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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У
МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ З АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕНЕРГОСИСТЕМ
Запорукою успішного формування експлуатаційної компетентності у майбутніх
інженерів з автоматизації енергосистем є використання під час професійної підготовки
методики навчання на базі причинно-наслідкової моделі знань. У статті конкретизовано
застосування методу навчання для формування експлуатаційної компетентності у майбутніх
інженерів з автоматизації енергосистем щодо приладового модуля релейного захисту та
автоматики з основних захистів і автоматики синхронного генератора. Міркування проведені
згідно основних етапів методу навчання: ознайомлення з системою управління; формування
знань, умінь, навичок з перевірки системи управління; формування знань, умінь, навичок з
виявлення та усунення причин некоректної роботи системи управління. Окреслена загальна
методика формування експлуатаційної компетентності у майбутніх інженерів з автоматизації
енергосистем на базі причинно-наслідкової моделі знань.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ
Залогом успешного формирования эксплуатационной компетентности у будущих
инженеров по автоматизации энергосистем является использование во время
профессиональной подготовки методики обучения на базе причинно-следственной модели
знаний. В статье конкретизировано применение метода обучения для формирования
эксплуатационной компетентности у будущих инженеров по автоматизации энергосистем
относительно приборного модуля релейной защиты и автоматики основных защит и
автоматики синхронного генератора. Рассуждения проведены согласно основным этапам
метода обучения: ознакомление с системой управления; формирование знаний, умений,
навыков по проверке системы управления; формирование знаний, умений, навыков по
выявлению и устранению причин некорректной работы системы управления. Обозначена
общая методика формирования эксплуатационной компетентности у будущих инженеров по
автоматизации энергосистем на базе причинно-следственной модели знаний.
Ключевые слова: методика формирования эксплуатационной компетентности,
причинно-следственная модель знаний, система управления.
АКТУАЛЬНІСТЬ
РОБОТИ.
Кваліфікація
інженера
визначається
рівнем
підготовленості його до видів професійної діяльності. Одним з видів професійної діяльності
майбутнього інженера з автоматизації енергосистем є експлуатаційна діяльність, що
пов'язана з технічним обслуговуванням систем управління (СУ) об'єктами енергосистем.
Отже, однією з головних цілей професійної підготовки майбутніх інженерів з автоматизації
енергосистем повинно бути формування певної сукупності знань, умінь, навичок з
експлуатаційної діяльності, що потребує розробки відповідної методики навчання.
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МАТЕРІАЛ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У літературі з автоматизації
енергосистем практично відсутній навчальний матеріал щодо експлуатації пристроїв
релейного захисту та автоматики. Так, у навчальному посібнику [1] одна з глав присвячена
технічному обслуговуванню захистів, інформація переважно стосується того, які види
технічного обслуговування необхідно проводити для мікропроцесорних захистів, не
приділяючи уваги тому, як вони можуть бути здійснені. У виробничо-практичному виданні
науковця Шнеерсона Е. М. [2] увага приділяється лише експлуатаційній ефективності
пристроїв релейного захисту, що є лише вступом до технічного обслуговування
мікропроцесорних захистів. Насправді експлуатаційні роботи, що пов'язані з технічним
обслуговуванням СУ об'єктами енергосистем, вимагають від інженера встановлення
причинно-наслідкових зв'язків функціонування [3].
У роботі [4] запропоновано метод навчання для формування експлуатаційної
компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем на основі причиннонаслідкової моделі знань. Застосування цього методу навчання на матеріалі конкретних СУ
об'єктами енергосистем дозволить розробити методику формування експлуатаційної
компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем.
Метою роботи є розроблення методики формування експлуатаційної компетентності у
майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем на основі причинно-наслідкової моделі
знань.
Конкретизуємо застосування методу навчання для формування експлуатаційної
компетентності щодо приладового модулю релейного захисту та автоматики (ПМ РЗА) з
основних захистів і автоматики синхронного генератора [5]. Метод навчання на основі
причинно-наслідкової моделі знань у загальному випадку включає три етапи: ознайомлення з
СУ; формування знань, умінь, навичок з перевірки характеристик СУ; формування знань,
умінь, навичок з виявлення та усунення причин некоректної роботи СУ [4].
1. Ознайомлення з СУ. СУ виступає ПМ РЗА, що призначений для використання в
електромережах змінного струму з частотою 50 Гц в якості мікропроцесорного пристрою
релейного захисту, протиаварійної автоматики, реєстрації, діагностики і управління
вимикачами синхронного генератора. Докладний опис ПМ РЗА, що стосується призначення,
умов експлуатації, функціональних можливостей,
технічних даних і характеристик,
показників функціонального призначення, складу, побудови та роботи, використанню за
призначенням, технічному обслуговуванню, зберіганню, транспортуванню та утилізації,
наведено у керівництві з експлуатації [5]. Найбільший інтерес представляють розділи, що
стосуються використання за призначенням та технічного обслуговування.
Задля здійснення технічного обслуговування ПМ РЗА перш за все необхідно вивчення
структурної схеми пристрою та схеми зовнішніх підключень (рис. 1, рис. 2) [5].
На рис. 1 прийняті наступні позначення: ЦП – центральний процесор, LCD – модуль
LCD (матричний рідкокристалічний індикатора, світлодіодні індикатори), КР – клавіатура,
АЦП – аналого-цифровий перетворювач, ПСН – перетворювач сигналів напруги, ПСС –
перетворювач сигналів струму, ЭНЗУ – енергонезалежний запам'ятовуючий пристрій, ФМ –
формувач магістралі, БЭК – блок гальванічно розв'язаних силових електронних комутаторів
та реле, DO – блок гальванічно розв'язаних силових електронних комутаторів дискретних
вихідних сигналів, RS232-opto – оптична розв'язка каналів RS-232 та USB, RS485-opto –
перетворювач RS-232 в RS-485.
Склад та закладені функції обумовлюють певні параметри та характеристики
пристрою. Наприклад, згідно із зазначеними функціями та складом ПМ РЗА,
контрольованими параметрами виступають сигнали змінного струму (7 входів) та напруги
(7 входів), параметри настроювання – уставки спрацювання, вихідними параметрами –
дискретні сигнали (дискретних виходів 26 та дискретних силових виходів 8).
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Рисунок 1 – Структурна схема ПМ РЗА

Рисунок 2 – Схема зовнішніх підключень ПМ РЗА
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Видами планового технічного обслуговування ПМ РЗА можуть бути [6]: перевірка при
новому вмиканні (налагодження), перший профілактичний контроль, профілактичний
контроль, профілактичне відновлення (ремонт), тестовий контроль, випробування, технічний
огляд. Перевірка при новому вмиканні включає: зовнішній огляд, внутрішній огляд,
перевірку на відповідність проекту, перевірку опору ізоляції, перевірку електричних
характеристик елементів схем та вхідних кіл, перевірку взаємодії пристрою, перевірку
уставок тощо. До першого профілактичного контролю відноситься: зовнішній огляд,
внутрішній огляд, перевірка опору ізоляції, перевірка електричних характеристик елементів
схем та вхідних кіл, перевірка взаємодії пристрою, перевірка уставок тощо. Зміст робіт при
профілактичному контролі та відновленні подібний тому, що і при першому
профілактичному контролі. Таким чином, практично для кожного виду технічного
обслуговування перелік робіт є типовим і зводиться до перевірки зовнішніх і внутрішніх кіл
зв'язку та характеристик СУ, а також проведення зовнішнього та внутрішнього огляду.
2. Формування знань, умінь, навичок з перевірки характеристик СУ Дії щодо перевірки
зовнішніх і внутрішніх кіл зв'язку та зовнішнього і внутрішнього огляду є досить типовими
для будь-якої СУ об'єктом енергосистеми, а, отже, в якості навчального завдання у даному
прикладі ставитися не будуть. У навчальних цілях здійснимо перевірку характеристик ПМ
РЗА, що залежать від закладених до пристрою функцій. Однією з функцій ПМ РЗА є функція
релейного захисту, що реалізує повздовжній та поперечний диференціальний захист,
максимальний струмовий захист, захист від симетричних перенавантажень, струмовий
захист зворотної послідовності, захист від підвищення напруги, захист від втрати збудження
та асинхронного режиму, захист від зворотної потужності, захист від коротких замикань в
обмотці статора, захист мінімальної частоти. Визначимо характеристики спрацювання
поперечного диференціального захисту, структурна схема алгоритму якого представлена на
рисунку 3 [5].

Рисунок 3 – Структурна схема алгоритму поперечного диференціального захисту
Згідно з принципом дії поперечного диференціального захисту контрольованим
параметром є струм у перемичці нейтралі синхронного генератора. Відповідно до схеми
зовнішніх підключень ПМ РЗА (рис. 2) до роз'ємів S1/7-S1/8 перетворювача струму повинна
підключатись вторинна обмотка трансформатора струму, що встановлений у перемичці
нейтралі синхронного генератора. Отже, для перевірки
характеристик спрацювання
поперечного диференціального захисту необхідно до вказаних роз'ємів підключити джерело
змінного струму, діюче значення якого не повинно перевищувати 5А. Вихідними ланцюгами
ПМ РЗА є дискретні слабкострумові та силові сигнали, а, отже для їх виміру потрібно до
відповідних роз'ємів підключити контрольно-перевірочну апаратуру. Згідно із структурної
схеми алгоритму поперечного диференціального захисту (рис. 3), структурної схеми
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пристрою (рис.1) та схеми зовнішніх підключень ПМ РЗА (рис. 2) визначимо ланцюги,
наприклад, дискретних слабкострумових сигналів (блок DO), на виводах яких повинен
з'являтись сигнал при введенні у роботу поперечного диференціального захисту: роз'єми
F10/3-F10/11 – сигнал аварійної сигналізації при спрацюванні захисту, F10/4-F10/2 – сигнал
попереджувальної сигналізації при спрацюванні захисту, F4/2-F4/10, F10/2-F10/10 – сигнали
спрацювання захисту, F6/8-F6/16 – сигнал спрацювання захисту на вимикання, F6/5-F6/13 –
сигнал запуску поперечного диференціального захисту [5].
У разі справності пристрою при певних значеннях контрольованого параметру та
параметрів настроювання (експлуатаційні параметри) значення сигналу у кожному ланцюзі
повинно дорівнювати 220 В постійного струму. Якщо поперечний диференціальний захист
буде введено до роботи, то уразі запуску захисту повинен з'явитись сигнал на роз'ємах F6/5F6/13, далі на роз'ємах F10/2-F10/10, що відповідає спрацюванню захисту. В залежності від
того захист працює на сигнал або на відключення повинен з'явитися сигнал на роз'ємах
F10/4-F10/2 або на роз'ємах F10/3-F10/11, F6/8-F6/16 відповідно.
Аналогічним чином можуть бути визначені характеристики будь-якої функції захисту,
а також інших функцій пристрою, що загалом характеризуються певними контрольованими
параметрами, експлуатаційними параметрами, параметрами дискретних входів і виходів та
дискретними силовими виходами.
3. Формування знань, умінь, навичок з виявлення та усунення причин некоректної
роботи СУ. Приймемо, що при діючому значенні контрольованого струму 1А захист
повинен спрацьовувати, а, отже, повинен з'являтись вихідний дискретний сигнал на
роз'ємах F10/2 –F10/10. Припустимо, що сигнал буде відсутній або не буде відповідати
нормі, що потребує визначення причин некоректної роботи. Так, відповідно до структурної
схеми ПМ РЗА перевірки потребує ланцюг, що складається з ПСТН (роз'єми S1/7 – S1/8),
АЦП, ЦП, ФМ, модуль DІO16FB (роз'єми F10/2-F10/10). Перш за все при визначенні
несправностей перевіряють наявність живлення, що передбачає вимір рівня постійної
напруги на вході елементу, наприклад, за допомогою вольтметра. Далі, якщо живлення
забезпечене для всіх елементів схеми, перевіряють цілісність зв'язків між елементами,
наприклад, за допомогою омметра. Наступним кроком є перевірка по черзі характеристик
послідовно з'єднаних елементів, що потребує наявності опису та технічних даних для
кожного елемента. Окреслимо загальні міркування щодо перевірки елементів ланцюгу, що
забезпечують реалізацію функції поперечного диференціального захисту. Приймемо, що
складові модуля ПСТН, а саме ПСС, ПСН та мультіплексор можна перевірити окремо. Задля
перевірки ПСТ до вхідного сьомого каналу повинен бути поданий змінний струм певного
значення, а вихідним сигналом повинен слугувати сигнал постійної напруги, що відповідає
певному значенню вхідного струму. Перевірка мультіплексора зводиться до подачі на
відповідний канал сигналу постійної напруги відповідного рівня та коду управління цього
каналу на вхід управління і отримання на виході сигналу постійної напруги певного рівня.
Для одноканального АЦП перевірка зводиться до подачі на вхід сигналу постійної напруги
певного рівня і у разі справності – отримання на виході цифрового коду, що відповідає рівню
вхідної напруги. Для модуля DІO16FB приймемо, що його складові можна перевірити
окремо, а саме DO, DI, БЭК. Для випадку, що розглядається, дискретні вихідні сигнали
маємо на виході блоку DO. Припустимо, що принцип функціонування блоку DO
побудований таким чином, що поява напруги на певному виході буде визначатись певним
цифровим кодом на його вході. Так, при подачі на вхід блоку DO цифрового коду 5 каналу,
у разі справності елемента, на вихідних роз'ємах F10/2-F10/10 повинні отримати напругу 220
В. Аналогічним чином можна перевірити будь-який канал блоку DO та інших блоків модуля
DІO16FB. У зв'язку з тим, що ЦП являє собою інтелектуальний елемент, перевірка, що
характерна для інших елементів пристрою, не є прийнятною для ЦП. Несправність в ЦП та
ФМ найпростіше може бути виявлена тільки шляхом виключення з ланцюга перевірки інших
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елементів. У випадку, якщо перевірка показала апаратну справність усіх елементів (окрім ЦП
та ФМ ), причинами некоректної роботи може бути апаратний або програмний збій ЦП або
апаратний збій ФМ. Після виявлення причин некоректної роботи інженер повинен або
замінити несправний модуль у разі наявності запасних частин, або демонтувати та
відправити фірмі-виробнику з указівкою несправних елементів.
Аналогічним чином можна перевірити апаратну справність усіх елементів, що задіяні
для реалізації функцій пристрою.
Виконання сучасних СУ у вигляді програмно-технічних комплексів дозволяє розробити
загальну методику навчання для формування експлуатаційної компетентності у майбутніх
інженерів з автоматизації енергосистем.
1. На етапі ознайомлення з СУ студентові необхідно познайомитись з основною
нормативною документацією, це може бути керівництво з експлуатації системи управління,
схеми, розраховані уставки захистів та автоматики, інша документація на мікропроцесорні
пристрої фірм-виробників. Особливу увагу слід приділити вивченню схеми зовнішніх
підключень, складу, принципу функціонування та технічним даним і характеристикам СУ.
Майбутній інженер повинен для себе чітко уявляти, що технічні характеристики будь-якої
СУ об'єктом енергосистеми, обумовлюються її складом та закладеним принципом
функціонування (рис. 4).

Рисунок 4 – Причинно-наслідковий зв'язок між складом і принципом функціонування та
характеристиками СУ
Корисним буде, якщо студенти познайомляться з типовими схемами зовнішніх
підключень та структурними схемами СУ найбільш розповсюджених фірм виробників, що
використовуються в енергосистемах України (ABB, Siemens, НПП Хартрон – Інкор тощо).
Також цей етап передбачає ознайомлення студента з нормативним документом СОУ-Н
ЕЕ 35.514:2007 "Технічне обслуговування мікропроцесорних пристроїв релейного захисту,
протиаварійної автоматики, електроавтоматики, дистанційного керування та сигналізації
електростанцій і підстанцій від 0,4 кВ до 750 кВ", що розповсюджується на усі види СУ
об'єктами енергосистем». Студент повинен для себе уяснити, що практично для кожного
виду технічного обслуговування будь-якої СУ перелік загальних задач є типовим (рис. 5).

Рисунок 5 – Типові загальні задачі з технічного обслуговування СУ
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Дії щодо зовнішнього і внутрішнього огляду та перевірки зовнішніх і внутрішніх кіл
зв'язку є типовими для усіх мікропроцесорних СУ, тому доцільно більшу увагу приділити
формуванню знань з перевірки характеристик СУ, які визначаються характеристиками
функцій, що закладені у пристрій.
2. На другому етапі у майбутніх інженерів необхідно забезпечити формування знань,
умінь, навичок з перевірки характеристик СУ, що визначаються характеристиками функцій,
закладених до принципу функціонування СУ. Студент повинен зрозуміти, що
характеристиками функцій виступають зв'язки між певними значеннями контрольованих,
експлуатаційних та вихідних параметрів. Формування знань цього етапу повинно
здійснюватись на базі наступного причинно-наслідкового зв'язку (рис. 6)

Рисунок 6 –Причинно-наслідковий зв'язок між характеристиками СУ та характеристиками
функцій СУ
Доцільно приділити увагу також формуванню знань з перевірки характеристик СУ, що
є загальними для усіх СУ, це може бути визначення опору ізоляції, характеристик взаємодії
пристрою з іншими пристроями, параметрів джерела живлення тощо.
3. Третій етап повинен бути пов'язаний з формуванням знань, умінь, навичок з
виявлення та усунення причин некоректної роботи СУ. На цьому етапі майбутній інженер
повинен для себе чітко уяснити, що особливістю мікропроцесорних пристроїв є те, що
реалізація різних функцій може забезпечуватися одними і тими ж елементами, але за різними
каналами зв'язку. Для виявлення причин некоректної роботи необхідно перевіряти параметри
елементів, що забезпечують реалізацію різних функцій пристрою, причому перевірку
доцільно здійснювати, починаючи з перевірки наявності живлення у елементів та цілісності
кіл зв'язку між елементами. Формування знань з перевірки параметрів елементів повинне
базуватись на визначенні причинно-наслідкового зв'язку між принципом дії і побудовою
елемента та його параметрами (рис. 7).

Рисунок 7– Причинно-наслідковий зв'язок між характеристиками функцій СУ та
параметрами елементів СУ
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Студент повинен зрозуміти, що реалізація обчислювальної частини пристрою є досить
складним інтелектуальним модулем, тому в найпростішому варіанті її несправність може
бути визначена тільки шляхом виключення з ланцюга перевірки інших елементів, якщо не
передбачена в пристрої функція самодіагностики.
Під час навчання на цьому етапі у майбутнього інженера повинні сформуватися також
уміння та навички роботи з контрольно-перевірочною апаратурою та монтажу і демонтажу
модулів мікропроцесорних пристроїв.
З огляду на вище сказане наведена методика формування експлуатаційної
компетентності у майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем дозволяє практично
реалізувати зміст та метод навчання на основі причинно-наслідкової моделі знань: D –
підсистема знань щодо принципу дії, S – підсистема знань щодо побудови, H – підсистема
знань щодо параметрів (рис. 8)

Рисунок 8 – Загальна причинно-наслідкова модель знань при проведенні технічного
обслуговування на СУ об'єктами енергосистем
ВИСНОВКИ. Застосування запропонованої методики навчання на базі причиннонаслідкової моделі знань у дисциплінах професійної підготовки майбутніх інженерів з
автоматизації енергосистем дозволить успішно сформувати експлуатаційну компетентність.
Перспективами подальших досліджень є розробка засобів формування експлуатаційної
компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем.
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Rudevich N.
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv
METHODOLOGY OF FORMING OPERATIONAL COMPETENCE OF FUTURE GRID
AUTOMATION ENGINEERS
By the mortgage of the successful forming of operational competence of future grid
automation engineers have the use during professional preparation of teaching methodology on the
base of cause and effect model of knowledge. In the article application of teaching method is
specified for forming of operational competence of future grid automation engineers of the
relatively device module of protective relay and automation of basic protection and automatics of
synchronous generator. Reasoning is conducted according to the basic stages of teaching method:
acquaintance with control system; forming of knowledge, abilities, skills on verification of control
system; forming of knowledge, abilities, skills on an exposure and removal of reasons of improper
work of control system. General methodology of forming of operational competence marks of
future grid automation engineers on the base of cause and effect model of knowledge.
Keywords: the methodology of forming of operational competence, the cause and effect
model of knowledge, the control system
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