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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки (для здобуття 

універсальних компетентностей дослідника). 

Предметом навчальної дисципліни є теоретичні основи гідроенергетики, перехідні 

гідромеханічні та електромеханічні процеси в гідроелектричних агрегатах, математичні моделі 

перехідних процесів на основі систем нелінійних диференційних рівнянь, числові методи 

розв’язку інженерних задач, теорія інженерного експерименту, статистичні методи аналізу 

експериментальних даних, спеціалізовані пакети програмного забезпечення в наукових 

дослідженнях.  

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Процеси перетворення енергії водотоків зі 

змінними параметрами в електричну енергію» відноситься до циклу професійної підготовки, 

поглиблює і конкретизує знання, отримані  при вивченні курсів «Вища математика», 

«Гідроенергетика», «Основи інформаційних технологій та програмування», «Електричні системи 

та мережі», «Перспективні технології у нетрадиційній та відновлюваній енергетиці», 

«Математичне моделювання систем і процесів», «Комплексне використання ВДЕ» за програмами 

підготовки бакалаврів та магістрів. 

     Теоретичною базою дисципліни «Процеси перетворення енергії водотоків зі змінними 

параметрами в електричну енергію» є вища математика, фізика, інформатика, алгоритмічні мови 

та комп’ютерне програмування. Вивчення курсу  розраховане на формування здатності до 

використання прикладних математичних методів для розв’язування задач дослідницького, 



конструкторського, технологічного та експлуатаційного характеру, пов’язаних з перетворенням 

гідроенергетичних ресурсів в електроенергію.  

 

Мета та завдання кредитного модуля 

Метою навчальної дисципліни є формування у аспірантів системи здатностей: 

• користуватись науковою і технічною термінологією, що стосується ключових понять 

дисципліни «Процеси перетворення енергії водотоків зі змінними параметрами в електричну 

енергію»; 

• користуватись довідковою і науково-технічною літературою з дисципліни, володіти 

навиками пошуку необхідної інформації;  

• виконувати розрахункові дослідження квазістаціонарних та перехідних 

гідромеханічних і електромеханічних процесів в гідроелектричних агрегатах за змінних 

параметрів водотоків; 

• володіти навиками проведення інженерних експериментів; 

• використовувати спеціалізовані пакети прикладних програм, експертні системи, тощо; 

  

 Основні завдання навчальної дисципліни: 

Згідно вимог освітньо-професійної програми аспіранти після засвоєння навчальної 

дисципліни «Процеси перетворення енергії водотоків зі змінними параметрами в електричну 

енергію» мають продемонструвати наступні результати навчання. 

Знання: 

 структури, складу та властивостей гідроелектричних агрегатів як єдиної 

електрогідромеханічної системи; 

 методів, способів та засобів регулювання квазістаціонарних та перехідних режимів роботи 

гідроелектричних агрегатів; 

 гідромеханічних та електромеханічних характеристик гідравлічних та електричних машин; 

 обчислювальних методів розв’язку інженерних задач; 

 теоретичних положень проведення інженерного експерименту; 

 основ роботи пакетів прикладних програм Matlab, Mathematica; 

 математичних методів обробки експериментальних даних. 

  

 

 Уміння: 

• працювати з сучасними бібліографічними і реферативними базами даних, а також 

наукометричними платформами; 

• використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, комп’ютерні засоби та 

програми при проведенні наукових досліджень; 

• будувати математичні моделі перебігу квазістаціонарних та перехідних гідромеханічних і 

електромеханічних процесів в гідроелектричних агрегатах за змінних параметрів водотоків; 

• використовувати спеціалізовані математичні пакети прикладних програм для 

розв’язування математичних моделей та задач; 

• застосовувати методи апроксимації, інтерполяції та екстраполяції гідромеханічних та 

електромеханічних характеристик складових частин гідроелектричного агрегату; 

• розробляти програму, методику та протокол проведення експериментальних досліджень; 

• оцінювати статистичні характеристики результатів експериментальних досліджень; 

 

 

 

 

Навчальний контент 

1. Структура кредитного модуля 



 

Назва розділів і тем 

Кількість годин 

Всього у тому числі 

Лекції Практичні Лабораторні СРА 

1 2 3 4 5 6 

Розділ 1. Основні положення гідроенергетики  

Тема 1.1  Природний та технічний 

потенціал гідроенергетичних 

ресурсів водотоків. 

 

4 

 

1 

 

1 

  

2 

Тема 1.2  Технічні схеми 

гідроелектричних станцій та 

основне енергетичне обладнання. 

4 

 

1 

 

1 

  

2 

Тема 1.3  Параметри та 

характеристики гідротурбін. 

6 1 1  4 

Тема 1.4  Параметри та 

характеристики електричних 

генераторів гідроелектричних 

станцій. 

4 1 1  2 

Тема 1.5  Експериментальні 

дослідження моделей гідротурбін на 

гідродинамічних стендах та натурні 

випробовування. 

4 1 1  2 

Тема 1.6  Імовірнісні параметри та 

характеристики розподілів витрат 

води стоку річки. 

6 1 1  4 

Розділ 2. Механічні та енергетичні характеристики, динамічні режими роботи 

гідроелектричних агрегатів 

Тема 2.1 Визначення характеристик 

гідротурбін за результатами 

модельних випробовувань. 

 

4 

 

1 

 

1 

  

2 

Тема 2.2 Визначення механічних та 

енергетичних показників 

гідротурбіни за змінних параметрів 

водотоку та сталої частоти 

обертання. 

4 

 

1 

 

1 

  

2 

Тема 2.3 Побудова механічних та 

енергетичних характеристик 

гідротурбін за змінних параметрів 

водотоку та частоти обертання. 

8 1 1  6 

Тема 2.4 Динамічні режими роботи 

гідротурбін. 

4 1 1  2 

Тема 2.5 Квазістаціонарні режими 

роботи керованих генераторів за 

змінної частоти обертання. 

4 1 1  2 

Тема 2.6 Динамічні режими роботи 

генераторів гідроагрегатів. 

4 1 1  2 

1 2 3 4 5 6 

            Розділ 3. Математичне моделювання перехідних процесів гідроелектричних агрегатів за 

змінних параметрів водотоків 

Тема 3.1 Інтерполяція та 

апроксимація механічних 

характеристик гідротурбін та 

електричних генераторів методами 

 

6 

 

1 

 

1 

  

4 



сплайн-функцій. 

Тема 3.2 Математична модель 

механічного перехідного процесу 

гідротурбіни за змінних параметрів 

водотоку. 

4 

 

1 

 

1 

  

2 

Тема 3.3 Математична модель 

механічного перехідного процесу 

електричного генератора за змінної 

частоти обертання. 

4 1 1  2 

Тема 3.4 Математична модель 

механічного перехідного процесу 

гідроелектричного агрегату як 

електромеханічної системи за 

змінних параметрів водотоку та 

частоти обертання.   

4 1 1  2 

Тема 3.5 Числові методи розрахунку 

перехідних процесів 

гідроелектричного агрегату. 

4 1 1  2 

Тема 3.6 Використання 

спеціалізованих пакетів прикладних 

програм для розрахунку перехідних 

процесів гідроелектричних 

агрегатів.   

4 1 1  2 

Підготовка до заліку 8    8 

ВСЬОГО 90 18 18  54 

 

2. Лекційні заняття 

№ з/п Назва теми лекції та перелік основних питань (перелік дидактичних засобів, посилання 

на літературу та завдання на СРА) 

1 2 

Розділ 1. Основні положення гідроенергетики 

1 Тема 1.1 Природний та технічний потенціал гідроенергетичних ресурсів 

водотоків.  

Лекція 1. Потужність та енергія водотоку та гідротурбіни за стаціонарних і змінних 

в часі параметрах. Застосування імовірнісного підходу до визначення енергетичних 

показників водотоків за змінних витрат води. Коефіцієнт використання 

гідроенергетичних ресурсів річки..  

Завдання для самостійної роботи: 

Відвідати бібліотеку та ознайомитися з рекомендованою основною 

літературою для поглибленого вивчення курсу [1,2,4].  

Тема 1.2 Технічні схеми гідроелектричних станцій та основне енергетичне 

обладнання.  
Лекція 1. Принципові схеми побудови гідроелектричних агрегатів та станцій. 

Компоновка основного енергетичного обладнання в конструкції станції. 

Гідроакумулювальні та припливні електростанції. Вільнопотокові гідроелектричні 

агрегати. Механізми регулювання потужності турбіни. Допоміжне обладнання 

гідротурбін. 

Завдання для самостійної роботи: 

Відвідати бібліотеку та ознайомитися з рекомендованою основною літературою 

для поглибленого вивчення курсу [1,2,4,12] та допоміжною [1]. 

2 Тема 1.3  Параметри та характеристики гідротурбін. 

Лекція 2. Класифікація, робочі параметри та конструктивні схеми гідротурбін. 

Експлуатаційні характеристики. Подібність турбін та режимів роботи, критерії 



подібності. Приведені параметри та коефіцієнт швидкохідності. 

Завдання для самостійної роботи: 

Відвідати бібліотеку та ознайомитися з рекомендованою основною літературою 

для поглибленого вивчення курсу [3,4,12]. 

Тема 1.4  Параметри та характеристики електричних генераторів 

гідроелектричних станцій. 

Лекція 2. Класифікація, робочі параметри та конструктивні схеми 

гідрогенераторів синхронного типу. Асинхронні генератори малих гідроелектростанцій. 

Характеристики та регулювальні властивості асинхронних та синхронних генераторів. 

Завдання для самостійної роботи: 

Відвідати бібліотеку та ознайомитися з рекомендованою основною літературою 

для поглибленого вивчення курсу [2,4] та допоміжною [2,4]. 

3 Тема 1.5  Експериментальні дослідження моделей гідротурбін на 

гідродинамічних стендах та натурні випробовування. 

Лекція 3.  Загальні задачі модельних досліджень. Експериментальний 

гідродинамічний стенд. Методичні положення проведення досліджень та обробки 

результатів. Побудова головних універсальних характеристик. Натурні випробовування 

турбін. 

Завдання для самостійної роботи: 

Відвідати бібліотеку та ознайомитися з рекомендованою основною літературою 

для поглибленого вивчення курсу [2,3,12]. 

Тема 1.6  Імовірнісні параметри та характеристики розподілів витрат води 

стоку річки. 

Лекція 3. Гідрометеорологічні вимірювання витрат стоку та обробка результатів. 

Характерні імовірнісні розподіли витрат стоку, їх застосування та параметри. Функція 

розподілу, забезпеченість, особливості та диференційна щільність трипараметричного 

гама-розподілу.  

Завдання для самостійної роботи: 

Відвідати бібліотеку та ознайомитися з рекомендованою основною літературою 

для поглибленого вивчення курсу [5,6] та допоміжною [3].  

Розділ 2. Механічні та енергетичні характеристики, динамічні режими роботи 

гідроелектричних агрегатів  

4 

 

Тема 2.1 Визначення характеристик гідротурбін за результатами модельних 

випробовувань. 

Лекція 4. Перерахунок параметрів з моделі на умови натури. Побудова лінійних 

характеристик за головною універсальною характеристикою. Побудова 

експлуатаційної та розгінної характеристик. Відносні характеристики. Порівняння 

турбін різного виду за їх характеристиками.   

Завдання для самостійної роботи: 

Відвідати бібліотеку та ознайомитися з рекомендованою основною літературою 

для поглибленого вивчення курсу [2,3,12]. 

Тема 2.2 Визначення механічних та енергетичних показників гідротурбіни за 

змінних параметрів водотоку та сталої частоти обертання. 

Лекція 4. Робочий процес, режими і параметри турбіни. Потужність, витрати, число 

обертів та коефіцієнт корисної дії турбіни за зміни напору та витрат води. 

Завдання для самостійної роботи: 

Відвідати бібліотеку та ознайомитися з рекомендованою основною літературою 

для поглибленого вивчення курсу [2,3,12]. 

5 Тема 2.3 Побудова механічних та енергетичних характеристик гідротурбін за 

змінних параметрів водотоку та частоти обертання. 

Лекція 5. Визначення потужності, числа обертів та коефіцієнту корисної дії турбіни за 

зміни витрат води та частоти обертання за головною універсальною характеристикою. 

Функціонування гідротурбіни за оптимальної швидкохідності. 



Завдання для самостійної роботи: 

Відвідати бібліотеку та ознайомитися з рекомендованою основною літературою 

для поглибленого вивчення курсу [2,3].    

Тема 2.4 Динамічні режими роботи гідротурбін. 

Лекція 5. Основні задачі регулювання гідротурбін. Принципові схеми автоматичного 

регулювання та основні механізми керування. Електрогідравлічний регулятор. 

Подвійне регулювання гідротурбіни. Зміна частоти обертання турбіни в процесі 

регулювання. 

Завдання для самостійної роботи: 

Відвідати бібліотеку та ознайомитися з рекомендованою основною літературою 

для поглибленого вивчення курсу [2,3]. 

6     Тема 2.5 Квазістаціонарні режими роботи керованих генераторів за змінної 

частоти обертання. 

Лекція 6. Види та схеми керованих електричних генераторів за змінної частоти 

обертання. Показники та режими роботи. Регулювальні властивості та оптимальні 

параметри керованих генераторів. 

Завдання для самостійної роботи: 

Відвідати бібліотеку та ознайомитися з рекомендованою основною літературою 

для поглибленого вивчення курсу [9] та допоміжною [4,5]. 

Тема 2.6 Динамічні режими роботи генераторів гідроагрегатів. 

Лекція 6. Динамічні показники та параметри синхронних генераторів. Динамічні 

режими та показники керованих генераторів. Генератори подвійного живлення. 

Керування динамічними процесами в електромеханічних системах. 

Завдання для самостійної роботи: 

Відвідати бібліотеку та ознайомитися з рекомендованою основною літературою 

для поглибленого вивчення курсу [9] та допоміжною [4,5] . 

            Розділ 3. Математичне моделювання перехідних процесів гідроелектричних 

агрегатів за змінних параметрів водотоків 

7 Тема 3.1 Інтерполяція та апроксимація механічних характеристик 

гідротурбін та електричних генераторів методами сплайн-функцій. 

Лекція 7. Точність інтерполяції. Сплайн першої степені одної та двох змінних. 

Ермітів кубічний сплайн. Вибір граничних умов та вузлів інтерполяції. Апроксимація 

кубічними сплайнами. Метод прогонки для визначення коефіцієнтів сплайна. 

Завдання для самостійної роботи: 

Відвідати бібліотеку та ознайомитися з рекомендованою основною літературою 

для поглибленого вивчення курсу [11] та допоміжною [7].  

Тема 3.2 Математична модель механічного перехідного процесу 

гідротурбіни за змінних параметрів водотоку. 

Лекція 7. Способи регулювання витрат та частоти обертання гідротурбін. 

Диференційне рівняння руху обертових частин турбіни. Представлення регулювальних 

характеристик турбін різних типів двовимірними сплайн-функціями. Визначення 

рекурентних співвідношень для розрахунку коефіцієнтів сплайну. 

Завдання для самостійної роботи: 

Відвідати бібліотеку та ознайомитися з рекомендованою основною літературою 

для поглибленого вивчення курсу [7]. 

8 Тема 3.3 Математична модель механічного перехідного процесу 

електричного генератора за змінної частоти обертання. 

Лекція 8. Традиційні, вентильні та спеціалізовані генератори подвійного 

живлення. Способи стабілізації та регулювання параметрів електроенергії генератора за 

змінної частоти обертання. Робота генератора на статичний перетворювач частоти. 

Диференційне рівняння руху обертових частин генератора з урахуванням дії 

регуляторів. 

Завдання для самостійної роботи: 



Відвідати бібліотеку та ознайомитися з рекомендованою основною літературою 

для поглибленого вивчення курсу [8,9] та допоміжною [4,5].  

Тема 3.4 Математична модель механічного перехідного процесу 

гідроелектричного агрегату як електромеханічної системи за змінних параметрів 

водотоку та частоти обертання.   

Лекція 8.  Гідроелектричний агрегат як електромеханічна система з 

мультиплікатором. Приведення обертових та інерційних моментів до осі обертання 

гідротурбіни. Диференційне рівняння руху обертових частин турбіни та генератора з 

урахуванням мультиплікатора та дії регуляторів. 

Завдання для самостійної роботи: 

Відвідати бібліотеку та ознайомитися з рекомендованою основною літературою 

для поглибленого вивчення курсу [7,8]. 

9 Тема 3.5 Числові методи розрахунку перехідних процесів 

гідроелектричного агрегату. 

Лекція 9. Оцінка жорсткості системи диференційних рівнянь. Особливості 

застосування різних числових методів. Вибір алгоритму розв’язку системи 

диференційних рівнянь. 

Завдання для самостійної роботи: 

Відвідати бібліотеку та ознайомитися з рекомендованою основною літературою 

для поглибленого вивчення курсу [10] та допоміжною [7]. 

Тема 3.6 Використання спеціалізованих пакетів прикладних програм для 

розрахунку перехідних процесів гідроелектричних агрегатів. 

Лекція 9. Загальна інформація про Matlab. Інтерфейс користувача. Основи 

графічної візуалізації результатів розрахунку. Пакети математичних обчислень та 

аналізу систем керування. Simulink для Windows. Загальна інформація про Mathematica.  

Завдання для самостійної роботи: 

Відвідати бібліотеку та ознайомитися з рекомендованою допоміжною 

літературою для поглибленого вивчення курсу [8,9]. 

  

 

 

 

 

 

3. Практичні заняття 

Метою практикуму з дисципліни є придбання слухачами практичних навичок у застосуванні 

сучасних методів теоретичних і експериментальних досліджень для отримання кількісних 

показників і характеристик гідроелектричних агрегатів за змінних параметрів водотоків. 

 

№ 

з/п 
Назва теми заняття та перелік основних питань 

1 Природний та технічний потенціал гідроенергетичних ресурсів водотоків. 

Технічні схеми гідроелектричних станцій та основне енергетичне обладнання. 

Розрахунок природного та технічного гідроенергетичного потенціалу створу малої 

річки. Використання цифрових методів картографії для визначення вертикального 

профілю та площі басейну малої річки.  

Основні елементи гідротехнічних споруд, гідротурбіни та електрогенератори.  

2 Параметри та характеристики гідротурбін. Параметри та характеристики 

електричних генераторів гідроелектричних станцій. 

Побудова робочих, обертової, головної та напірної характеристик гідротурбіни на 

основі універсальної приведеної характеристики. 

Визначення характеристик та регулювальних властивостей асинхронних та синхронних 

генераторів.   



3             Експериментальні дослідження моделей гідротурбін на гідродинамічних 

стендах та натурні випробовування. Імовірнісні параметри та характеристики 

розподілів витрат води стоку річки. 

Правила та проведення експериментальних досліджень моделей гідротурбін на 

гідродинамічних стендах та натурних випробовувань. Розроблення програми та 

методики експериментальних досліджень параметрів електроенергії гідроелектричного 

агрегату. Оформлення протоколу досліджень. Застосування цифрових 

мікропроцесорних приладів для вимірювання та передачі даних про параметри 

електроенергії гідроелектричного агрегату. 

Побудова гістограми та полігону частот витрат стоку малої річки, отримання розподілу 

диференційної щільності витрат стоку. 

4 Визначення характеристик гідротурбін за результатами модельних 

випробовувань. Визначення механічних та енергетичних показників гідротурбіни 

за змінних параметрів водотоку та сталої частоти обертання. 

Перерахунок параметрів турбіни з моделі на умови натури.. Відносні характеристики. 

Порівняння турбін різного виду за їх характеристиками.   

5 Побудова механічних та енергетичних характеристик гідротурбін за змінних 

параметрів водотоку та частоти обертання. Динамічні режими роботи гідротурбін. 

Визначення потужності, числа обертів та коефіцієнту корисної дії турбіни за зміни 

витрат води та частоти обертання за головною універсальною характеристикою. 

Функціонування гідротурбіни за оптимальної швидкохідності. 

6       Квазістаціонарні режими роботи керованих генераторів за змінної частоти 

обертання. Динамічні режими роботи генераторів гідроагрегатів. 

Кількісна оцінка динамічних показників та параметрів електричних генераторів різних 

типів. 

7 Інтерполяція та апроксимація механічних характеристик гідротурбін та 

електричних генераторів методами сплайн-функцій. Математична модель 

механічного перехідного процесу гідротурбіни за змінних параметрів водотоку. 

Інтерполяція та апроксимація нелінійних квазістаціонарних механічних 

характеристик гідротурбіни радіально-осьового типу одновимірними та двовимірними 

сплайн-функціями. Складання диференційного рівняння руху обертових частин турбіни. 

8 Математична модель механічного перехідного процесу гідроелектричного 

агрегату як електромеханічної системи за змінних параметрів водотоку та частоти 

обертання.   

Складання  диференційного рівняння руху обертових частин турбіни та 

генератора з урахуванням мультиплікатора та дії регуляторів. 

9 Числовий метод розрахунку перехідного процесу гідроелектричного 

агрегату та використання спеціалізованих пакетів прикладних програм для 

розрахунку. 

           Розв'язок математичної моделі перехідного процесу гідроелектричного агрегату як 

нелінійного диференційного рівняння руху динамічної системи числовим методом. 

Візуалізація перебігу параметрів перехідного процесу. 

 

4. Самостійна робота 

№ 

зп/п 
Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання 

Кількість  

годин 

СРА 

1 2 3 

1 Тема 1.1 Природний та технічний потенціал гідроенергетичних 

ресурсів водотоків.  

Потужність та енергія водотоку та гідротурбіни за стаціонарних і 

змінних в часі параметрах. Застосування імовірнісного підходу до визначення 

енергетичних показників водотоків за змінних витрат води. Коефіцієнт 

 

2 



використання гідроенергетичних ресурсів річки..  

Ознайомитися з рекомендованою літературою для поглибленого вивчення 

курсу [1,2,4].  

2 Тема 1.2  Технічні схеми гідроелектричних станцій та основне 

енергетичне обладнання.  
Принципові схеми побудови гідроелектричних агрегатів та станцій. 

Компоновка основного енергетичного обладнання в конструкції станції. 

Гідроакумулювальні та припливні електростанції. Вільнопотокові 

гідроелектричні агрегати. Механізми регулювання потужності турбіни. 

Допоміжне обладнання гідротурбін. 

Ознайомитися з рекомендованою основною літературою для поглибленого 

вивчення курсу [1,2,4,12] та допоміжною [1]. 
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3 Тема 1.3  Параметри та характеристики гідротурбін. 

Класифікація, робочі параметри та конструктивні схеми гідротурбін. 

Експлуатаційні характеристики. Подібність турбін та режимів роботи, 

критерії подібності. Приведені параметри та коефіцієнт швидкохідності. 

Ознайомитися з рекомендованою основною літературою для 

поглибленого вивчення курсу [3,4,12]. 

 

4 

4 Тема 1.4  Параметри та характеристики електричних генераторів 

гідроелектричних станцій. 

Класифікація, робочі параметри та конструктивні схеми 

гідрогенераторів синхронного типу. Асинхронні генератори малих 

гідроелектростанцій. Характеристики та регулювальні властивості 

асинхронних та синхронних генераторів. 

Ознайомитися з рекомендованою основною літературою для 

поглибленого вивчення курсу [2,4] та допоміжною [2,4]. 
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5 Тема 1.5  Експериментальні дослідження моделей гідротурбін на 

гідродинамічних стендах та натурні випробовування. 

Загальні задачі модельних досліджень. Експериментальний 

гідродинамічний стенд. Методичні положення проведення досліджень та 

обробки результатів. Побудова головних універсальних характеристик. 

Натурні випробовування турбін. 

Ознайомитися з рекомендованою основною літературою для 

поглибленого вивчення курсу [2,3,12]. 
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6 Тема 1.6  Імовірнісні параметри та характеристики розподілів 

витрат води стоку річки. 

Гідрометеорологічні вимірювання витрат стоку та обробка 

результатів. Характерні імовірнісні розподіли витрат стоку, їх застосування 

та параметри. Функція розподілу, забезпеченість, особливості та 

диференційна щільність трипараметричного гама-розподілу.  

Ознайомитися з рекомендованою основною літературою для 

поглибленого вивчення курсу [5,6] та допоміжною [3].  
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7 Тема 2.1 Визначення характеристик гідротурбін за результатами 

модельних випробовувань. 

Перерахунок параметрів з моделі на умови натури. Побудова лінійних 

характеристик за головною універсальною характеристикою. Побудова 

експлуатаційної та розгінної характеристик. Відносні характеристики. 

Порівняння турбін різного виду за їх характеристиками.   

Ознайомитися з рекомендованою основною літературою для 

поглибленого вивчення курсу [2,3,12]. 
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8 Тема 2.2 Визначення механічних та енергетичних показників 

гідротурбіни за змінних параметрів водотоку та сталої частоти 

 

2 



обертання. 

Робочий процес, режими і параметри турбіни. Потужність, витрати, число 

обертів та коефіцієнт корисної дії турбіни за зміни напору та витрат води. 

Ознайомитися з рекомендованою основною літературою для 

поглибленого вивчення курсу [2,3,12]. 

9 Тема 2.3 Побудова механічних та енергетичних характеристик 

гідротурбін за змінних параметрів водотоку та частоти обертання. 

Визначення потужності, числа обертів та коефіцієнту корисної дії турбіни 

за зміни витрат води та частоти обертання за головною універсальною 

характеристикою. Функціонування гідротурбіни за оптимальної 

швидкохідності. 

Ознайомитися з рекомендованою основною літературою для 

поглибленого вивчення курсу [2,3,12].    

 

6 

10 Тема 2.4 Динамічні режими роботи гідротурбін. 

Основні задачі регулювання гідротурбін. Принципові схеми автоматичного 

регулювання та основні механізми керування. Електрогідравлічний 

регулятор. Подвійне регулювання гідротурбіни. Зміна частоти обертання 

турбіни в процесі регулювання. 

Ознайомитися з рекомендованою основною літературою для 

поглибленого вивчення курсу [2,3]. 
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11     Тема 2.5 Квазістаціонарні режими роботи керованих генераторів за 

змінної частоти обертання. 

Види та схеми керованих електричних генераторів за змінної частоти 

обертання. Показники та режими роботи. Регулювальні властивості та 

оптимальні параметри керованих генераторів. 

Ознайомитися з рекомендованою основною літературою для 

поглибленого вивчення курсу [9] та допоміжною [4,5]. 
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12 Тема 2.6 Динамічні режими роботи генераторів гідроагрегатів. 

Динамічні показники та параметри синхронних генераторів. 

Динамічні режими та показники керованих генераторів. Генератори 

подвійного живлення. Керування динамічними процесами в 

електромеханічних системах. 

Ознайомитися з рекомендованою основною літературою для 

поглибленого вивчення курсу [9] та допоміжною [4,5] . 
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13 Тема 3.1 Інтерполяція та апроксимація механічних 

характеристик гідротурбін та електричних генераторів методами 

сплайн-функцій. 

Точність інтерполяції. Сплайн першої степені одної та двох змінних. 

Ермітів кубічний сплайн. Вибір граничних умов та вузлів інтерполяції. 

Апроксимація кубічними сплайнами. Метод прогонки для визначення 

коефіцієнтів сплайна. 

Ознайомитися з рекомендованою основною літературою для 

поглибленого вивчення курсу [11] та допоміжною [7].  
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14 Тема 3.2 Математична модель механічного перехідного процесу 

гідротурбіни за змінних параметрів водотоку. 

Способи регулювання витрат та частоти обертання гідротурбін. 

Диференційне рівняння руху обертових частин турбіни. Представлення 

регулювальних характеристик турбін різних типів двовимірними сплайн-

функціями. Визначення рекурентних співвідношень для розрахунку 

коефіцієнтів сплайну. 

Ознайомитися з рекомендованою основною літературою для 

поглибленого вивчення курсу [7]. 
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15 Тема 3.3 Математична модель механічного перехідного процесу  



електричного генератора за змінної частоти обертання. 

Традиційні, вентильні та спеціалізовані генератори подвійного 

живлення. Способи стабілізації та регулювання параметрів електроенергії 

генератора за змінної частоти обертання. Робота генератора на статичний 

перетворювач частоти. Диференційне рівняння руху обертових частин 

генератора з урахуванням дії регуляторів. 

Ознайомитися з рекомендованою основною літературою для 

поглибленого вивчення курсу [8,9] та допоміжною [4,5].  

2 

16 Тема 3.4 Математична модель механічного перехідного процесу 

гідроелектричного агрегату як електромеханічної системи за змінних 

параметрів водотоку та частоти обертання.   

Гідроелектричний агрегат як електромеханічна система з 

мультиплікатором. Приведення обертових та інерційних моментів до осі 

обертання гідротурбіни. Диференційне рівняння руху обертових частин 

турбіни та генератора з урахуванням мультиплікатора та дії регуляторів. 

Ознайомитися з рекомендованою основною літературою для 

поглибленого вивчення курсу [7,8]. 
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17 Тема 3.5 Числові методи розрахунку перехідних процесів 

гідроелектричного агрегату. 

Оцінка жорсткості системи диференційних рівнянь. Особливості 

застосування різних числових методів. Вибір алгоритму розв’язку системи 

диференційних рівнянь. 

Ознайомитися з рекомендованою основною літературою для 

поглибленого вивчення курсу [10] та допоміжною [7]. 
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18 Тема 3.6 Використання спеціалізованих пакетів прикладних 

програм для розрахунку перехідних процесів гідроелектричних 

агрегатів. 

Загальна інформація про Matlab. Інтерфейс користувача. Основи 

графічної візуалізації результатів розрахунку. Пакети математичних 

обчислень та аналізу систем керування. Simulink для Windows. Загальна 

інформація про Mathematica.  

Ознайомитися з рекомендованою допоміжною літературою для 

поглибленого вивчення курсу [8,9]. 
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Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

 Поточний контроль: експрес-опитування. 

 Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 

виконання вимог силабусу. 

 Семестровий контроль: залік. Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний 

семестровий рейтинг більше 40 балів. 

 

 Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

 Загальна рейтингова оцінка аспіранта  після завершення семестру складається з балів, 

отриманих за: 

- відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях; 

- відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях 

Ваговий бал – 5. Максимальна кількість балів на всіх лекціях – 5 (бали) * 9 = 45 балів. 

Форма семестрового контролю – залік. Залікова робота складається з двох теоретичних запитань 

http://computersbooks.net/index.php?id1=4&category=rukovodstvo-po-po&author=anufriev-ie&book=2005


  

 Критерії оцінювання  заліку. 

 Рейтинг Rс ≥ 0,6*R, тобто 60 балів – зараховується автоматично. 

 Рейтинг Rс в межах (0,4 – 0,59)*R, тобто 40 – 59  балів – аспіранти складають залік. 

 Максимальний рейтинг заліку Rз = 45 балів. 

 Рейтинг заліку Rз = 35 – 45 балів – аспірант дав вичерпні відповіді на всі питання  (при 

необхідності – і на додаткові), дає чіткі визначення всіх понять і величин, відповіді логічні і 

послідовні. 

 Рейтинг заліку Rз = 30 – 35 балів – відповідаючи на питання, аспірант припускається 

окремих помилок, але може їх виправити за допомогою викладача; знає визначення основних 

понять і величин дисципліни, в цілому розуміє фізичну суть процесів в об’єктах, які вивчав. 

 Рейтинг заліку Rз = 25 – 30 балів – аспірант частково відповідає на екзаменаційні питання, 

показує знання, але недостатньо розуміє фізичну суть процесів. Відповіді непослідовні і нечіткі. 

 Рейтинг заліку Rз < 25 балів – у відповіді аспірант припускається суттєвих помилок, 

проявляє нерозуміння фізичної суті процесів, не може виправити помилки за допомогою 

викладача. Відповіді некоректні, а в деяких випадках не відповідають суті поставленого питання. 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус) складено: 

завідувачем відділом гідроенергетики, д-р техн. наук., с.н.с.  Васько П.Ф. 

Ухвалено вченою радою Інституту відновлюваної енергетики НАН України 

(Протокол №____ від  «____»__________ 2021р.)  

 

Голова вченої ради ____________ С.О.Кудря 
(підпис) 
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