 

Змістовний модуль 2. Фiльтри та компенсатори в задачах пiдвищення 

якостi енергоперетворення. Ix структури та схеми. Спеціальні питання з 

теорії перетворення енергії за напрямками наукових досліджень. 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

  

1.1. Метою  викладання навчальної дисципліни «Структури та схеми 

підвищення якості енергоперетворення» є підготовка фахiвцiв в області 

автоматизації завдань в системах перетворення енергії, які пов’язані з аналізом та 

синтезом схем керування енергопроцесами. 

 

1.2 Основним завданням вивчення дисципліни «Структури та схеми 

підвищення якості енергоперетворення» є набуття компетентностей для 

розв’язування комплексних проблем з підвищення якості систем 

енергоперетворення в галузі електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки, осмислення наявних сучасних та створення нових знань з 

впровадження схемотехнічних рішень та енергоефективних алгоритмів керування в 

електротехнічних комплексах, застосуванні перспективних методів оцінки миттєвої 

потужності в енергетичному каналі електротехнічних комплексів. 

 

1.3 Згідно з вимогами освiтньо-наукової програми студенти повинні: 

знати: 

- сучасні методи проведення досліджень в системах перетворення енергії; 

- сучасні прилади контролю, обліку та диспетчеризації енергоносіїв; 

- шляхи розвитку систем підвищення якості енергоперетворення; 

- сучасні методи аналізу та оцінювання миттєвої потужності в системах  

підвищення якості енергоперетворення 
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вміти: 

- здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних 

джерел щодо якості енергоперетворення в області електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки; 

 - розв’язувати задачі синтезу та аналізу побудови систем підвищення якості, 

перетворення енергії; 

- застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін під 

час розв’язання теоретичних та прикладних задач з визначення параметрів 

енергоперетворення в області електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки;  

- застосовувати сучасні методи математичного аналізу енергетичних сигналів 

в завданнях оцінювання якості перетворення енергії. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 

 

2. Iнформацiйний обсяг навчальної дисциплiни 

 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Тенденції розвитку методів та засобів оцінки показників 

енергоспоживання та енерговикористання. Iснуючi показники оцінки якості 

перетворення енергії. 

Тема 2. Математичний апарат для iдентифiкацiї параметрів систем  

перетворення енергії з неперіодичними сигналами напруги та струму. 

Тема 3. Неперiодичнi сигнали в задачах підвищення якості i 

енергоперетворення та iдентифiкації параметрів електрообладнання. 

 

Змістовий модуль 2. 

Тема 4. Фільтри та генератори гармонік. 

Тема 5. Компенсатори реактивної потужності. 

Тема 6. Спеціальні питання з теорії перетворення енергії за напрямками 

наукових досліджень. 

 

 

3. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Загирняк М.В., Родькин Д.И., Ромашихин Ю.В., Черный А.П. 

Энергетический метод идентификации параметров асинхронных двигателей / 

Монографiя. – Кременчуг: ЧП Щербатых А.В., 2013. – 164 с. 

2. Akagi Н., Watanabe Е.Н., Aredes М. Instantaneous роwег theoгy and 

applications to роwег conditioning. – Published Ьу John Wiley & Sons, Inc., 

Hoboken, New Jeгsey, 2007. – 379 р. 

3. Лашко Ю.В., Чорний О.П., Родькін Д.Й. Захист асинхронних двигунів за 

показниками якості перетворення енергії: Монографія – Кременчук: ЧП Щербатих 

А.В., 2010. – 200 с. 
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4. А.П. Черный, Д.И. Родькин А.П. Калинов, О.С. Воробейчик. Мониторинг 

параметров электрических двигателей электромеханических систем: Монография. – 

Кременчуг: ЧП Щербатых А.В., 2008. – 246 с. 

5. 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. 

6. Д И. Родькин Теория энергопроцессов в электромеханических 

системах: сборник научных трудов /– Кременчуг: ПП Щербатых, 2019. – 484 с. 

7.  M. Zagirnyak, T. Korenkova, O. Serdiuk, O. Kravets and V. Kovalchuk The 

Control of the Pumping Complex Electric Drive in Non-Steady Operation States / 

Monograph – New York, Nova Publisher, 2019. – 278 p. ISBN: 978-1-53615-017-9 

8. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. 

Электромагнитное поле: Учебник для электротехн., энерг., приборостроит. спец. 

вузов. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1986. – 263 с. 

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

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

10. ГОСТ 7217-87. Машины электрические вращающиеся. Двигатели 

асинхронные. Методы испытаний. 

11. Рогозин Г.Г. Определение электромагнитных параметров машин 

переменного тока. Новые экспериментальные методы. – К.: Технiка, 1992. – 168 

с. 

12. Гольдберг O.Д. Испытания электрических машин: учебн. для вузов. – 

М.: Высшая школа, 2000. – 255 с. 

13. М. В. Загирняк, Ю. В. Зачепа, Д. И. Родькин, А. П. Черный, В. В. 

Ченчевой Электроприводы с энергоснабжением от автономных асинхронных 

генераторов : монография. – Кременчуг : ЧП Щербатых А. В., 2018. – 199 с. 

 

Допоміжна 

1. Основы математического анализа/ Фихтенгольц Г.М. – М.: Наука, Гл. 

ред. физ.-мат. лит., 1968. – 440 с. 

2. Толстов Г.П. Ряды Фурье. – М.: Государственное издательство 

физико математической литературы, 1960. – 392 с. 

3. Ванеев Б.Н. Надежность асинхронних электродвигателей. – Киi·в: 

Технiка, 1983. – 143 с. 

4. Гемке Р.Г. Неисправности электрических машин. Л.: 

Энергоатомиздат, 1989. – 336 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успiшностi навчання 

Модульний контроль, диференційний залік. 

 

5. Засоби діагностики успiшностi навчання 

Облік відвідування, опитування, контрольні роботи, реферати, 

тестові завдання. 


