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Загальний опис дисципліни 
Мета навчальної дисципліни: 

- формування наукових понять теорії електрофізичних процесів та високовольтного 

обладнання електричних установок;  

- формування у студентів вміннями творчого підходу до вирішення завдань досліджень та 

розробки систем електропостачання.. 

Завдання навчальної дисципліни:  

- вивчення теоретичних основ, принципів і особливостей будови високовольтного 

електрообладнання;  

формування у студентів знань і здібностей вирішування завдань дослідження і розробки 

засобів боротьби з перенапругами у високовольтних мережах 

Компетентності, на розвиток яких спрямована навчальна дисципліна:  

1. Знання предметної області та розуміння з точки зору дослідження експлуатаційних 

властивостей і використання техніки високої напруги. 

2. Здатність застосовувати теоретичні знання у ситуаціях вирішення завдань розробки 

засобів запобігання дії перенапруг на високовольтне електротехнічне обладнання. 

Після вивчення навчальної дисципліни «Техніка високих напруг» студент здатний 

буде продемонструвати наступні результати навчання:  

1. Розуміти визначення і термінологію теорії техніки високих напруги. 

2. Аналізувати стану ізоляції високовольтного електротехнічного обладнання 

3. Синтезувати склад технічних засобів для проведення профілактичних випробувань 

ізоляції високовольтного електротехнічного обладнання 

4. Оцінювати кількісні і якісні показники роботи електроустановок та систем 

електропостачання, які використовують високі напруги. 

Методи викладання, що пропонуються:  

Лекції, практичні і лабораторні заняття, дискусії, групова робота, проблемно-

орієнтоване навчання.  

Тематика лекційних занять: 
1 Вплив різних факторів на стан ізоляції пристроїв високої напруги. 

2.Електропровідність ізоляційних матеріалах різного агрегатного стану. 

3. Комутаційні перенапруги в електроустановках. 

4. Апарати захисту від перенапруг 

5. Режими роботи електричних мереж 

6.Режими роботи електричних мереж при різних способах заземлення нейтралі 

7. Атмосферні перенапруги. 

8. Високовольтні ізоляційні конструкції та випробувальні установки 

Тематика практичних занять: 
1.Дослідження генератора імпульсних напруг 

2.Дослідження схем випрямлення змінного струму високої напруги 

3.Дослідження каскадних генераторів постійної високої напруги 



4.Дослідження на моделі зон захисту стрижньових  блискавковідводів 

5.Моделювання електричного поля методом еквівалентних зарядів 

6.Моделювання електричного поля методом сіток 

7.Вивчення  електричної міцності повітряних проміжків при змінному та постійній 

напрузі. 

9. Дослідження імпульсивної електричної міцності повітряних проміжків 

10. Дослідження функціональних характеристик апаратів захисту від перенапруг в 

електричних мережах. 
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