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Лекції (год/тижд.):  22 год. (13 та 14 чв.) 

лабораторні 
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Диференційований залік 

Мова викладання  українська  

 

Сторінка курсу в СДО НТУ «ДП»:  https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=3051 

Кафедра, що викладає Електроенергетики 

Викладач: 

 

Папаїка Юрій Анатолійович, доктор технічних 

наук, професор. завідувач кафедри 

електроенергетики. 

Автор навчальних посібників:  
1. Перехідні процеси в системах електропостачання: 

підручник / Г.Г. Півняк, І.В. Жежеленко, Ю.А. Папаїка, 

Л.І. Несен; за ред. Г.Г. Півняка; М-во освіти і науки 

України, Нац. Гірн. Ун-т. – 5-те вид., доопрац. і допов. –

Дніпро: НГУ, 2016. – 600 с. 

 2. Transients in Electric Power Supply Systems. Textbook 

for institutions of higher education / G.G. Pivnyak, I.V. 

Zhezhelenko, Y.A. Papaika; under the editorship of G.G. 

Pivnyak; Trans Tech Publications LTD, Switzerland – 2016. 

– 392 pp. 

 3. Папаїка Ю.А., Півняк Г.Г., Жежеленко І.В. 

Енергетична ефективність систем електропостачання. – 

Д.: НТУ «ДП», 2018. – 149 с. 

 4. Півняк Г.Г., Жежеленко І.В., Трофімов Г.Г., 

Папаїка Ю.А. Реактивна потужність в електричних 

мережах. – Д.: НТУ «ДП», 2020. – 72 с. 

Персональна сторінка:  
https://se.nmu.org.ua/ua/kafedra/vykladachi/Papaika/ 

Е-mail: papaika.yu.a@nmu.one 

 

1. Анотація до курсу 

Предметом курсу є спеціальні пристрої релейного захисту та 

протиаварійної автоматики у системах електропостачання. Сучасні системи 

виробництва, передачі та розподілу електричної енергії потребують контролю і 

захисту, що відображається у збереженні нормальних режимів роботи 
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основного електрообладнання електричних станцій та підстанцій. Пристрої 

релейного захисту мають основну функцію це ліквідація аварійних та 

ненормальних режимів роботи основного електрообладнання. Заважаючи на 

основні функції релейного захисту він має володіти чотирма основними 

властивостями (селективність, швидкодія, чутливість та надійність). Сучасні 

системи релейного захисту і автоматики побудовані на основі 

мікропроцесорних пристроїв та працюють на основі цифрових стандартів типу 

IEC61850, а також мають вільно програмовану логіку роботи. Вище перелічені 

аспекти вимагають високого рівня кваліфікації та глибокого розуміння аспектів 

роботи основного обладнання електричних станцій, підстанцій та електричних 

мереж. 

Під час побудови курсу автор враховував сучасні тенденції розвитку 

мікропроцесорних систем релейного захисту та зберіг основи його теоретичних 

засад. 

 

2. Мета та завдання курсу 

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо побудови, принципу 

дії пристроїв релейного захисту і автоматики та аналізу процесів у аварійних та 

ненормальних режимах роботи основного електрообладнання електричних 

станцій, підстанцій та мереж. 

Завдання курсу: 

 ознайомити здобувачів вищої освіти з класифікацією, призначенням, 

загальною будовою пристроїв релейного захисту та автоматики на основі 

електромеханічної, електростатичної і мікропроцесорної бази; 

 вивчити схемні рішення пристроїв захисту в залежності від об’єктів 

захисту; 

 вивчити побудову та принцип дії приводів комутаційних апаратів; 

 розглянути схеми та принципи дискретних зв’язків мікропроцесорних 

терміналів релейного захисту; 

 ознайомитись з основними характеристиками вторинних вимірювальних 

кіл релейного захисту; 

 ознайомитись з принципами побудови кіл оперативного струму; 

 вивчити методи розрахунку уставок спрацьовування захисту; 

 навчитись будувати карти селективності релейного захисту; 

 навчитись знімати та аналізувати векторні діаграми з пристроїв релейного 

захисту. 

 отримати уявлення про можливості сучасних систем обміну даними між 

пристроями релейного захисту. 

3. Результати навчання:  
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Мати уявлення про загальні принципи побудови, роботи пристроїв 

релейного захисту і автоматики. Вміти розраховувати уставки спрацьовування 

захисту, будувати карти селективності, знімати та аналізувати векторні 

діаграми. 
 

4. Структура курсу 

ЛЕКЦІЇ  

1. Вступ «Базові принципи роботи релейних пристроїв»  

1.1. Призначення пристроїв релейного захисту та основні властивості 

1.2. Релейний принцип роботи та основні елементи електромеханічних реле 

1.3. Типи реле (вимірювальні, логічні і комбіновані) 

2. Аналіз аварійних режимів та типи захисту 

2.1. Різновиди ненормальних та аварійних режимів роботи обладнання  

2.2. Векторні діаграми нормальних, ненормальних та аварійних режимів 

роботи основного обладнання 

2.3. Види та об’єм захисту в залежності від об’єкту 

3. Вимірювальні кола захисту 

3.1. Вимірювальні перетворювачі (трансформатори струму та напруги) 

3.2. Властивості та режими роботи вимірювальних перетворювачів 

3.3. Схемні рішення вимірювальних перетворювачів 

4. Логічні кола релейного захисту та автоматики 

4.1.  Реалізація базових логічних функцій на основі релейно-контактних схем 

4.2.  Мова LD та FBD для програмування ПЛК 

4.3.  Використання логічних конструкцій для реалізації простих систем 

мережевої автоматики 

5. Термінали релейного захисту 

5.1. Принцип роботи терміналу 

5.2. Конфігурування терміналу РЗ і А 

5.3. Зняття журналу аварій та осцилограм 

5.4. Зняття та аналіз векторних діаграм 

6. Розрахунок уставок релейного захисту 

6.1.Розрахунок триступеневого максимального струмового захисту (МСЗ) 

6.2 Розрахунок захисту мінімальної напруги (ЗМН) 

6.3 Розрахунок дистанційного захисту (ДЗ) 

6.4 Розрахунок диференційного захисту трансформатора (ДЗТ) 

6.5 Побудова карт селективності 

 

ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ  

1. Дослідження коефіцієнту повернення електромагнітного реле стуму (РТ-

40) та напруги (РН-54) 

2. Дослідження роботи реле струму з залежною характеристикою (РТ-80) 

3. Дослідження роботи мікропроцесорного терміналу захисту (РЗЛ-01) 

(конфігурування, виставлення та перевірка уставок релейного захисту, 

приєднання вторинних кіл терміналу) 

4. Зняття векторних діаграм та журналу аварій терміналу (РС-83АВ2) 
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5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Під час виконання лабораторних робіт використовуються пакети MS Excel, 

LabVIEW, RZA_Config_v4_95, RZA_Oscillogv2_15, Relsis config V3_2. 

6. Система оцінювання та вимоги 

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100  Відмінно/ Excellent 

74-89  Добре/ Good 

60-73 Задовільно/ Satisfactory 

0-59  Незадовільно/ Fail 

6.2. Лабораторні роботи приймаються за контрольними запитаннями до кожної 

з роботи. Кожна із 6 робіт оцінюється по 10-бальній шкалі (тобто максимальна 

сума балів за лабораторні роботи складає 60 балів). 

6.3. Теоретична частина оцінюється за результатами здачі наприкінці кожної 

чверті двох контрольних тестових завдань, кожне з яких містить 25 запитань. За 

правильну відповідь на одне запитання студент отримує 2 бали (тобто 

максимальна оцінка за теоретичну частину – 100 балів).  

6.4. Підсумкова оцінка за курс (за 100-бальною шкалою): 

ПО =  

100
60

СБлр ∙ 4 + СБт ∙ 5

4 + 5
, 

  

де СБлр – сума балів за здачу лабораторних робіт; СБт – сума балів за 

теоретичну частину; 60 – максимальна сума балів за лабораторні роботи; 100 – 

максимальна кількість балів за теоретичну частину; 4 – кількість годин на 

тиждень лабораторних робіт; 5 – кількість годин на тиждень лекцій. 

6.5. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з дисципліни 

на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість балів 

з поточного тестування з теоретичної частини та лабораторних робіт 

складатиме не менше 60 балів. 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності 

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою 

для опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної 

оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність 

базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із 

залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), 

плагіату (відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення 

авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі). Політика щодо академічної доброчесності 

регламентується положенням "Положення про систему запобігання та 

виявлення плагіату у Національному технічному університеті "Дніпровська 

політехніка". 
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http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and

_detection_of_plagiarism.pdf. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

7.2.Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту. 

7.3. Політика щодо перескладання 

Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності поважних 

причин (наприклад, лікарняний). 

7.4 Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку. 

7.5. Відвідування занять. 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є 

обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в 

університетських заходах, академічна мобільність, які необхідно 

підтверджувати документами. Про відсутність на занятті та причини 

відсутності здобувач вищої освіти має повідомити викладача або особисто, або 

через старосту.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 

8 Рекомендовані джерела інформації 

1. Кідиба В.П. Релейний захист електроенергетичних систем: Підручник. – 

Львів: Видавництво Національного університету "Львівська 

політехніка", 2013. – 533 с. 

2. Букович Н.В. Автоматика електроенергетичних систем: Навч. посіб. — 

К.: ІЗМН, 1998. — 280 

3.  Шелепетень Т.М. Захисна автоматика електричних мереж: Навч. 

посібик для студентів спеціальностей 7.090602 та 8.090602 "Електричні 

системи та мережі" всіх форм навчання. – Львів, 2002. - 157 с. 

4. Релейний захист і автоматика: Навч. посібник / С. В. Панченко, В. С. 

Блиндюк, В. М. Баженов та ін.; за ред. В. М. Баженова. – Харків: 

УкрДУЗТ, 2020. – Ч. 1. – 250 с. 

5. Яндульський О. С., Дмитренко О. О. Релейний захист. Цифрові 

пристрої релейного захисту, автоматики та управління 

електроенергетичних систем: навч. посіб. Київ: НТУУ «КПІ», 2016. 102 

с. 

6. Protective Relaying: Principles and Applications J. Lewis Blackburn and 

Thomas J. Domin, 2014. 482 p 

7. Ramesh Bansal. Power system protection in smart grid environments: taylor 

& francis, 2018. 624 р. 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
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Інформаційні ресурси: 

1. Архів журналу "Інформаційний портал за напрямом «Релейний захист і 

автоматика»": https://rza.org.ua/down/view/Osnovi-releynoy-zashchiti_11.html    


