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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Обсяг – загальний обсяг дисципліни 1800 год.: лекції – 48 год.., практичні 

заняття – 48 год., самостійна робота – 84 год. 

Пререквізіти навчальної дисципліни – Теоретичні основи електротехніки. 

ч.1,2, Електричні машини, Електричні системи та мережі, Електрична частина 

станцій та підстанцій, Електромагнітні перехідні процеси, Основи релейного 

захисту енергосистем, Основи проектування релейного захисту енергосистем. 

Постреквізіти навчальної дисципліни –дипломна кваліфікаційна робота. 

Призначення навчальної дисципліни – Основою забезпечення надійної 

роботи електроенергетичних і електромеханічних  систем та пристроїв є сучасне 

проектування елементів виробництва, передачі, розподілу та споживання 

електроенергії. В даній дисципліні розглядаються питання проектування 

електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв в частині 

релейних захистів електроустановок електроенергетичних систем. Це вибір 

принципів, пристроїв і визначення параметрів уставок, що забезпечують 

спрацьовування при внутрішніх ушкодженнях і з витримкою часу для захистів з 

відносною селективністю − при зовнішніх ушкодженнях (додатково), а також 

неспрацьовування за відсутності ушкоджень і для захистів з використанням 

принципу абсолютної селективності − при зовнішньому ушкодженні. Наукові і 

методичні основи дисципліни закладені в самій суті великих енергетичних 

систем, головною особливістю яких є неперервність технологічного процесу 

виробництва, передачі, розподілу та споживання електроенергії. 

Перелік компетенцій, яких набуває студент при вивченні дисципліни: 

– Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і технічні методи 

та відповідне програмне забезпечення для вирішення науково-технічних 

проблем та проводити наукові дослідження в галузі електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки. 

– Здатність проводити проектні, експлуатаційні та науково-дослідні роботи щодо  

засобів релейного захисту, системної та протиаварійної автоматики  в 

електроенергетичній системі. 

– Здатність проводити проектні, експлуатаційні та науково-дослідні роботи щодо 

інформаційної захищеності засобів релейного захисту та автоматики в 

електроенергетичній системі. 

– Аналізувати процеси в електроенергетичному, електротехнічному та 

електромеханічному обладнанні і відповідних комплексах і системах. 



– Знати принципи організації процесів управління виробництвом та розподілом 

електроенергії  в електроенергетичних системах і системах електропостачання 

споживачів. 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування знань з теорії та практики 

проектування електроенергетичних і електромеханічних  систем на прикладах 

засобів релейного захисту електротехнічного устаткування з метою забезпечення 

надійної стійкої та економічної роботи електричних систем, відімкнення 

пошкодженого електроустаткування, локалізації порушень нормального 

режиму, безперебійного електропостачання споживачів та енергозбереження. 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

тижня 

Т е м а 

Змістовий модуль 1 Проектування релейного захисту для ліній, 

трансформаторів, шин  

 

 

1 

Лекції Практичні заняття 

Тема 1 (1.1) Стандарті та каталоги. Державні 

(ДОСТ, СН і П) і міжнародні (МЕК) на пристрої, 

терміни і визначення, буквені позначення і ін. 

 

Терміни і 

визначення, буквені 

позначення для 

енергетики 

Тема 1 (1.2) Стандарті та каталоги. Каталоги на 

устаткування і комплексні рішення від виробників 

засобів релейного захисту і автоматики. 

2  

Тема 2 (2.1) Номенклатура традиційних пристроїв 

релейного захисту. Комплекти захисту серії КЗ на 

електромеханічних реле. 

Терміни і 

визначення, буквені 

позначення для 

енергетики 

Курсовий проект 

Завдання. Початкові 

дані.  

3 Тема 2 (2.2) Номенклатура традиційних пристроїв 

релейного захисту. Панелі захисту на 

електромеханічній базі. Комплекс релейного 

захисту ліній на мікроелектронній елементній базі. 

 



Тема 3 (3.1) Застосування цифрового релейного 

захисту. Основні характеристики 

мікропроцесорного захисту (переваги та недоліки). 

Нові технологій побудови систем релейного 

захисту і автоматики на мікропроцесорах. 

Пристрої на 

електромеханічній 

базі.  

4  

Тема 3 (3.2) Застосування цифрового релейного 

захисту 

Відомості по терміналах систем релейного захисту 

і автоматики.  

Пристрої захисту на 

мікропроцесорній 

базі.  

Пристрої захисту на 

мікропроцесорній 

базі.  

5 Тема 4 (4.1) Проектування захистів ліній 

Загальні вимоги до захисту ліній (правила 

улаштування електроустановок). Триступінчастий 

дистанційний захист ліній Захист від замикань на 

землю в мережі з великим струмом замикання. 

 

 

Захист кабельно-

повітряної лінії із 

застосуванням 

АПВ. Розрахунки 

струмів та опорів  

 

 Тема 4 (4.2) Проектування захистів ліній. Захист 

кабельних повітряних ліній. Характеристика 

об'єкту, Правила улаштування, обладнання, 

розрахунки. Захист фідера «лінія-трансформатор». 

Мікропроцесорний захист ліній. 

 

 

6  

Тема 5 (5.1) Проектування захисту шин. Загальні 

вимоги до захисту шин (Правила улаштування 

електроустановок). Вибір уставок диференційного 

захисту шин. Мікропроцесорний захист шин. 

Захист кабельно-

повітряної лінії. 

Розрахунок захисту 

фідера «лінія − 

трансформатор». 

7 Тема 5 (5.2) Проектування пристроїв резервування 

відмов вимикачів. Загальні вимоги до пристроїв 

(правила пристрою електроустановок). Спеціальні 

заходи для виключення помилкового (при 

помилках експлуатаційного персоналу) або зайвого 

(при короткому замиканні) дій ПРВВ. 

 

Структурні схеми 

традиційних і 

цифрових захистів. 



Тема 6 (6.1) Проектування захистів 

трансформаторів. Структурні схеми традиційних і 

цифрових захистів. Принципові схеми захистів. 

Принципові схеми 

захистів. 

8  

Тема 6 (6.2) Проектування захистів 

трансформаторів. Характеристика об'єкту, Правила 

улаштування, обладнання, розрахунки. Захист 

трансформаторів типу ТРДН. Диференційний 

захист на реле ДЗТ-21 для трансформатора. 

Диференційний захист трьох обмоткових 

трансформаторів. 

.Диференційний 

захист на реле типу 

РНТ (без 

гальмування), та 

ДЗТ-11. 

Розрахунок 

мікропроцесорного 

диференційного 

захисту для 

трансформатора. 

Змістовий модуль 2 Проектування релейного захисту для електроустановок  

електропостачання й електроспоживання  

 

 

9 

Лекції Практичні заняття 

Тема 7 (7.1) Проектування захистів вузла 

навантаження. Характеристика об'єкту, Правила 

улаштування, обладнання, розрахунки.. 

 

 

Розрахунки само 

запуску секції після 

дії АВР.  

Тема 7 (7.2) Проектування захистів вузла 

навантаження. Розрахунок струмів короткого 

замикання за трансформаторами. Розрахунки само 

запуску секції після дії АВР. Вибір уставок  

10  

Тема 8 (8.1) Проектування захистів розподільчої 

мережи. Характеристика об'єкту, Правила 

улаштування, обладнання, розрахунки. Вибір та 

функції пристроїв релейного захисту. Умови для 

розрахунку уставок захисту розподільчої мережи. 

Розрахунки захисту 

тягового 

трансформатора. 

Розрахунки захистів 

розподільчої 

мережи 10 кВ.  

11 Тема 8 (8.2) Проектування захистів розподільчої 

мережи. Методика розрахунків уставок 

максимального струмового захисту, потенційної 

захисту, дистанційного захисту та ін. 

 



Тема 9 (9.1) Проектування захистів в системі 

електропостачання промислового підприємства. 

Характеристика об'єкту, Правила улаштування, 

обладнання, розрахунки 

Розрахунки захистів 

розподільчої 

мережи 10 кВ.  

 

12 

 

Тема 9 (9.2) Проектування захистів в системі 

електропостачання промислового підприємства. 

Захист кабельних ліній. Захист секційного 

вимикача. Узгодження характеристик захистів.  

Проектування 

захистів для 

трансформаторів 

системи 

внутрішнього 

електропостачання. 

Узгодження 

захистів. 

13 Тема 10 (10.1) Проектування захистів дизель-

генераторів та електродвигунів. Загальні вимоги до 

захистів (правила пристрою електроустановок) 

дизель-генераторів.  

 

Проектування 

захистів для дизель-

генераторів. 

Тема 10 (10.2) Проектування захистів дизель-

генераторів та електродвигунів Принципові схеми 

захистів. Вибір уставок. 

14  

Тема 11 (11.1) Проектування захистів з 

використанням плавких запобіжників і 

автоматичних вимикачів. Розрахунки опорів. 

Розрахунки між фазних коротких замикань. 

Розрахунки однофазних коротких замикань. 

Умови вибору запобіжників. 

Проектування 

захистів для 

електродвигунів.  

Проектування 

захистів 

електродвигуна від 

замикання на 

землю. 

15 Тема 11 (11.2) Проектування захистів з 

використанням плавких запобіжників і 

автоматичних вимикачів. Умови вибору 

автоматичних вимикачів. Приклади вибору 

запобіжників і автоматів. 

 

Розрахунки опорів 

та струмів для 

електричної мережі 

0,4 кВ. 

Тема 12 (12.1) Інформативність релейного захисту 

і автоматики в системі електропостачання й 

електроспоживання. Автоматичні пристрої для 



нормального, аварійного і після аварійного 

режимів.. 

16 Тема 12 (12.2) Інформативність релейного захисту 

і автоматики в системі електропостачання й 

електроспоживання. Реакція традиційного 

релейного захисту другого і третього поколінь на 

ушкодження в різних точках електричної мережі  

Приклади вибору 

запобіжників  

Приклади вибору 

автоматичних 

вимикачів  

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

N 

з/п 

Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 16 

2 Підготовка до практичних занять. Рішення індивідуальних 

завдань  

14 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на 

лекційних заняттях 

14 

4 Самостійна робота з курсового проекту 40 
 

Разом  84 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни 

виконання  

(на якому 

тижні) 

Виконання курсового проекту «Проектування 

електроенергетичних і електромеханічних  систем та 

пристроїв. Релейний захист».  

Вихідні дані згідно варіанту. 

Робота сприяє формуванню навичок учбового проектування 

систем та пристроїв захисту електроустановок 

електропостачання й електроспоживання. 

Обсяг курсового проекту: 16 – 20 аркушів пояснювальної 

записки та 1 аркуш формату А1. 

2-14 
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Планета-Принт, 2017. – 96 с. 

4. Баженов В.Н. Релейная защита элементов электроэнергетической системы: 

Пособие для практических расчетов / В.Н. Баженов. – Харьков: Планета-Принт, 

2018. – 92 с. 

5. Булычев А.В. Релейная защита в распределительных электрических сетях: 

пособие для практических расчетов / А.В. Булычев, А.А. Наволочный. – Москва: 

ЭНАС, 2011. – 208 с. 

6. Электротехнический справочник: в 3 т. и 2 кн. Т3. Кн.1. Производство и 

распределение электрической энергии; под общ. ред. И.Н. Орлова и др. – Москва: 

Энергоатомиздат, 1988. – 880 с. 



7. Справочник по проектированию электроснабжения. Электроустановки 

промышленных предприятий / Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. – Москва: 

Энергоатомиздат, 1990. – 576 с. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Баженов В.М. Релейний захист енергосистем. Електронне видання: Методичне 

забезпечення Автоматизація та кібербезпека 

web.kpi.kharkov.ua/avkib/uk/metodichne-zabezpechennya/Diese Seite übersetzen. 

Харків: НТУ «ХПІ», 2019.  

2. Баженов В.М. Основи релейного захисту та автоматики енергосистем. Тести 

для виконання контрольної роботи. Електронне видання: 

https://studfiles.net/preview/1955843. Харків: НТУ «ХПІ», 2018.  

3. http://library.kpi.kharkov.ua/ 

4. http://web.kpi.kharkov.ua/ 

 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 

Спроектувати релейний захист для елемента електричної системи (вибрати 

пристрої захисту, розрахувати аварійні режими і параметри спрацьовування 

релейних захистів). Вихідні дані для об'єкта захисту (див. рисунок). 

Трансформатор Т3, ST = 400 кВА, UК%=5,5 %, РК=9 кВт, Iк-1, max = 5000 А, 

 Iк-1, min = 4000 А 

 

 

 

 

http://web.kpi.kharkov.ua/avkib/uk/metodichne-zabezpechennya/
http://web.kpi.kharkov.ua/avkib/uk/metodichne-zabezpechennya/
http://web.kpi.kharkov.ua/avkib/uk/metodichne-zabezpechennya/
https://translate.google.com.ua/translate?hl=de&sl=uk&u=http://web.kpi.kharkov.ua/avkib/uk/metodichne-zabezpechennya/&prev=search
https://studfiles.net/preview/1955843


 

Лінія W1:U1= 6 кВ; L = 500 м, трансформатор Т3, ST = 400 кВА, UК%=5,5 %, 

РК=9 кВт, Iк-А, max = 5000 А, Iк-А, min = 4000 А 

 

Електродвигун: Iк-4, max = 5000 А, Iк-4, min = 4000 А; U= 6 кВ; РМ =2000 кВт; КП = 

5,7. 

 

 

Лінія W23 з напругою 10 кВ. Потужність системи S max = 550 МВА,  

S min = 400 МВА. Дистанції LW21/LW22/LW23= 4/5/3 км. Власні навантаження ліній:  

S W21 = 1700 кВА, S W22 = 900 кВА, S W23 = 3800 кВА; 

 

 

 

Блок «лінія - трансформатор»: лінія W1:U1= 6 кВ; L = 1 км, трансформатор 

Т3, ST = 400 кВА, UК%=5,5 %, РК=9 кВт, Iк-А, max = 4500 А, Iк-А, min = 3500 А 

 

 



МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Підсумковий контроль – екзамен. 

Поточний контроль. Усі лекції дисципліни завершуються питаннями для 

повторення, на які слід відповісти. Практичні заняття передбачають обговорення 

реферату щодо усіх тем дисципліни, рішення індивідуальних завдань та 

розрахункової курсової роботи. Контроль здійснюється під час опитування на 

лекціях, проведення практичних занять, захисту індивідуального завдання, 

поточного контролю змістовних модулів. При оцінці враховується знання 

теоретичного та практичного матеріалу, обсяг вивчення додаткової літератури, 

повнота відповідей на контрольні запитання та коректність виконання 

індивідуального практичного завдання. 

 

НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсум-

ковий тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

12 60 

Т1 Т2 Т3 

 

Т7 Т8 Т9 

 

4 4 4 4 4 4 

Т4 Т5 Т6 Т10 Т11 Т12 

4 4 4 4 4 4 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

Пояснювальна 

записка 

Ілюстративна 

частина 

Захист 

роботи 

Сума 

24 8 8 40 

 

 

 



ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

Нарахування балів 

для екзамену  

 

Бали нараховуються за 

наступним 

співвідношенням. 

 

Поточний контроль та 

самостійна робота: 

змістовий модуль 1 – 24 

балів; 

 

змістовий модуль 1 – 24 

балів. 

 

Курсовий проект – 40 балів. 

 

Екзамен – 12 балів. 

 

90 – 100 A відмінно 

82 – 89 B  

добре 

75 – 81 C 

64 – 74 D  

задовільно 
60 – 63 E 

35 – 59 FX незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F незадовільно з 

обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин 

та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 

доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні 

відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при 

нерозв'язності конфлікту доводитися до завідуючого кафедрою. 

Сілабус за змістом повністю відповідає програмі навчальної дисципліни 

 


