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1. Анотація до курсу 
Перехідні процеси в системах електропостачання – міждисциплінарна область знань в 

електроенергетиці, що має два напрямки: «Електромагнітні перехідні процеси» – досліджують нормальні, 

аварійні та анормальні процеси в електроенергетичних системах та «Електромеханічні перехідні 

процеси» - досліджують статичну, динамічну та результуючу стійкість енергосистем. 

Мета дисципліни – формування знань про електромагнітні і електромеханічні перехідні процеси в 

електроенергетичних системах, впливу цих процесів на режими роботи електротехнічного устаткування; 

вміння формування моделей, що відображають електромагнітні перехідні процеси в СЕП, для розрахунку 

струмів та напруг при симетричних і несиметричних режимах в нормальних і аварійних станах; про 

статичну та динамічну стійкість найпростішої системи; вміння формування моделей, що відображають 

електромеханічні перехідні процеси в СЕП з метою оцінки статичної та динамічної стійкості системи; 

вміння аналізувати результати і робити висновки. 

Результати навчання: 

- Здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному 

обладнанні, відповідних комплексах і системах. 

- Обирати і застосовувати придатні методи для аналізу і синтезу електромеханічних та 

електроенергетичних систем із заданими показниками. 

- Проводити аналіз режимів роботи елементів електричних станцій та підстанцій для розробки 

енергозберігаючих рішень. 

- Вибирати основні параметри, характеристики, особливості конструкцій та схеми електричних 

станцій та підстанцій. 
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2. Структура курсу 

ЛЕКЦІЇ ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
1 Основні принципи аналізу перехідних процесів. 

Загальні відомості про перехідні процеси 

2 Розрахунок параметрів короткого замикання 

3 Характеристики параметрів синхронних машин 

4 Коротке замикання в мережі 

5 Перехідні процеси при трифазних коротких 

замиканнях. Розрахунок струмів короткого замикання 

6 Розрахунки перехідних процесів при трифазних 

коротких замиканнях (генератори). Розрахунки 

перехідних процесів при трифазних коротких 

замиканнях (вузол навантаження) 
7 Коротке замикання в електроустановках напругою до 

1 кВ 

8 Перехідні процеси при порушенні симетрії у 

трифазній мережі 

9 Розрахунок струмів поперечної несиметрії 

10 Рівні струмів та потужності короткого замикання 

11 Перехідні процеси з урахуванням електромагнітної 

сумісності 

12 Завдання аналізу та характеристика 

електромеханічних процесів. 

13 Статична стійкість режиму енергосистеми 
14 Динамічна стійкість режиму енергосистеми. 

15 Результуюча стійкість режиму енергосистеми 

16 Методи аналізу і розрахунку статичної стійкості 

17 Статична стійкість регульованою електричної 

системи 

18 Стійкість режиму вузлів навантаження при слабких 

збуреннях 

19 Розрахунок параметрів динамічної стійкості режиму 

20 Розрахунок параметрів результуючої стійкості 

режиму 

21 Стійкість вузлів навантаження при сильних 

збуреннях 

1 Способи приведення параметрів елементів в схемах 

заміщення СЕП: точне та наближене приведення; іменовані та 

відносні одиниці виміру.  

 

2 Розрахунок початкового, ударного та сталого струмів КЗ: 

метод еквівалентних е.р.с., складові струму КЗ, векторна 

діаграма напруг та струмів КЗ. 

 

3 Розрахунок періодичної складової струму КЗ  при  t>0 із 

застосуванням типових кривих для генераторів, двигунів. 

 
4 Врахування місцевих джерел підживлення місця КЗ. Умова 

виникнення місцевих джерел: живлення від двигунів; 

живлення від джерел реактивної потужності; живлення від 

узагальненого навантаження. 

 

5 Розрахунок несиметричних струмів КЗ. 

 

6 Розрахунок КЗ в електроустановках напругою до 1 кВ 

 

7 Розрахунок обмеження струмів та потужності короткого 

замикання. 
 

8 Розрахунок ідеальної дійсної межі переданої потужності 

 

9 Розрахунок статичної стійкості режиму живлення в СЕП 

 

10 Розрахунок динамічної стійкості режимів живлення в СЕП 

 

11 Розрахунки заходів до підвищення стійкості режиму в СЕП 

підприємств. 

 

 

3. Система оцінювання та вимоги  

3.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення курсу 

оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

75-89 добре  

60-74 задовільно  

0-59 незадовільно 

3.2. Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав підсумкову оцінку не 

менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації 

відповідно до Положення про організацію освітнього процесу НТУ «ДП». 

3.3. Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються відносно очікуваних під 

час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що описують дії студента для демонстрації досягнення 

результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного контролю лекційних і 

практичних занять в якості критерія використовується коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує 

показник оцінки до рейтингової шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій відповідно до еталону 

рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються експертно за допомогою 

критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до рівня компетентностей і показників оцінки за 

рейтинговою шкалою. 



4. Політика курсу 

4.1. 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". 

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. 

4.2.Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. Усі письмові запитання 

до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на університетську електронну пошту.  

4.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються на нижчу оцінку. 

Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

4.4 Політика щодо оскарження оцінювання 
Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може опротестувати 

виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

4.5. Відвідування занять 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. Для здобувачів 

вищої освіти, які отримують освітні послуги за Дуальною формою навчання передбачається  

індивідуальний розклад занять. 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, академічна мобільність) навчання може відбуватись в он-лайн 

формі за погодженням з керівником курсу. 
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Наукова думка, 1987.- 176 с. 
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