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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань: 

14 «Електрична 

інженерія » 
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 
 

Модулів – 3 
Спеціальність: 

141 

«Електроенергетика, 

електротехніка  та 

електромеханіка» 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 9 4-й -й -й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання ______ 
 

Семестр 

Загальна кількість годин –

90 

7-й 8-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента –3,5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст 

 

14 год. 40 год. год. 

Практичні  

-  год.  год. год. 

Семінарські 

-  год.  год. год. 

Лабораторні 

2 год. 8 год. год. 

Самостійна робота 

10 год. 16 год. год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

- залік 
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2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної дисципліни " Надійність електроприводів " – 

набуття студентами знань з вивчення теорія надійності. 

Завдання курсу “ Надійність електроприводів  ” дати основу для розрахунку 

дипломних та курсових проектів, в яких  встановити кількісні характеристики, 

надійності і дослідити зв'язок між показниками економічності і надійності. Та 

максимальній ефективності в підвищенні надійності можна добитися раціональним 

поєднанням цих двох напрямів 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 основні поняття теорії надійності електроприводів; 

 розрахунок надійності систем на стадії проектування електроприводів 

виробничих механізмів; 

 оцінка надійності електроприводів виробничих механізмів. 

вміти: 

 застосовувати показники надійності; 

 застосовувати основні математичні моделі; 

 знати принцип надійність не відновлювальної системи при основних 

з’єднаннях; 

 знати принцип «Надійність не відновлювальної резервних систем»; 

 знати принцип «Надійність відновлювальної систем»; 

 уміти аналізувати показники надійності по експериментальним даним; 

 складати схеми для проведення лабораторних робіт і експериментів по 

дослідженню електроприводів; 

 користуватися контрольно-вимірювальними приладами і обробляти 

результати експериментальних досліджень; 

 дотримуватись правил техніки безпеки при виконанні лабораторних 

робіт; 

 користуватися каталогами, довідниками, учбовою і технічною 

літературою та  обчислювальною технікою. 

  

3.Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1 Вступ 

Завдання інженерного проектування. Експлуатаційні обмеження. 

Перспективні засоби контролю. Вимоги до перспективних засобів контролю. 

Тема 2 Технічний стан і надійність електрообладнання 

Основні терміни та визначення. Кількісні характеристики надійності 

електрообладнання. 

Тема 3 Показники безвідмовності електрообладнання  

Імовірність безвідмовної роботи. Імовірність відмови. Інтенсивність відмови. 

Середнє напрацювання до відмови. Напрацювання на відмову. Інтенсивність 

відмови. Параметр потоку відмов. Функція потоку відмов 

Тема 4 Довговічність, ремонтопридатність, збереженість 
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Визначення ресурсу. Розподілення видів ресурсів. Показники  

ремонтопридатності. Здатність обладнання зберігати свої параметри. 

Тема 5 Комплексні показники надійності  

Коефіцієнт готовності. Коефіцієнт технічного використання. Коефіцієнт 

оперативної готовності. Трудомісткість технічного обслуговування (ремонту). 

Вартість технічного обслуговування (ремонту.) 

Тема 6 Розрахунок ймовірності безвідмовної роботи 

Тема 7 Залежності між окремими характеристиками надійності 

Залежність між інтенсивністю відмов λ(t) і ймовірність безвідмовної роботи 

P(t). Зв’язок між густиною ймовірності першої відмови та ймовірністю 

безвідмовної роботи P(t). Зв’язок між середнім часом справної роботи  та 

інтенсивністю відмов λ(t). Зв’язок між ω (t) та інтенсивністю відмов λ(t). 

Тема 8 Загальні положення розрахунку надійності 

Порядок розрахунку надійності. Вимоги до надійності. Економічні умови. 

Орієнтований розрахунок надійності. 

Тема 9 Види випробувань на надійність 

Мета визначальних випробувань. Мета контрольних випробувань. Лабораторні 

випробування.  Випробування надійності в умовах експлуатації. 

Тема 10 Плани випробувань  

Визначення плану роботи. Сумарне напрацювання. Формули для визначення 

сумарного напрацювання.  

Тема 11 Статистичне оцінювання показників надійності під час визначальних 

випробувань 

Точкові оцінки. Графічний метод оцінювання параметрів. Інтегральні оцінки. 

Показниковий розподіл. Зрізаний нормальний розподіл. Перевірка узгодженості 

термічного розподілу з експериментальними даними. 

Тема 12 Статитистичний аналіз параметрів і показників надійності 

Тема 13 Надійність обладнання з послідовно з’єднаними елементами 

Послідовність розрахунку. Приклад розв’язку.   

Тема 14 Надмірність  

Вплив надмірності на роботу обладнання. Структурна схема електроприводу. 

Схема з трьох трансформаторів живлення. 

Тема 15 Мета та завдання контролю технічного стану. Основні поняття та 

визначення теорії контролю і теорії надійності 

Основні визначення: 

1. Виріб 

2. Параметр виробу 

3. Параметри сигналу 

4. Значення параметра сигналу 

5. Контроль параметра  

6. Технічний стан виробу 

7. Працездатний стан 
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8. Непрацездатний стан 

9. Справний стан 

10. Несправний стан 

11. Пошкодження  

12. Відмова 

13. Конструктивні несправності 

14. Параметричні несправності 

15. Раптова відмова 

16. Поступова відмова 

17. Діагностування виробу 

18. Контроль виробу 

19. Об’єкт контролю  

20. Засіб контролю 

21. Технічне діагностування  

22. Інформаційна система 

Тема 16 Аналіз процесу функціонування об’єкта контролю та діагностики 

Життєвий цикл виробів та його характеристики. Стадії життєвого циклу. 

Якість системи. Показник якості. Показник ефективності використання систем. 

Перший період. Другий період.  

Тема 17 Типи моделей  

Визначення допусків на параметри за заданими допусками на показники 

якості; Синтезу оптимальних процедур прийняття рішень; Синтезу оптимальних 

алгоритмів вимірювання та прогнозування показників якості; Визначення обсягу й 

переліку контрольованих параметрів, вирішення інших завдань. 

Тема 18 Аналітична модель об’єкта контролю 

Розподілу параметрів на дві групи. Визначення функції полів допуску 

параметрів. Зображення функції через графік.  

Тема 19 Методи побудови моделей об’єкта контролю 

Апроксимація в точці. Апроксимація в ряді точок. Апроксимація в області 

Тема 20 Моделі для лінійних систем 

Для побудови аналітичної моделі ОК.  Метод частотних характеристик. 

Математичні співвідношення. 

Тема 21 Моделі для нелінійних систем 

Математичні співвідношення. Показники якості. Похідні від математичних 

співвідношень. 

Тема 22 Моделі цифрових об’єктів контролю 

Математична модель ЦОК. Перший спосіб. Другий спосіб.  Процедура вибору 

значення приросту параметрів. 

Тема 23 Графоаналітичні моделі 

Відношення «перехідних» елементів. Впорядкована множена у вигляді 

орієнтованого графу. Однозв язана часткова впорядкована множена у вигляді 

тарифу. Дерево раптової відмови динамічної системи. 
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Тема 24 Моделі процесів зміни станів динамічної системи 

Орієнтований граф станів марковського процесу. Визначення траєкторії зміни 

станів динамічної системи у марковський моделі. Приклад розрахунку. 

Тема 25 Інформаційні моделі контролю та діагностики 

Технічний стан ОК. Функціональні елементи ОК. Можливості інформаційних 

описів. 

Тема 26 Методи контролю працездатності 

Параметричного контролю; Функціонального контролю; Контроль за 

характеристиками вихідних сигналів системи; Контроль за показниками якості. 

Тема 27 Оцінка параметрів при динамічному контролі 

Прямі рівно точні вимірювання; Стислі вимірювання; Спільні та сукупні 

вимірювання 

Тема 28 Постановка завдання технічної діагностики 

Періодичний контроль технічного стану. Технічна діагностика . Технічний 

стан системи.  

Тема 29 Метод гіпотез (метод Байєса) 

Основа методу. Функціональна залежність. Виведення формул. Приклад 

розрахунку. 

Тема 30 Статистичні розв’язки для одного діагностичного параметра 

Процедура розв’язання. Функції густини ймовірності параметри u за справного 

і не справного стану. 

Тема 31 Метод мінімальної кількості помилкових розв’язків 

Визначення помилкові розв’язків. Приклад розрахунку. 

Тема 32 Постановка завдання прогнозування  

Розрахувати працездатність на великий термін. Інформаційна система. 

Формування потоків інформації. 

Тема 33 Моделі змін параметрів 

На стадіях обертання і експлуатації життєвого циклу систем. Процес зміни 

параметрів. Графічне зображення реалізації випадкового дрейфу трьох параметрів 

Тема 34  Інтегральний метод прогнозування  

Суть методу. Математичні перетворення. 

Тема 35 Алгоритм рекурентного прогнозування  

Критерії оптимальної оцінки. Математичні перетворення. 

Тема 36 Прогнозування з використанням методу найменших квадратів 

У попередніх методах прогнозні поліном та параметр збігалися у вимірюваних 

точках, тобто  

Fn(ti)=U(ti),i=0,1; Max U(ti)-Fn(ti)≤ε, i=0,m, 

де ε – задана наперед точність. 

Тема 37 Апаратне забезпечення засобів контрою 

Автоматизовані засоби контролю. Структурна схема АЗК. Склад 

функціональних модулів.  

Тема 38 Показники технічного рівня засобів контролю 

Технічний рівень виробів . Обґрунтування технічних вимог до засобів контролю, 

що встановлюються в технічних завданнях. Прогнозування технічного рівня 
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розвитку засобів контролю. Визначення досягненого технічного рівня АЗК під час 

розроблення, виготовлення і експлуатації АЗК. 

Тема 39 Визначення параметрів технічного обслуговування при явних відмов 

Тема 40 Методика оцінювання технічного рівня 

Оцінювання технічного рівня АЗК . Експертний етап. Розрахунковий етап. 

Технічний рівень зразка. 

Тема 41 Достовірність контролю  

Достовірність контролю.  Методичний контроль., Інструментальний 

контроль . Достовірність контролю. 

Тема 42 Ризик виробника  

Ризик виробника при контролі і-го параметра . Математичне обґрунтування.        

.       Тема 43 Ризик замовника  

Ризик замовника . Схема виникнення помилкового рішення . Графік 

інтерпретації ділянок інтегрування. 

Тема 44 Технічний і економічний показники ефективності контролю 

Ефективність контролю . Математичні залежності. Графіки залежності. 

Тема 45 Вибір обсягу контролю 

Визначення   обсягу  контролю. Витрати, зумовлені проведенням контролю,    

Тема 46 Оцінювання середнього ризику під час контролю 

Технічний стан різних пристроїв. Методи теорії оптимальної структури 

вимірювачів . Приклад розрахунку. 

         Тема 47 Вибір заміни вакуумних камер після відпрацювання ресурсу  

Тема 48 Розрахунок зносу залишкового ресурсу силового тягового 

трансформатора 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 
усьог

о  
у тому числі 

л п лаб. інд

. 

с. р к.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 Основні поняття теорії надійності електроприводів 

Змістовий модуль 1  Механіка електроприводу 

Тема 1 Вступ 2 2      

Тема 2 Технічний стан і надійність 

електрообладнання 

1     1  

Тема 3 Показники безвідмовності 

електрообладнання 

2 2      

Тема 4 Довговічність, ремонтопридатність, 

збереженість 

1     1  

Тема 5 Комплексні показники надійності 2 2      

Тема 6 Розрахунок ймовірності безвідмовної 

роботи 

2   2    

Всього по модулю 1 10 6  2  2  

Тема 7 Залежності між окремими 

характеристиками надійності  

1     1  

Тема 8 Загальні положення розрахунку 

надійності  

2 2      

Тема 9 Види випробувань на надійність 2 2      

Тема 10 Плани випробувань 1     1  

Тема 11 Статистичне оцінювання показників 

надійності під час визначальних випробувань 

2 2      

Тема 12 Статистичний аналіз параметрів і 

показників надійності 

2   2    

Тема 13 Надійність обладнання з послідовно 

з’єднаними елементами 

1     1  

Тема 14 Надмірність 2 2      

Тема 15 Мета та завдання контролю 

технічного стану. Основні поняття та 

визначення теорії контролю і теорії 

надійності  

2 2      

Тема 16 Аналіз процесу функціонування 

об’єкта контролю і діагностики 

2 2      

Тема 17 Типи моделей 2 2      

Тема 18 Аналітична модель об’єкта контролю 2     2  

Тема 19 Методи побудови  моделей об’єкта 

контролю 

2 2      

Тема 20 Моделі для лінійних систем 2     2  
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Тема 21 Моделі для нелінійних систем 2 2      

Тема 22 Моделі цифрових об’єктів контролю 2     2  

Тема 23  Графоаналітичні моделі 2 2      

Тема 24 Моделі процесів зміни станів 

динамічної системи 

2     2  

Тема 25 Інформаційні моделі контролю і 

діагностування 

2 2      

Всього по модулю 2 35 22  2  11  

Тема 26 Методи контролю працездатності 2 2      

Тема 27 Оцінка параметрів при динамічному 

контролі 

2 2      

Тема 28 Постановка завдання технічної 

діагностики 

2     2  

Тема 29 Метод гіпотез (Метод Байеса) 2 2      

Тема 30 Статистичні розв’язки для одного 

діагностичного параметра  

2 2      

Тема 31 Метод мінімальної кількості 

помилкових розв’язків 

2 2      

Тема 32 Постановка завдання прогнозування  2 2      

Тема 33 Моделі змін параметрів 1     1  

Тема 34 Інтегральний метод прогнозування 2 2      

Тема 35 Алгоритм рекурентного 

прогнозування 

2     2  

Тема 36 Прогнозування з використання 

методу найменших квадратів 

2 2      

Тема 37  Апаратне забезпечення засобів 

контролю 

2 2      

Тема 38 Показники технічного рівня засобів 

контролю 

2     2  

Тема 39 Визначення параметрів технічного 

обслуговування при явних відмов 

2   2    

Тема 40 Методика оцінювання техніч. рівня 2 2      

Тема 41 Достовірність контролю 2 2      

Тема 42  Ризик виробника 2 2      

Тема 43 Ризик замовника 2     2  

Тема 44 Технічний і економічний показники 

ефективності контролю 

2     2  

Тема 45 Вибір обсягу контролю 2 2      

Тема 46 Оцінювання середнього ризику під 

час контролю 

2     2  

Тема 47 Вибір заміни вакуумних камер після 

відпрацювання ресурсу 

 

2   2    
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Тема 48 Розрахунок зносу залишкового 

ресурсу силового тягового трансформатора 

2   2    

Всього по модулю 3 41 26  6  13  

Контрольна робота        

Всього по предмету  90 54  10  26  

 

 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2 Навчальною програмою не передбачено  

...   

 

                                                                                                              

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2 Навчальною програмою не передбачено  

...   

                                                                                                             

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Розрахунок ймовірності безвідмовної роботи 2 

2 Статистичний аналіз параметрів і показників надійності 2 

3 Визначення параметрів технічного обслуговування при 

явних відмов  

2 

4 Вибір заміни вакуумних камер після відпрацювання 

ресурсу 

2 

5 Розрахунок зносу залишкового ресурсу силового тягового 

трансформатора 

2 

 Всього 10 
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8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1 Технічний стан і надійність електрообладнання  1 

2 Довговічність, ремонтопридатність, збереженість 1 

3 Залежності між окремими характеристиками надійсності 1 

4 Плани випробувань 1 

5 Надійність обладнання з послідовно з’єднаними 

елементами 

1 

6 Аналітична модель об’єкта контролю  2 

7 Моделі для лінійних систем 2 

8 Моделі цифрових об’єктів контролю 2 

9 Моделі процесів зміни станів динамічної системи 2 

10 Постановка завдання технічної діагностики 2 

11 Метод мінімального ризику 2 

12 Моделі змін параметрів  1 

13 Алгоритм рекурентного прогнозування  2 

14 Показники технічного рівня засобів контролю 2 

15 Ризики замовника 2 

16 Технічний і економічний показники ефективності 

контролю 

2 

17 Оцінювання середнього ризику під час контролю 2 

 Разом  26 

 

9. Індивідуальні завдання 
 

Навчальною планом не передбачено  
 

10. Методи навчання 

                                                                                                    

Основні методи навчання з дисципліни «Надійності електроприводу»: 

 словесні (лекції, бесіди, пояснення); 

 наочні (ілюстрації, демонстрація слайдів, діаграм та схем);  

 практичні (лабораторні роботи, реферати, самостійна робота); 

 самоконтроль та мотивація. 

 
11. Методи контролю 

Усне опитування, фронтальна бесіда, відповіді по картках, рішення задач, 

захист лабораторних робіт, тощо. 

 

 

                                                                        



13 

 

  

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

1. Оцінювання усних відповідей студентів. 

Усне опитування є одним з основних способів перевірки знань, умінь, і 

навичок студентів  з  навчальних  дисциплін.   При  оцінюванні  відповіді  студента  

потрібно керуватися такими критеріями: 
1)  повнота і правильність відповіді; 
2)  ступінь усвідомленості, розуміння вивченого; 
3)  мовленнєве оформлення відповіді. 
Відповідь студента має бути зв'язним, логічно послідовним повідомленням 

на певну тему, виявляти його вміння застосовувати визначення, правила до 

конкретних випадків. 
Оцінка «5» ставиться, якщо студент: 
1)  ґрунтовно і повно викладає вивчений матеріал; 
2)  виявляє повне розуміння  матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує 

знання на практиці, наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а й 

самостійно складені; 
3)  викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної 

мови. 
Оцінка «4» ставиться, якщо студент дає відповідь, що задовольняє ті ж 

вимоги, що й оцінка «5», але допускає деякі помилки та поодинокі недоліки в 

послідовності викладу матеріалу і мовленнєвому оформленні. 
Оцінка «3» ставиться, якщо студент виявляє знання  і розуміння основних 

положень даної теми, але: 
1) викладає    матеріал    не   досить    повно   і   допускає    помилки у 

формулюванні правил, визначень; 
2) не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки і відчуває 

труднощі під час добору прикладів; 
3) викладає матеріал послідовно і допускає помилки в мовленнєвому 

оформленні. 
Оцінка «2» ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини 

вивченого матеріалу відповідного розділу, допускає у формулюванні правил, 

визначень помилки, що спотворюють їх зміст, непослідовно і невпевнено викладає 

матеріал. 
Також   оцінка   «2» ставиться,   якщо   студент   виявляє   повне   незнання   

чи нерозуміння матеріалу. 
Позитивна оцінка («5», «4», «3») ставиться не тільки за одноразову 

відповідь (коли на перевірку знань учня відводиться певний час), а й за суму 

відповідей, даних студентом протягом уроку. 

2. Оцінювання письмових навчальних робіт. 

Студенти виконують різні навчальні роботи з предмету: вправи, розрахунки, 

різні види диктантів тощо. 
При оцінюванні письмових навчальних робіт враховується: 
1)  ступінь самостійності студентів; 
2)  етап навчання; 
3)  обсяг роботи. 
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При оцінюванні виконання письмового завдання рекомендується керуватися 

такими критеріями: 
Оцінка «5»  ставиться, якщо виконано усі завдання. Оцінка «4» ставиться, 

якщо виконано не менше як 3/4 завдання. Оцінка «3» ставиться, якщо виконано не 

менш як половина завдання. Оцінка «2» ставиться, якщо виконано менш як 

половина завдань, або не виконано жодного завдання. 

3. Виведення підсумкових оцінок. 

За семестр і навчальний рік ставиться підсумкова оцінка. Вона є єдиною й 

узагальнено відображає підготовку студента з предмету: засвоєння теоретичного 

матеріалу, володіння вміннями та навичками. 
Підсумкову оцінку не можна виводити механічно, як середнє арифметичне 

попередніх оцінок. 
Вирішальною у її визначенні слід вважати фактичну підготовку студента за 

всіма показниками на час виведення цієї оцінки. Але щоб стимулювати серйозне 

ставлення студентів до занять протягом усього семестру (навчального року) при 

виведенні підсумкових оцінок необхідно враховувати результати їх поточної 

успішності (оцінки за усні відповіді, навчальні роботи та рівень виконання 

контрольних робіт). 
При виведенні підсумкової оцінки перевага надається оцінкам що 

відображають оволодіння студентами практичних навичок і вмінь. Підсумкова 

оцінка не може бути позитивною якщо лабораторні або практичні роботи не 

захищені або мають оцінку «2». 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки з лабораторних робіт 

2. Конспект лекцій 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи 

14. Рекомендована література 

 

Базова 

1. В.М.Казак, Б.І. Доценко та ін..Надійність  та діагностика електрообладнання: 
 

К.: НАУ, 2013.-280 с. 

Допоміжна 

2 Балабанов В.Н. Техническое обслуживание и ремонт в системе эксплуатации 

электроустановок предприятий: Учебно- методическое пособие.-Хабаровск: 

ДВГАПС, 1996-65 с. 

3 Гнеденко Б.В., Беляев Ю.К., Соловьв А.Д. Математические методы теории 

надежности.- М : Наука, 1965 – 524 с. 

4 ГОСТ 27.002-89 Надежность в техники : Основные понятия. Термины и 

определиния.- М.:Изд-во стандартов, 1989-37 с 

5 Половко А.М. Основы теории надежности.- М.:Наука, 1964-448 с. 

6. Китушин В.Г. Надежность энергетических систем : учебное пособие для 

вузов. М Высш.шк.1984- 256 с. 
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15. Інформаційні ресурси 

 
1. Мережа інтернет 

 


