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1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

5. Здатність розуміти процеси і явища у технологічних 

комплексах систем автоматики на транспорті, аналізувати 

виробничо-технологічні системи і комплекси як об’єкти 

автоматизації, визначати способи та стратегії їх 

автоматизації. 

6. Здатність інтегрувати знання з інших галузей, 

застосовувати системний підхід та враховувати нетехнічні 

(економічні, правові, соціальні та екологічні) аспекти при 

розв’язанні інженерних задач та проведенні наукових 

досліджень. 

7. Здатність використовувати поглиблені знання спеціального 

інструментарію для математичного моделювання та 

ідентифікації процесів, обладнання, засобів і систем 

автоматизації, контролю, діагностики, випробування та 

керування складними організаційно-технічними об’єктами та 

системами з використанням сучасних технологій проведення 

наукових досліджень. 

8. Здатність виявляти наукову сутність проблем у 

професійній сфері, знаходити адекватні шляхи щодо їх 

розв’язання, оцінювати повноту інформації в ході 

професійної діяльності, за необхідності доповнювати й 

синтезувати відсутню інформацію працюючи в умовах 

невизначеності. 
Опис дисципліни Метою вивчення дисципліни є підготовка фахівців в області 

електромагнітної сумісності систем тягового і зовнішнього 

електропостачання з пристроями залізничної автоматики, 

формування комплексу знань про організаційні, наукові і 

методичні основи науки,  необхідних вмінь та навичок, що 

пред’являються до магістрів, з аналізу та синтезу сучасних 

засобів вимірювальної техніки та перетворювальних 

пристроїв для забезпечення електромагнітної сумісності 

елементів систем електропостачання і пристроїв залізничної 

автоматики, в тому числі, і з покращення якості 

електроенергії в системі електроживлення пристроїв 

залізничної автоматики. 

Дисципліна «Електромагнітна сумісність систем залізничної 

автоматики» є важливою дисципліною для професіональної 

підготовки магістрів за спеціалізацією «Автоматика та 



автоматизація на транспорті», оскільки його майбутня 

практична діяльність пов’язана з проектуванням та 

обслуговуванням систем та пристроїв залізничної автоматики 

та зв’язку, які працюють в умовах впливу системи тягового і 

зовнішнього електропостачання. 

У процесі вивчення дисципліни вирішуються такі завдання: 

викладаються загальні питання електромагнітної сумісності, 

джерела і значення електромагнітних завад (ЕМП), канали і 

механізми передачі ЕМП, методи і засоби захисту від ЕМП, 

техніко-експериментального визначення завадостійкості, 

принципи забезпечення ЕМС, нормативна база та 

стандартизація в області ЕМС. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

- знати загальні принципи забезпечення ЕМС; 

- вміти для різних об'єктів електроенергетики високої і 

надвисокої напруги скласти схеми заміщення джерел ЕМП, 

каналів і механізмів передачі та впливів ЕМП на різні 

приймачі об'єктів електроенергетики; 

- вміти змінювати рівень ЕМП і застосовувати на практиці 

різні методи і засоби захисту від ЕМП на об'єктах 

електроенергетики. 
Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 
Матеріал, викладений по даній дисципліни, пов’язано з 

матеріалом учбових курсів: «Фізика», «Вища математика», 

«Теоретичні основи електротехніки», «Електроніка і 

мікросхемотехніка», «Метрологія та технологічні 

вимірювання», «Електроживлення систем автоматики», 

«Системи автоматики на перегонах», «Станційні системи 

автоматики», «Системи залізничного зв’язку», «Спеціальні 

вимірювання в системах залізничної автоматики». 
Основні теми  дисципліни Лекції-32 год 

1. Електромагнітна сумісність. Основні поняття та 

види впливу. 

2. Електромагнітний вплив тягової мережі і ліній електропередач 

на пристрої СЦБ. 

3 Система тягового електропостачання постійного 3кВ та змінного 

25 кВ струму.  

4. Система тягового Система електропостачання залізниць 

змінного струму 2 х 25 кВ. Система електропостачання залізниць 

змінного струму з екрануючим та підсилюючим проводом. 

5. Норми напруг в контактній мережі. Норми небезпечних та 

заважаючих впливів. Нормування наведених напруг та струмів. 

6. Математична модель системи тягового електропостачання. 

7. Аналіз спектрального складу електромагнітних завад у 

зворотньому тяговому струмі. Гармонійні та імпульсні завади. 

Вплив електромагнітних завад тягової мережі на систему АЛС. 

8. Випрямлячі тягових підстанцій як джерела електромагнітних 

завад. Спектральний склад вихідної напруги випрямляча та 

первинного струму живлячого трансформатору. 

9. Гармонійний склад випрямленої напруги при живленні 

випрямляча несинусоїдальною несиметричною напругою. 

Канонічні і неканонічні гармоніки.  

10. Гармонійний склад первинного струму трансформатора 

випрямляча, який живиться несинусоїдальною несиметричною 

напругою.. 



11. Промислові джерела завад. 

12. Електромагнітна сумісність рухомого складу. 

Спектральний склад завад від тягових двигунів постійного струму. 

13. Вітчизняна і зарубіжна нормативна документація на 

електромагнітну сумісність рухомого складу і системи сигналізації 

та зв’язку. 

14. Грозові розряди. Класифікація електромагнітних впливів та 

захист від них. Види небезпечних впливів блискавки. Шагова 

напруга. 

15. Одиночні та групові блискавковідводи. Розрахунок 

блискавкозахисних зон опор високовольтних ліній та ліній зв’язку, 

будівель та споруд. 

16. Електромагнітна сумісність телефонів (смартфонів). Норми 

випромінювання на різні моделі телефонів (смартфонів). 

 

Практичні заняття – 32 год 

Пр. з. №1. Визначення електричного і магнітного впливу на лінії 

зв’язку тягової мережі змінного струму. 

Пр. з. №2. Розрахунок впливу тягової мережі на станційні  

кабельні лінії. 

Пр. з. №3. Визначення розподілу гармонійних складових ЗА 

фідерною зоною з однобічним електроживленням. 

Пр. з. №4. Розподіл гармонійних складових тягового струму за 

довжиною однорідної фідерної зони системи тягового 

електропостачання з рівномірно розподіленим навантаженнямПр.з. 

Пр. з. № 5. Розподіл гармонійних складових тягового струму за 

довжиною неоднорідної фідерної зони системи тягового 

електропостачання з рівномірно розподіленим навантаженням. 

Пр. з. № 6. Розрахунок зони захисту і висоти одиночного 

стрижневого блискавковідводу 

Пр. з. № 7. Розрахунок електричного поля постійного струму в 

провідному середовище 

Пр. з. № 8. Розрахунок несинусоїдальності напруги живлення 
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