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Перелік компетентностей
та результатів навчання,
що забезпечує дисципліна

1. Використання одержаних знань при розв’язанні практичних
задач моніторингу та керування якістю електроенергії,
орієнтуючись на широке використання можливостей сучасної
техніки керування.
2. Здатність використовувати інформаційні технології, методи
інтелектуалізації та візуалізації, штучного інтелекту для
дослідження та аналізу процесів у електроенергетичних
системах.
3. Комбінувати методи емпіричного і теоретичного дослідження
для пошуку шляхів зменшення втрат електричної енергії при її
виробництві, транспортуванні, розподіленні та використанні.
Винаходити нові шляхи вирішення проблеми економічного
перетворення, розподілення, передачі та використання
електричної енергії.

Опис дисципліни

Від якості електроенергії значною мірою залежать технологічні
процеси будь-якого виробництва. В результаті низької якості
електроенергії енергопостачальні компанії і споживачі
електроенергії несуть значні економічні збитки зумовлені
збільшенням втрат в електричній мережі, скороченням терміну
служби електрообладнання і виходом його з ладу, порушенням
нормальної роботи пристроїв релейного захисту, автоматики і
зв’язку, зниженням продуктивності технологічного обладнання,
його пошкодженнями та погіршенням якості продукції.
Зазначене зумовлює необхідність досягнення високої якості
електроенергії шляхом проведення постійного оперативного
моніторингу, впровадження сучасних технологій керування і
підвищення якості електроенергії при її виробництві, передачі,
розподілі і використанні з метою покращення умов життя
населення і підвищення ефективності виробництва.
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Основні теми дисципліни

Основні теми: Моніторинг якості електричної енергії, його
інформаційне, математичне та апаратне забезпечення. Технології
і засоби забезпечення якості електричної енергії.
Всього годин – 90: лекції – 16, практичні заняття – 16, самостійна
робота – 58.
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