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ВСТУП 

 

Навчально-методичний посібник призначений для студентів, що 

навчаються за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка», за якою ведуть підготовку в тому числі фахівців для 

вирішення проектувальних, експлуатаційних та науково-дослідних задач в 

галузі управління виробництвом, передачею, розподілом і споживанням 

електричної енергії.  

Оснащення електроенергетичних об'єктів автоматичними пристроями, 

що здійснюють управління технологічними процесами виробництва, 

передачі, розподілу і споживання електричної енергії в нормальних і 

аварійних умовах без участі людини відповідно до програми, закладеної в ці 

пристрої, називається автоматизацією енергосистем. Автоматизація 

енергосистем розділяється на наступні основні області: релейний захист 

елементів електроенергетичної системи від коротких замикань і 

ненормальних режимів роботи; автоматика  нормальних режимів, що 

забезпечує задану роботу елементів електроенергетичної системи; 

протиаварійна автоматика, що запобігає розвитку системних аварій при 

виникненні окремих порушень режиму в електроенергетичній системі. 

Необхідність у пристроях автоматики з'явилась з самого початку 

створення електроенергетичних систем. Спочатку це були прості пристрої 

побудовані на електромеханічних елементах. Надалі використання 

електронної елементної бази для побудови пристроїв автоматики дозволило 

значно розширити їх функціональні можливості. Широке використання 

мікропроцесорної техніки  в енергетиці дозволило створювати цілі системи 

управління технологічними процесами станцій й підстанцій та інформаційно-

керуючі комплекси для управління електричними системами, що являють 

собою складні ієрархічні системи з конкретними пристроями автоматики на 

нижніх рівнях.  
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Принципи побудови та алгоритми, які використовуються в 

мікропроцесорних пристроях автоматики, значно відрізняються від тих, що 

використовуються в електромеханічних та аналогових пристроях автоматики, 

через суттєво різні технічні основи та способи обробки інформації.   

В загальному випадку як для окремо взятого пристрою автоматики 

елемента енергосистеми, так і для системи управління технологічними 

процесами станцій й підстанцій або інформаційно-керуючого комплексу 

електричної системи, ієрархічна структура мікропроцесорної системи 

(пристрою) автоматики елемента  (об'єкта) енергосистеми буде мати вигляд, 

що представлений на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Ієрархічна структура мікропроцесорної системи (пристрою) 

автоматики елемента  (об'єкта) енергосистеми  

 

При проектуванні чи експлуатації реальних мікропроцесорних 

пристроїв автоматики інженер керується не лише наявними шаблонами, а й 

постійно вимушений встановлювати причинно-наслідкові (каузальні) зв'язки 

між призначенням, принципом функціонування, побудовою та параметрами 

пристрою. З огляду на це в посібнику робиться спроба моделювання реальної 

системи професійної діяльності інженерів з автоматики енергосистем на 

прикладі пристроїв автоматики з використанням  каузальних ланцюгів знань.   
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В цілому задачею даного посібника є формування системи професійних 

компетентностей з проектування, експлуатації, науково-дослідної та 

управлінської діяльності щодо мікропроцесорних пристроїв автоматики 

нормальних режимів та протиаварійної автоматики енергосистем. Під час 

написання посібника переслідувалася мета викласти навчальний матеріал, що 

буде сприяти формуванню  знань та умінь на понятійно-аналітичному та 

продуктивно-синтетичному рівнях засвоєння.  

Автори виражають глибоку вдячність рецензентам, а також доктору 

педагогічних наук, професору Лазарєву Миколі Івановичу за надану 

підтримку при написанні цього навчально-методичного посібника.    
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1. ПРОЕКТУВАЛЬНІ ЗАДАЧІ З АВТОМАТИКИ ЕНЕРГОСИСТЕМ 

 

1.1. Типові професійні задачі з проектування автоматики  

енергосистем 

Проектувальна діяльність інженерів з автоматики енергосистем 

пов'язана з наступними видами робіт [3, 11]: 

 проведення робіт з розроблення проектів на системи (пристрої)  

автоматики об'єктів (елементів) енергосистеми; 

 проведення розрахунків параметрів систем (пристроїв)  

автоматики об'єктів (елементів) енергосистеми; 

 розроблення технічної документації на системи (пристрої)  

автоматики об'єктів (елементів) енергосистеми. 

Проведення робіт з розроблення проектів на системи (пристрої)  

автоматики об'єктів (елементів) енергосистеми пов'язано з виконанням 

наступних типових професійних задач: 

 розроблення завдання на проектування системи (пристрою)  

автоматики об'єкту (елементу) енергосистеми; 

 проектування системи (пристрою)  автоматики об'єкту (елементу) 

енергосистеми; 

 визначення показників функціонування системи (пристрою)  

автоматики об'єкту (елементу) енергосистеми; 

Типовими професійними задачами при проведенні розрахунків 

параметрів систем (пристроїв)  автоматики об'єктів (елементів) 

енергосистеми є:  

 складання розрахунків щодо параметрів системи (пристрою)  

автоматики об'єкту (елементу) енергосистеми; 

 визначення характеристик системи (пристрою) автоматики 

об'єкту (елементу) енергосистеми. 

Розроблення технічної документації  щодо системи (пристрою)  
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автоматики об'єкту (елементу) енергосистеми супроводжується виконанням 

наступних типових професійних задач: 

 складання робочої документації на систему (пристрій)  

автоматики об'єкту (елементу) енергосистеми; 

 розроблення специфікацій на  систему (пристрій)  автоматики 

об'єкту (елементу) енергосистеми; 

 складання технічних інструкцій на систему (пристрій)  

автоматики об'єкту (елементу) енергосистеми; 

 розробленням технологічних карт на систему (пристрій)  

автоматики об'єкту (елементу) енергосистеми; 

Проектувальні  задачі інженерів з автоматики енергосистем, що 

насамперед пов'язані з розробленням проектів, вимагають від працівника 

встановлення каузальних ланцюгів знань, а саме [12]:  

1. Для розроблення завдання на проектування системи (пристрою) 

автоматики об'єкту (елементу)  енергосистеми  (рис. 1.1)  

 

 

 

 

Рис. 1.1. Каузальний ланцюг знань при розробленні завдання на 

проектування системи (пристрою) автоматики об'єкту (елементу)  

енергосистеми  

 

2. Для проектування системи (пристрою) автоматики елементу 

(об'єкту) енергосистеми (рис. 1.2)  
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Рис. 1.2. Каузальний ланцюг знань при проектуванні системи 

(пристрою) автоматики об'єкту (елементу)  енергосистеми 
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3. Для визначення показників функціонування системи (пристрою) 

автоматики об'єкту (елементу)  енергосистеми (рис. 1.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Каузальний ланцюг знань при проектуванні реалізації та 

визначенні показників функціонування системи (пристрою) автоматики 

об'єкту (елементу) енергосистеми 

 

1.2. Розроблення проекту на пристрій автоматики нормального 

режиму елементу  енергосистеми 

В якості прикладу здійснимо навчальне проектування пристрою 

синхронізації синхронного генератора, що відноситься до автоматики 

нормального режиму,  на підставі наведених вище каузальних ланцюгів 

знань.  
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1. Розроблення завдання на проектування пристрою автоматики  

нормального режиму елементу енергосистеми.  

Елементом енергосистеми  виступає синхронний генератор. Відповідно 

до конструкції та принципу дії синхронного генератора в нормальному 

режимі роботи виникають задачі з вмикання на паралельну роботу, 

регулювання напруги, реактивної потужності, частоти та активної 

потужності, що обумовлює необхідність застосування автоматики 

синхронізації, регулювання збудження та швидкості обертання [2]. Таким 

чином, можна бачити, що між принципом дії та задачами й видом автоматики 

нормального режиму синхронного генератора існує каузальний ланцюг знань, 

який представлений  на рис. 1.4.  

Під час  експлуатації синхронного генератора у весь час виникає задача 

вмикання на паралельну роботу з енергосистемою, що супроводжується 

появою зрівняльного струму і зумовленого ним електромагнітного моменту 

на валу ротора. Дія цих явищ на генератор може бути неприпустимою, тому 

перед вмиканням необхідно виконати певні умови задля відсутності стрибка 

струму генератора [2]. Забезпечення  цих умов доцільно здійснювати за 

допомогою мікропроцесорного автоматичного пристрою синхронізації, в 

основу принципу дії якого буде закладено  спосіб точної синхронізації з 

постійним кутом випередження, що дозволить забезпечити необхідну 

точність, швидкодію, виключити дію  людського фактора. З урахуванням 

сказаного  до пристрою синхронізації сформулюємо наступні вимоги: 1) у 

пристрої повинен бути закладений спосіб точної синхронізації з постійним 

кутом випередження, при вип120
о
 робота пристрою повинна блокуватися, 

похибка при включенні не повинна перевищувати 5 за умови постійної та 

змінної   частоти енергосистеми; 2) пристрій повинен бути автоматичний,  

виготовлений на мікропроцесорній елементній базі та мати функцію 

самоконтролю. В такому випадку  каузальний ланцюг знань з визначення  
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вимог щодо проектування пристрою синхронізації синхронного генератора 

буде мати вигляд, що наведений на рис. 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4.  Каузальний ланцюг знань  з визначення задач та виду 

автоматики нормального режиму синхронного генератора 

  

 

 

 

 

Рис. 1.5. Каузальний ланцюг знань з визначення вимог щодо 

проектування пристрою синхронізації 
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2. Проектування пристрою автоматики нормального режиму 

елементу енергосистеми.    

2.1. Проектування принципу дії та структури всього пристрою 

автоматики нормального режиму  елементу енергосистеми.  

Принцип дії пристрою синхронізації у першу чергу обумовлюється 

його призначенням, а саме формуванням дій   за заданою програмою при 

виникненні команди  персоналу, що обслуговує, на вмикання. Безпечне 

вмикання можливе у разі відсутності зрівняльного струму під час вмикання. 

Згідно із законом Ома вираз для визначення зрівняльного струму буде мати 

вигляд  Iзр=(Uг-Uм)/Zзв  (Uг – вектор напруги генератора, Uм  – вектор напруги 

мережі, Zзв – вектор опору зв'язку між генератором та мережею). З виразу 

можна бачити, що струм буде дорівнювати нулю, коли різниця напруг 

генератора та мережі буде дорівнювати нулю. У зв'язку з тим, що напруги є 

синусоїдальними величинами, то для їх рівності необхідно, щоб дорівнювали 

їх амплітуди, фази та частоти. Згідно з цієї обставини витікають умови точної 

синхронізації: рівність амплітуд напруги генератора та мережі, рівність 

частот генератора та мережі, кут зсуву між векторами напруги генератора та 

мережі повинен дорівнювати нулю. При виконанні цих умов у пристрої 

синхронізації повинна сформуватися команда на вмикання генераторного 

вимикача. Оскільки генераторний вимикач має власний час спрацьовування, 

то команда на вмикання вимикача повинна сформуватися з деяким 

випередженням до моменту, коли кут зсуву буде дорівнювати нулю.   

Обчислення кута випередження може здійснюватися або за формулою 

рівномірного або рівноприскореного руху. Наприклад, задля виконання 

вимоги щодо обмеження похибки включення, а саме не більше 5, необхідно 

використовувати формулу рівноприскореного руху                
    
 

 
        

(    – кут випередження,     – початкова кутова швидкість ковзання,      – 

час випередження,    – прискорення ковзання).  У разі, якщо не виконуються 

вимоги щодо рівності напруг і частот генератора та мережі в принцип дії 
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пристрою синхронізації повинна бути закладена функція формування 

команди  на автоматичний регулятор збудження та швидкості синхронного 

генератора щодо корекції зазначених параметрів.   

Згідно до зазначеного принципу дії структура програмного 

забезпечення пристрою синхронізації буде складатися з функції запуску, 

функції визначення напруги, функції визначення частоти, функції 

спрацьовування, а структура апаратного забезпечення буде складатися з 

вимірювально-перетворювальної, обчислювальної та виконавчої частин. З 

урахуванням сказаного визначення принципу дії й структури програмного та 

апаратного забезпечення всього пристрою синхронізації  потребує 

встановлення каузального ланцюга знань, що представлений на рис. 1.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Каузальний ланцюг знань з  визначення принципу дії й 

структури програмного та апаратного забезпечення всього пристрою  

синхронізації  
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2.2.  Розроблення завдання на проектування й проектування принципу 

дії та структури  складових I-N рівнів ієрархії пристрою автоматики 

нормального режиму елементу енергосистеми. 

Вимоги до функції запуску  визначаються на підставі загальних вимог 

та принципу дії пристрою синхронізації та передбачають формування 

команди на дозвіл спрацьовування за умовою запуску пристрою. Отже, 

структура програмного забезпечення функції запуску буде складатися з: 

функції введення в роботу пристрою, функції тестування працездатності 

пристрою, функції формування вихідних сигналів щодо запуску пристрою. В 

свою чергу структура апаратного забезпечення функції запуску, враховуючи 

структуру її програмного забезпечення, повинна складатися з цифрового 

обчислювача, електронних реле вихідного та вхідного дискретних сигналів, 

клавіатури та цифрового індикатора. Враховуючи вище сказане каузальний 

ланцюг знань з визначення вимог щодо проектування, принципу дії та 

структури програмного й апаратного забезпечення функції запуску пристрою 

синхронізації буде мати вигляд, що представлений на рис. 1.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Каузальний ланцюг знань з визначення вимог щодо 

проектування, принципу дії та структури програмного й апаратного 

забезпечення функції запуску пристрою синхронізації 
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Вимоги до функції визначення напруги обумовлюються загальними 

вимогами та принципом дії пристрою синхронізації та передбачають 

контроль виконання умови синхронізації за напругою. В такому випадку 

принципом дії функції визначення напруги є формування команди на дозвіл 

спрацьовування за умовою Uг=Uм та формування команди на корекцію за 

умовою UгUм. Отже, структура програмного забезпечення функції 

визначення напруги буде складатися з: функції обчислення різниці напруг, 

функції порівняння різниці напруг, функції корекції різниці напруг, функції 

формування вихідних сигналів щодо визначення напруги. В свою чергу 

структура апаратного забезпечення функції визначення напруги, враховуючи 

структуру програмного забезпечення, повинна складатися з цифрового 

обчислювача, електронних реле вихідних сигналів, вимірювальних 

перетворювачів напруги, аналого-цифрового перетворювача, мультіплексора. 

 Каузальний ланцюг знань  з визначення вимог щодо проектування,  

принципу дії та структури програмного й апаратного забезпечення функції 

визначення напруги  пристрою синхронізації буде мати вид (рис. 1.8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Каузальний ланцюг  знань з визначення вимог щодо 

проектування,  принципу дії й структури програмного та апаратного 

забезпечення функції визначення напруги пристрою синхронізації 
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Вимоги до функції визначення частоти обумовлюються загальними 

вимогами та принципом дії пристрою синхронізації та передбачають 

контроль виконання умови синхронізації за частотою. В такому випадку 

принципом дії функції визначення частоти є  формування команди на дозвіл 

спрацьовування за умовою  г= м та формування команди на корекцію за 

умовою  г м. Отже, структура програмного забезпечення функції 

визначення частоти буде складатися з: функції обчислення різниці частот, 

функції порівняння різниці частот, функції корекції різниці частот, функції 

формування вихідних сигналів щодо визначення частоти. В свою чергу 

структура апаратного забезпечення функції визначення частоти, враховуючи 

структуру програмного забезпечення, повинна складатися з цифрового 

обчислювача, електронних реле вихідних дискретних сигналів, 

вимірювальних перетворювачів напруги, аналого-цифрового перетворювача, 

мультіплексора. 

Враховуючи вище сказане,  каузальний ланцюг знань з визначення вимог 

щодо проектування, принципу дії й структури програмного та апаратного 

забезпечення функції визначення частоти пристрою синхронізації  буде мати 

вигляд (рис. 1.9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1.9. Каузальний ланцюг  знань  визначення вимог щодо 

проектування,  принципу дії й структури програмного та апаратного 

забезпечення функції визначення частоти пристрою синхронізації 
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Вимоги до функції спрацьовування пристрою синхронізації 

визначаються на підставі загальних вимог та принципу дії пристрою 

синхронізації та передбачають формування команди на вмикання вимикача 

при виконанні умов точної синхронізації. Отже, принципом дії цієї функції є 

формування команди на вмикання вимикача при виконанні умов: запуск 

пристрою, Uг = Uм,  г= м,               
    
 

 
. В такому разі структура 

програмного забезпечення функції спрацьовування  буде складатися з: 

функції обчислення кута випередження, функції порівняння кута 

випередження, функції контролю виконання умов синхронізації, функції 

формування вихідних сигналів щодо спрацьовування пристрою. В свою чергу 

структура апаратного забезпечення функції спрацьовування, враховуючи 

структуру програмного забезпечення, повинна складатися з вимірювальних 

перетворювачів напруги, аналого-цифрового перетворювача, цифрового 

обчислювача, електронних реле вихідних дискретних сигналів, 

мультіплексора, цифрового індикатора. Враховуючи вище сказане  

каузальний ланцюг знань з визначення вимог щодо проектування, принципу 

дії й структури програмного та апаратного забезпечення функції 

спрацьовування пристрою синхронізації  буде мати вигляд (рис. 1.10)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.10. Каузальний ланцюг  знань з визначення вимог щодо 

проектування,  принципу дії й структури програмного та апаратного 

забезпечення функції спрацьовування пристрою синхронізації 
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3. Проектування реалізації й визначення показників функціонування 

складових N-I рівнів ієрархії та всього пристрою автоматики нормального 

режиму елементу енергосистеми.  

Спроектуємо програмну та апаратну реалізацію функцій визначення 

напруги й частоти та функцій запуску й спрацьовування пристрою 

синхронізації.  

Функція запуску пристрою синхронізації. Після включення пристрою 

синхронізації функцією введення в роботу повинно відбуватися тестування 

працездатності пристрою відповідною функцією. У разі задовільного 

проходження тестів функцією формування вихідних сигналів щодо запуску 

пристрою формується логічний сигнал «запуск пристрою синхронізації». 

Відповідно до реалізації програмного забезпечення функції запуску пристрою 

синхронізації параметром настроювання буде виступати введення в роботу 

пристрою.  З урахуванням сказаного каузальний ланцюг знань з визначення 

функціональної схеми програмної реалізації та параметрів настроювання 

функції запуску пристрою синхронізації  буде мати вигляд (рис. 1.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.11. Каузальний ланцюг знань з визначення функціональної схеми 

програмної реалізації  та параметрів настроювання функції запуску пристрою 

синхронізації 
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Функція визначення напруги пристрою синхронізації. Реалізація 

функції обчислення різниці напруг повинна бути здійснена за формулою 

        . Функція порівняння різниці напруг здійснює порівняння 

значення обчисленої різниці напруг із заданим і у разі не перевищення 

останнього функція формування вихідних сигналів  формує логічний  сигнал 

на дозвіл спрацьовування за умовою Uг = Uм. У разі перевищення різниці 

напруг заданого значення функція корекції різниці напруг визначає знак 

відхилення, відповідно до якого функція формування вихідних сигналів 

формує вихідний логічний сигнал на «зменшення» або на «збільшення» 

напруги. Відповідно до реалізації програмного забезпечення функції 

визначення напруги параметром настроювання буде виступати максимальна 

різниця напруг.  З урахуванням сказаного каузальний ланцюг знань з 

визначення функціональної схеми програмної реалізації та параметрів 

настроювання функції визначення напруги пристрою синхронізації буде мати 

вигляд  (рис. 1.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.12.  Каузальний ланцюг знань з визначення функціональної 

схеми програмної реалізації  та параметрів настроювання функції визначення 

напруги пристрою синхронізації 
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Функція визначення частоти пристрою синхронізації. Реалізація функції 

обчислення різниці частот повинна бути здійснена за формулою   = г- м. 

Функція порівняння різниці частот здійснює порівняння значення обчисленої 

різниці частот із заданим і у разі не перевищення останнього формує логічний 

сигнал на дозвіл спрацьовування за умовою  г =  м. У разі перевищення 

різниці частот заданого значення функція корекції різниці частот визначає 

знак відхилення, відповідно до якого функція формування вихідних сигналів 

формує вихідний логічний  сигнал на «зменшення» або на «збільшення» 

частоти. Відповідно до реалізації програмного забезпечення функції 

визначення частоти параметром настроювання буде виступати максимальна 

різниця частот. З урахуванням сказаного  каузальний ланцюг знань з 

визначення функціональної схеми програмної реалізації та параметрів 

настроювання функції визначення частоти пристрою синхронізації  буде мати 

вигляд представлений на рис. 1.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.13.  Каузальний ланцюг знань з визначення функціональної 

схеми програмної реалізації  та параметрів настроювання функції визначення 

частоти пристрою синхронізації 
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Функція спрацьовування пристрою синхронізації. Реалізація функції 

обчислення кута випередження повинна бути здійснена за формулою     

          
    
 

 
. Функція порівняння кута випередження здійснює порівняння 

значення обчисленого кута із заданим і у разі перевищення останнього 

функція формування вихідних сигналів формує вихідний логічний сигнал на 

заборону спрацьовування пристрою. Функція контролю виконання умов 

контролює логічні сигнали, що сформовані функціями визначення частоти, 

напруги та запуску пристрою, а також сигнал, що формується функцією 

порівняння кута. У разі виконання усіх вимог повинні формуватися вихідні 

логічні  сигнали «синхронізація» та «вмикання генератора» функцією 

формування вихідних сигналів щодо спрацьовування пристрою. Відповідно 

до реалізації програмного забезпечення функції спрацьовування пристрою 

параметрами настроювання будуть виступати максимальний кут 

випередження та час випередження, видача керуючих сигналів (вивед. / 

введ.).  З урахуванням сказаного засіб каузальний ланцюг знань з визначення 

функціональної схеми програмної реалізації та параметрів настроювання 

функції спрацьовування пристрою синхронізації  буде мати вигляд 

представлений на рис. 1.14 

Визначимо апаратну реалізацію пристрою синхронізації, що буде 

складатися з апаратної реалізації функцій, що входять до її складу. Структура 

апаратного забезпечення функції запуску пристрою  складається з цифрового 

обчислювача, електронних реле вихідного та вхідного дискретних сигналів, 

цифрового індикатора та клавіатури. Структура апаратного забезпечення 
функцій визначення напруги та частоти  передбачає наявність цифрового 

обчислювача, електронних реле вихідних дискретних сигналів, 

вимірювальних перетворювачів напруги, аналого-цифрового перетворювача 

та мультіплексора.  Структура апаратного забезпечення функції 

спрацьовування пристрою потребує вимірювальних перетворювачів напруги, 
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аналого-цифрових перетворювачів, мультіплексора, цифрового обчислювача, 

електронних реле вихідних дискретних сигналів, цифрового індикатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.14. Каузальний ланцюг знань з визначення функціональної схеми 

програмної реалізації  та параметрів настроювання функції спрацьовування 

пристрою синхронізації 

 

Отже, аналогові вимірювальні перетворювачі напруги (ВПН), 

аналогово-цифровий перетворювач (АЦП) та мультіплексор (МПЛ) будуть 

складати вимірювально-перетворювальну частину (ВПЧ), цифровий 

обчислювач – обчислювальну частину (ОЧ),  електронні реле вихідних (РДВ) 

і вхідних (РДВх) дискретних сигналів, цифровий індикатор (ЦІ) та клавіатура 

(К) – виконавчу частину (ВЧ) апаратної реалізації пристрою синхронізації.  

Цифровий обчислювач для мікропроцесорних пристроїв зазвичай складається 

з центрального процесора (ЦП), запам'ятовувального пристрою (ЗП), 
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елементів оптичної розв'язки різних каналів зв'язку (RS-485-opto,  RS-232-

opto), системної шини [4-6].  

Технічні параметри  пристрою синхронізації, що залежать від його 

апаратної реалізації будуть обумовлюватися характеристиками електронних 

компонентів, які використані при реалізації функцій. В даному випадку це 

буде мінімальний час спрацьовування пристрою синхронізації, надійність та 

точність спрацьовування. З урахування сказаного  каузальний ланцюг знань з 

визначення функціональної схеми апаратної реалізації та  технічних 

параметрів пристрою синхронізації  буде мати вигляд (рис. 1.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.15.  Каузальний ланцюг знань з визначення функціональної 

схеми апаратної реалізації та технічних параметрів пристрою синхронізації  

 

Програмна й апаратна реалізація, а також параметри функцій 

визначення напруги, частоти, запуску та спрацьовування пристрою 

синхронізації будуть визначати інтегральні параметри пристрою 

синхронізації (рис. 1.16)  
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Рис. 1.16.  Каузальний ланцюг знань з визначення параметрів пристрою 

синхронізації 

 

1.3. Розроблення проекту на пристрій  протиаварійної автоматики 

об'єкту енергосистеми 

В якості прикладу здійснимо навчальне проектування пристрою 

протиаварійної автоматики електричної системи  на підставі наведених вище 

каузальних ланцюгів знань.  

1. Розроблення завдання на проектування пристрою протиаварійної 

автоматики об'єкту  енергосистеми. 

Об'єктом управління виступає електрична система, під якою 

розуміється умовно виділена частина електроенергетичної системи в якій 

генерується, передається та розподіляється електрична енергія. До 

ненормальних режимів електричної системи відносяться підвищення або 

зниження напруги й частоти, гойдання та асинхронний режим. Попри  

оснащення електричних систем автоматикою запобігання порушення 

стійкості, синхронна паралельна робота потужних електростанцій та окремих 

частин енергосистеми часто не зберігається, унаслідок чого наступає 

асинхронний режим. Асинхронний режим зазвичай настає унаслідок неповної 

відповідності дозировки протиаварійних керуючих впливів  тяжкості збурень, 

тобто недостатньої ефективності автоматики запобігання порушення 
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стійкості та автоматики запобігання неприпустимих змін режимних 

параметрів і навіть відмов окремих автоматичних пристроїв протиаварійного 

керування. Допустимий, хоча і небажаний для синхронних генераторів, 

асинхронний режим становить серйозну небезпеку для електричної системи. 

Він супроводжується періодично змінюваними зниженнями напруги, що 

може призвести до зниження продуктивності й зупинці обладнання власних 

потреб електричних станцій, і у кінцевому випадку до загальносистемної 

аварії [2]. З урахуванням сказаного  каузальний ланцюг знань з визначення 

задач та виду протиаварійної автоматики електричної системи буде мати 

вигляд (рис. 1.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.17.  Каузальний ланцюг знань з визначення задача та виду 

протиаварійної автоматики електричної системи  

 

Отже,  під час роботи електричних систем виникає необхідність 

швидкодіючого виявлення та інтенсивного протиаварійного керування щодо  
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усунення асинхронного режиму, що може бути реалізовано автоматичним 

пристроєм ліквідації асинхронного режиму.  

Проведемо навчальне проектування пристрою ліквідації асинхронного 

режиму для електричної системи, що має просту конфігурацію (рис. 1.17), і в 

якій  допустимий короткочасний асинхронний режим. В якості заходів, що 

можуть бути використані при протиаварійному керуванні у наведеній 

електричній системі, приймемо  зміну регулювальної потужності шляхом дії 

на регулятори швидкості генераторів та відключення лінії електропередач 

вимикачами Q1  та Q2.  

Для електричної системи, що розглядається, у разі підключення 

пристрою автоматики до напруги U1 вирази для обчислення комплексів 

електрорушійних сил згідно з другим законом Кірхгофа будуть мати вигляд  

  

екв11екв1 ZIUE   

та 

 

де  екв1E , екв2E  – вектори еквівалентних електрорушійних сил генераторів 

частин електричної системи,  

екв1Z , екв2Z  – вектори еквівалентних повних опорів частин електричної 

системи, 

ЛЕПZ  – вектор повного опору лінії електропередач, що об'єднує частини 

електричної системи, 

 1U  – вектор напруги на шинах першої частини електричної системи,  

I  – вектор струму, що протікає між частинами електричної системи. 

При коротких замиканнях, при синхронних коливаннях та інших 

ненормальних режимах, які супроводжуються зниженням напруги у вузлах 

системи, пристрій автоматики ліквідації асинхронного ходу не повинен діяти,  

що може бути забезпечено, наприклад, забороною його дії за дискретними 

зменшеннями напруги. З урахуванням сказаного каузальний ланцюг знань з 

),ZZ( ЛЕПекв21екв2  IUE
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визначення вимог щодо проектування пристрою ліквідації асинхронного 

режиму електричної системи буде мати вигляд (рис. 1.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.18.  Каузальний ланцюг знань між видом протиаварійної 

автоматики та вимогами щодо проектування пристрою ліквідації 

асинхронного режиму електричної системи  

 

2. Проектування пристрою протиаварійної автоматики об'єкту 

енергосистеми.    

2.1 Проектування принципу дії та структури всього пристрою 

протиаварійної автоматики об'єкту енергосистеми.  

Визначимо принцип дії пристрою ліквідації асинхронного режиму 

електричної системи. У нормальному режимі еквівалентні генератори, що 

ввімкнені на паралельну роботу, мають однакову частоту і відповідно їх 

електрорушійні сили (Еекв1 та Еекв2) обертаються з однаковою кутовою 

швидкістю. У разі виникнення асинхронного режиму відбувається періодичне 

змінення кута між несинхронними електрорушійними силами від 0 до 360 з 

частотою ковзання, періодичне змінення напруги (U1 та U2) і  струму (I) з 

частотою ковзання та періодичне змінення з подвоєною частотою ковзання 

активної потужності. У результаті чого в якості  інформативних параметрів 

можна прийняти зміну кута між електрорушійними силами генератора, 

швидкість зміни добутків та відношень комплексних напруг та струмів, цикли 
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асинхронного режиму та зміну фазного струму. Для даного прикладу в 

основу принципу дії пристрою покладемо спосіб виявлення асинхронного 

режиму, що заснований на обчисленні кута зсуву фаз між електрорушійними 

силами та циклів асинхронного режиму.   

У випадку, що розглядається, в електричній системі асинхронний 

режим може бути допустимим короткочасно. Тому ліквідація асинхронного 

режиму може бути здійснена або за допомогою формуванням керуючих 

впливів на синхронний генератор, в тому числі ресинхронізація, або за 

допомогою діленням електричної системи на несинхронні працюючі частини.  

З урахуванням сказаного до принципу дії пристрою ліквідації асинхронного 

режиму повинна бути закладена можливість: формування керуючих впливів 

при виникненні ознак порушення синхронізму або на протязі першого циклу 

асинхронного режиму (зміна кута між електрорушійними силами двох 

генератора біль ніж на 360); здійснення ресинхронізації синхронних 

генераторів після декількох циклів асинхронного режиму або ділення системи 

при асинхронному режимі тривалістю більше ніж 10-20 секунд. З 

урахуванням сказаного в пристрої доцільно передбачити три ступеня 

спрацьовування. Дія першого ступеня буде передбачена на початковій стадії 

розвитку асинхронного режиму з формуванням керуючих впливів на змінення 

швидкості обертання генератора. Другий ступінь набере чинності після двох 

циклів асинхронного режиму, спрацьовування якої призведе до формування 

додаткових керуючих впливів на зміну швидкості обертання генератора. Дія 

третього ступеня буде дозволена через 10 секунд після спрацьовування 

другого ступеня з формуванням команди на ділення системи. 

Згідно з обраного принципу дії структура програмного забезпечення  

пристрою ліквідації асинхронного режиму буде складатися з функцій 

спрацьовування I-го, II-го, III-го ступенів, що обумовить  структуру 

апаратного забезпечення, а саме наявність в пристрої вимірювально-

перетворювальної, обчислювальної та виконавчої частин. В такому разі 
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каузальний ланцюг знань з визначення принципу дії, структури програмного 

та апаратного забезпечення пристрою ліквідації асинхронного режиму  буде 

мати вигляд (рис. 1.19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.19. Каузальний ланцюг знань з визначення принципу дії, 

структури програмного та апаратного забезпечення пристрою ліквідації 

асинхронного режиму 

 

2.2. Розроблення завдання на проектування й проектування принципу дії 

та структури  складових I-N рівнів ієрархії пристрою протиаварійної 

автоматики об'єкту енергосистеми. 

Розглянемо функції спрацьовування I-го, II-го, III-го  ступенів 

пристрою ліквідації асинхронного режиму. Згідно із загальних вимог,  робота 

пристрою повинна блокуватися при синхронних коливаннях, коротких 
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замиканнях та інших ненормальних режимах, а отже, пуск I-го ступеня може 

бути можливий за наявності дозвільного логічного сигналу на пуск ступені. 

Пуск II-го та III-го  ступенів може бути можливий за умови спрацьовування I-

го та  II-го ступенів відповідно.    

Спрацьовування I-го ступеня повинно відбуватися при умові >360 (1 

цикл асинхронного ходу), спрацьовування II-го ступеня повинно відбуватися 

при умові >720 (2 цикл асинхронного ходу), спрацьовування III-го ступеня 

повинно відбуватися при умові >3600 (більш ніж 10 секунд асинхронного 

ходу). Також повинна бути передбачена можливість зміни тривалості видачі 

сигналів на відключення ступенів.  Отже, структура програмного 

забезпечення функцій спрацьовування I-го, II-го та III-го ступенів буде 

складатися з функції пуску ступені, функції обчислення кута зсуву фаз 

ступені, функції дозволу на спрацьовування ступені, функції зміни тривалості 

видачі сигналу відключення ступеня, функції обчислення ковзання, функції 

формування вихідних сигналів щодо спрацьовування ступені.  

Структура апаратного забезпечення функції спрацьовування I-го, II-го 

та III-го ступенів пристрою ліквідації асинхронного режиму, враховуючи 

структуру програмного забезпечення, повинна складатися з вимірювальних 

перетворювачів струму та напруги, аналого-цифрового перетворювача, 

цифрового обчислювача, електронних реле вихідних та вхідних дискретних 

сигналів, цифрового індикатора та клавіатури. Враховуючи вище сказане 

каузальні ланцюги знань з визначення вимог щодо проектування, принципу 

дії та структури програмного та апаратного забезпечення функцій 

спрацьовування I-го, II-го та III-го ступенів пристрою ліквідації асинхронного 

режиму будуть відповідно мати вигляди (рис. 1.20 - 1.22)  
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Рис. 1.20.  Каузальний ланцюг знань з визначення вимог щодо 

проектування, принципу дії й структури програмного та апаратного 

забезпечення функції спрацьовування I-го ступеня пристрою  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.21. Каузальний ланцюг знань з визначення вимог щодо 

проектування, принципу дії й структури програмного та апаратного 

забезпечення функції спрацьовування II-го ступеня пристрою  
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Рис. 1.22. Каузальний ланцюг знань з визначення вимог щодо 

проектування, принципу дії й структури програмного та апаратного 

забезпечення функції спрацьовування III-го ступеня пристрою  

 

3. Проектування реалізації й визначення показників функціонування 

складових N-I рівнів ієрархії та всього пристрою протиаварійної 

автоматики об'єкту енергосистеми. 

Спроектуємо програмну та апаратну реалізацію функцій 

спрацьовування I-го, II-го,  III-го ступенів пристрою ліквідації асинхронного 

режиму.  Функція  дозволу на спрацьовування ступеня повинна передбачати 

контроль циклів асинхронного режиму та контроль команди щодо пуску 

ступені, виконання яких можливо реалізувати за допомогою логічного 

елемента «І» (&).    У разі відсутності забороняючих сигналів на логічному 

елементі формується сигнал дозволу спрацьовування ступеня. Далі повинна 

формуватися тривалість видачі сигналу відключення ступеня за допомогою 

відповідної функції.  Через те, що асинхронний режим для генераторів станції 

може супроводжуватися негативним або позитивними ковзанням (функція 

 



34 
 

обчислення ковзання),  в функції формування вихідних сигналів повинна бути 

передбачена можливість формування прискорювального керуючого 

вихідного логічного сигналу, гальмівного керуючого вихідного логічного 

сигналу та логічного сигналу, що відповідає відсутності ковзання, а також 

вихідного логічного сигналу «спрацьовування ступеня за кутом». З 

урахуванням визначеної реалізації програмного забезпечення функцій 

спрацьовування I-го, II-го,  III-го ступенів пристрою ліквідації асинхронного 

режиму параметрами настроювання є кількість циклів асинхронного режиму 

ступеня, тривалість видачі сигналу відключення  ступеня, видача вихідних 

сигналів щодо спрацьовування ступеня. З урахуванням сказаного каузальні 

ланцюги знань з визначення функціональної схеми програмної реалізації та 

параметрів настроювання функцій спрацьовування I-го, II-го,  III-го ступенів 

пристрою ліквідації асинхронного режиму відповідно будуть мати вигляд 

(рис. 1.23-1.25)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.23. Каузальний ланцюг знань з визначення функціональної схеми 

програмної реалізації та параметрів настроювання функції спрацьовування I-

го ступеня пристрою ліквідації асинхронного режиму 
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Рис. 1.24. Каузальний ланцюг знань з визначення функціональної схеми 

програмної реалізації та параметрів настроювання функції спрацьовування II-

го ступеня пристрою ліквідації асинхронного режиму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.25. Каузальний ланцюг знань з визначення функціональної схеми 

програмної реалізації та параметрів настроювання функції спрацьовування 

III-го ступеня пристрою ліквідації асинхронного режиму 
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Визначимо реалізацію апаратного забезпечення функцій 

спрацьовування I-го, II-го,  III-го ступенів пристрою ліквідації асинхронного 

режиму, що буде складатися з апаратної реалізації функцій, що входять до її 

складу. Функції пуску ступеня та обчислення кута зсуву фаз передбачають 

наявність вимірювальних перетворювачів струму та напруги, аналого-

цифрового перетворювача та цифрового обчислювача. В якості апаратної 

реалізації функцій дозволу спрацьовування та зміни тривалості сигналу буде 

виступати цифровий обчислювач. Структура апаратного забезпечення 
функції формування вихідних сигналів передбачає наявність цифрового 

обчислювача та  електронних реле вихідних і вхідних дискретних  сигналів.  

Отже, цифровий обчислювач буде представляти обчислювальну частину 

(ОЧ).  Цифровий обчислювач для мікропроцесорних пристроїв зазвичай 

складається з центрального процесора (ЦП), запам'ятовувального пристрою 

(ЗП), елементів оптичної розв'язки різних каналів зв'язку (RS-485-opto,  RS-

232-opto), системної шини.  Для виконавчої частини в даному випадку 

характерні  реле дискретних виходів (РДВ), реле дискретних входів (РДВх), 

цифровий індикатор (ЦІ) та клавіатура (К). Вимірювально-перетворювальна 

частина складається з вимірювального перетворювача струму та напруги 

(ВПСН) та аналогово-цифрового перетворювача (АЦП) [4-6].  

Технічні параметри функцій спрацьовування I-го, II-го,  III-го ступенів 

пристрою ліквідації асинхронного режиму, що залежать від її апаратної 

реалізації будуть обумовлюватись характеристиками електронних 

комплектуючих, що використані при реалізації функцій, в даному випадку 

швидкість та надійність функції спрацьовування. З урахування сказаного 

засіб каузального навчання щодо формування знань з визначення 

функціональної схеми апаратної реалізації та  параметрів настроювання 

функцій спрацьовування I-го, II-го,  III-го ступенів пристрою ліквідації 

асинхронного режиму буде мати вигляд (рис. 1.26) 
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Рис. 1.26. Каузальний ланцюг знань з  визначення функціональної 

схеми апаратної реалізації та технічних параметрів функції спрацьовування    

I-го, II-го,  III-го ступенів пристрою ліквідації асинхронного режиму 

 

Програмна та апаратна реалізація, а також параметри функцій 

спрацьовування  I-го, II-го,  III-го ступенів визначають інтегральні параметри 

пристрою ліквідації асинхронного режиму (рис. 1.27)  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.27. Каузальний ланцюг знань з  визначення параметрів пристрою 

ліквідації асинхронного режиму 
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Контрольні завдання 

1. Встановити каузальний ланцюг знань з визначення вимог щодо 

проектування мікропроцесорного пристрою автоматики регулювання 

збудження синхронного генератора з тиристорною системою збудження 

(необхідну інформацію можна знайти в джерелах [2, 4-6, 19]). 

2. Встановити каузальний ланцюг знань з визначення принципу дії 

та структури програмного й апаратного забезпечення всього пристрою 

автоматики регулювання збудження синхронного генератора з тиристорною 

системою збудження (необхідну інформацію можна знайти в джерелах [2, 4-6, 

19]). 

3. Встановити каузальний ланцюг знань з визначення вимог щодо 

проектування, принципу дії та структури програмного й апаратного 

забезпечення функцій  I-N рівнів ієрархії  пристрою автоматики регулювання 

збудження синхронного генератора з тиристорною системою збудження 

(необхідну інформацію можна знайти в джерелах [2, 4-6, 19]). 

4. Встановити каузальний ланцюг знань з визначення реалізації та 

показників функціонування функцій  I-N рівнів ієрархії та всього пристрою 

автоматики регулювання збудження синхронного генератора з тиристорною 

системою збудження (необхідну інформацію можна знайти в джерелах [2, 4-6, 

19]). 

5. Встановити каузальний ланцюг знань з визначення вимог щодо 

проектування мікропроцесорного пристрою автоматики регулювання 

швидкості обертання парової турбіни синхронного турбогенератора 

(необхідну інформацію можна знайти в джерелах [2, 4-6, 19]). 

6. Встановити каузальний ланцюг знань з визначення принципу дії 

та структури програмного й апаратного забезпечення всього пристрою 

автоматики швидкості обертання парової турбіни синхронного 

турбогенератора (необхідну інформацію можна знайти в джерелах [2, 4-6, 

19]). 
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7. Встановити каузальний ланцюг знань з визначення вимог щодо 

проектування, принципу дії та структури програмного й апаратного 

забезпечення функцій  I-N рівнів ієрархії  пристрою автоматики швидкості 

обертання парової турбіни синхронного турбогенератора (необхідну 

інформацію можна знайти в джерелах [2, 4-6, 19]). 

8. Встановити каузальний ланцюг знань з визначення реалізації та 

показників функціонування функцій  I-N рівнів ієрархії та всього пристрою 

автоматики швидкості обертання парової турбіни синхронного 

турбогенератора (необхідну інформацію можна знайти в джерелах [2, 4-6, 

19]). 

9. Встановити каузальний ланцюг знань з визначення вимог щодо 

проектування мікропроцесорного пристрою автоматики запобігання 

неприпустимих змін параметрів режиму електричної системи (необхідну 

інформацію можна знайти в джерелах [2, 4-6, 19]). 

10. Встановити каузальний ланцюг знань з визначення принципу дії 

та структури програмного й апаратного забезпечення всього пристрою 

автоматики запобігання неприпустимих змін параметрів режиму електричної 

системи (необхідну інформацію можна знайти в джерелах [2, 4-6, 19]). 

11. Встановити каузальний ланцюг знань з визначення вимог, 

принципу дії та структури програмного й апаратного забезпечення функцій  I-

N рівнів ієрархії  пристрою автоматики запобігання неприпустимих змін 

параметрів режиму електричної системи (необхідну інформацію можна 

знайти в джерелах [2, 4-6, 19]). 

12. Встановити каузальний ланцюг знань з визначення реалізації та 

показників функціонування функцій  I-N рівнів ієрархії та всього пристрою 

автоматики запобігання неприпустимих змін параметрів режиму електричної 

системи (необхідну інформацію можна знайти в джерелах [2, 4-6, 19]). 

13. Встановити каузальний ланцюг знань з визначення вимог щодо 

проектування мікропроцесорного пристрою автоматики запобігання 
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порушення стійкості електричної системи (необхідну інформацію можна 

знайти в джерелах [2, 4-6, 19]). 

14. Встановити каузальний ланцюг знань з визначення принципу дії 

та структури програмного й апаратного забезпечення всього пристрою 

автоматики запобігання порушення стійкості електричної системи (необхідну 

інформацію можна знайти в джерелах [2, 4-6, 19]). 

15. Встановити каузальний ланцюг знань з визначення вимог щодо 

проектування, принципу дії та структури програмного й апаратного 

забезпечення функцій  I-N рівнів ієрархії  пристрою автоматики запобігання 

порушення стійкості електричної системи (необхідну інформацію можна 

знайти в джерелах [2, 4-6, 19]). 

16. Встановити каузальний ланцюг знань з визначення реалізації та 

показників функціонування функцій  I-N рівнів ієрархії та всього пристрою 

автоматики запобігання порушення стійкості електричної системи (необхідну 

інформацію можна знайти в джерелах [2, 4-6, 19]). 

 

 


