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Гортаючи сторінки історії
Стисло розглянуто історія та здобутки Інституту електродинаміки НАН України за 60років його існування, пов’язані зі станов
ленням і розвитком енергетики, електротехніки та енергетичного машинобудування України, та подальші перспективи його
розвитку.

Кратко описана история и достилсения Института электродинамики НАН Украины за 60 лет его существования, связанные со
становлением и развитием энергетики, электротехники, энергетического машиностроения Украины, и перспективы его развития.

Для Інституту електродинаміки НАН України
2007 рік — рік особливий. У цьому році виповню
ється 60 років від дня створення інституту. Прой
дений шлях — це шлях становлення і розвитку
енергетики, електротехніки та енергетичного ма
шинобудування України, значні успіхи вчених ін

ституту, створення і розвиток наукових шкіл і но
вих напрямків у електротехніці та енергетиці. Щоб
зрозуміти і оцінити наші теперішні досягнення,
треба зробити короткий екскурс в історію створен
ня інституту [1].
Інтенсивний розвиток промисловості України
в довоєнний період вимагав широких наукових
досліджень у різних галузях електротехніки, енер
гетичного машинобудування, розв’язання різно
манітних проблем загальної енергетики України.
Виходячи з цього, академіки АН УРСР В.М.Хруіцов, Г.Ф.Проскурата професор І.Т.Швець постави
ли перед Президією АН України та урядом питан
ня про організацію науково-дослідного інституту в
системі Академії наук, який мав би очолити і все
бічно розвивати дослідницькі роботи в галузі енер
гетики.
Постановою РНК УРСР від 16 листопада 1939
року в системі Академії наук УРСР було створено у
м.Харкові Інститут енергетики АН УРСР. Першим
його директором і керівником електротехнічного
відділу було призначено ініціатора організації ін
ституту академіка В.М.Хрущова.
На той час гідромеханічним і теплотехнічним
відділами керував академік АН УРСР Г.Ф.Проскура,
а під керівництвом члена-кореспондента АН УРСР
В.М.Майзеля розв’язувалися питання динаміки
енергетичних машин.
Одночасно було створено філіал інституту в
Києві, який очолив професор І.Т.Швець.
Першими роботами в галузі загальних проб
лем енергетики були дослідження з питань енерго
постачання сільських районів Правобережної Ук
раїни на основі використання місцевих енергоре
сурсів.
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Під час війни інститут було евакуйовано у місто
Копейськ Челябинської області та в Уфу. Вся робо
та інституту була спрямована на допомогу обо
ронним підприємствам Уралу.
Чимало виконаних електротехнічним відділом
інституту робіт за час його перебування на Уралі
мали значне оборонне і народногосподарське зна
чення.
Науковцями інституту було розроблено ком
паундування синхронних машин потужних елек
тростанцій для підвищення стійкості та надійності
роботи енергосистем; 1942—1943 рр. були роками
виробничої перевірки і початком впровадження
компаундування в енергосистемах Уралу. Нарко
мат електростанцій СРСР затвердив протиаварійний циркуляр про застосування компаундуван
ня, а в інституті були складені "Керівні вказівки".
Під керівництвом професора АЛ.Матвєєва
проводилися роботи по реконструкції енергетич
ного господарства оборонної промисловості та
нормуванню енергоспоживання.
Згідно з рішенням РНК УРСР Академія наук
УРСР в середині 1943 р. переїхала до Москви, а у
жовтні того ж року туди переїхав і Інститут енер
гетики АН УРСР. У цей час значна частина терито
рії України вже була визволена від фашистських
загарбників, б листопада був визволений Київ, і
Академія наук УРСР почала підготовку до рееваку
ації. У цих умовах Інститут енергетики зосередив
свою увагу на завданнях відновлення енергетики
УРСР.
У лютому 1944 р. частина колективу наукових
працівників інституту працювала вже в Києві, а в
квітні до Києва переїхав весь склад інституту. Роз
почалася робота по відбудові приміщення інститу
ту, який розташувався на вул. Чкалова, 55-6. Про
тягом 1944—1947 рр. значно зріс обсяг робіт. Була
створена лабораторно-технічна база, зросла кіль
кість наукових працівників. У вересні 1944 р. поста
новою Ради Народних Комісарів УРСР Харківська
група була переіменована у Філіал Інституту енер
гетики АН УРСР. У 1945 р. було створено відділ
інституту у Львові.
В лютому 1946 р. академіком АН УРСР було
обрано С.ОЛебедєва, який після переїзду до Києва
очолив Інститут енергетики та електротехнічний
відділ інституту. У Харківському філіалі електро
технічною групою керував проф. АЛ.Магвєєв.
До планів інституту було включено тему по
експериментальному дослідженню режимів енер
госистем, яка мала комплексний характер і викону
валася більшістю працівників електротехнічного
відділу під загальним керівництвом академіка АН
УРСР С.ОЛебедєва. Було проведено розробку,
створено промислову конструкцію та виконано ус
пішні дослідження щодо компаундування синхрон
них генераторів з електромеханічним коректором
напруги, досліджено характеристики швидкісного
регулятора турбін, розроблені спеціальні пристрої
для вимірювання кута вибігу синхронних машин
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та лічильник врахування втрат у електричних мере
жах. Ці дослідження були цінним внеском у науку і
сприяли поліпшенню режимів роботи енергосис
тем. Роботу було схвалено Міністерством електро
станцій та електропромисловості.
Одночасно було виконано теоретичні дослід
ження з питань паралельної роботи енергетичних
систем та автоматичного регулювання на кількох
параметрах, розроблено аналітичні методи норму
вання споживання електроенергії на заводах важ
кого машинобудування, проведено дослідження
щодо катодного захисту трубопроводів від корозії
та ін.
Під керівництвом доктора технічних наук
С.І.Тетельбаума були розроблені основи загальної
теорії бездротової передачі енергії у вигляді пучків
радіохвиль, проведено теоретичні дослідження оп
тимальних форм антен та експериментальні до
слідження елементів випромінюючих систем для
такої передачі.
У травні 1947 р. рішенням Ради Міністрів Ук
раїнської PCP Інститут енергетики АН УРСР був
розділений на два самостійні інститути: Інститут
електротехніки та Інститут теплоенергетики АН
УРСР. З цього часу практично і починається історія
Інституту електродинаміки НАН України (Інсти
тут електротехніки АН України до 1963 р.).
Новоутворений Інститут електротехніки очо
лив академік АН УРСР С.О Лебедев. До кінця 1947
р. інститут повністю розгорнув свою роботу. На цей
час у його складі вже було п’ять лабораторій: регу
лювання та моделювання (згодом лабораторія
№1), струмів високої частоти, електричних стан
цій і енергосистем, електричних вимірювань, авто
матики і електроапаратури, а у 1948 р. інституту
була передана ще електролабораторія у м.Харкові.
На 1 січня 1948 р. в Інституті електротехніки
працювало 57 співробітників, у тому числі 15 нау
кових працівників, 11 інженерів та 5 аспірантів.
У липні 1948 р. С.І.Тетельбаума, який керував
лабораторією струмів високої частоти, було обрано
членом-кореспондентом АН УРСР.
Визначним тогочасним досягненням інститу
ту було створення колективом лабораторії № 1 під
керівництвом академіка АН УРСР С.ОЛебедєва
першої в Радянському Союзі малої електронної об
числювальної машини "МЕСМ". Цю машину було
змонтовано і випробувано у 1950 р., а у 1951 р. вона
була введена в експлуатацію для розв’язання прак
тичних задач. Виконуючи замовлення ряду органі
зацій, разом з Інститутом математики АН УРСР па
малій електронній обчислювальній машині про
водилося табулювання спеціальних функцій, об
числювалася велика кількість складних інтегралів,
розв’язувався ряд трансцендентних рівнянь, а та
кож нелінійних диференціальних рівнянь. У цій же
лабораторії проведено ряд досліджень щодо роз
робки нових елементів та вузлів для обчислю
вальних машин, різноманітних питань моделю
вання процесів регулювання і виготовлено кілька
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стендів-моделей, на яких розв’язувалися практичні
задачі теорії регулювання. За рішенням Ради Мі
ністрів СРСР у складі Академії наук УРСР на базі
лабораторії № 1, яка вивчала проблеми розвитку
обчислювальної техніки, було створено нову науко
ву установу — Обчислювальний центр АН УРСР,
який пізніше став основою для створення Інститу
ту кібернетики АН УРСР.
У 1952 р. академіка АН УРСР С.О Лебедева бу
ло переведено на постійну роботу до Інституту точ
ної механіки і обчислювальної техніки АН СРСР
(Москва). Директором Інституту електротехніки
АН УРСР було обрано члена-кореспондента АН
УРСР А.Д.Нестеренка.
З моменту організації інституту у ньому про
водяться науково-дослідні роботи, спрямовані на
підвищення стійкості енергосистем. За розробку і
впровадження пристроїв компаундування генера
торів електростанцій для підвищення стійкості
енергосистем та поліпшення роботи електроуста
новок академік АН УРСР С.ОЛебедєв і канд.техн.
наук Л.В.Цукерник були удостоєні Державної пре
мії в галузі науки і техніки за 1950 рік.
Важливі роботи в галузі техніки надвисоких ча
стот виконувалися під керівництвом члена-корес
пондента АН УРСР С.І.Тетельбаума. Саме на базі
цієї лабораторії у 1960 році було створено Інститут
радіотехнічних проблем.
У лабораторії електростанцій та енергосистем
під керівництвом на той час кандидата технічних
наук Л.В.Цукерпика було розроблено методику
аналізу стійкості складних енергосистем, яка мала
велике практичне значення у зв’язку з об’єднанням
електростанцій в єдину енергетичну систему та
здійсненням потужних електропередач змінного
струму на далеку відстань. Досліджувалися різні
методи підвищення стійкості далеких електропере
дач за допомогою синхронних компенсаторів,
штучного гальмування, вдосконалення регуляторів
турбін. Експериментальні роботи щодо проблеми
стійкості проводилися в той час на лабораторній
електродинамічній моделі передачі на далекі від
стані, а також на потужній промисловій установці,
що моделювала електропередачу Куйбишев-Москва. Ця установка була збудована та експлуатувалася
у співдружності з Київенерго та ГЕС-1. Згодом ла
бораторія розширила роботи, пов’язані з пробле
мою єдиної енергетичної системи СРСР, питан
нями автоматизації, а також використанням нової
обчислювальної техніки для аналізу режимів і
підвищенням економічної роботи енергосистем.
Наприкінці 1959 р. в лабораторії електростанцій та
енергосистем було створено опорну групу при Ки
ївенерго по застосуванню обчислювальної техніки
в енергетичних системах, яка проводила розробку
методів розрахунку нормальних і аварійних режи
мів складних систем (вперше в СРСР).
Починаючи з 1948р., Інститут електротехніки
АН УРСР широко впроваджує на електростанціях
Радянського Союзу та інших країн розроблені гіри-
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строї регулювання напруга синхронних генера
торів. У 1957 р. за принципом компаундування з
фазовим управлінням розроблено швидкодіючі ре
гулятори напруги для корабельних електростанцій,
впровадження яких було проведено спільно з ЦКБ
"Електропривод" (Москва). Після випробувань, що
проводилися за участю співробітників інституту, ці
регулятори почали застосовуватися на практиці.
Регулятори подібного типу також було розроблено
і впроваджено в серійне виробництво для потужних
електростанцій. У галузі релейного захисту енерго
систем були розроблені нові принципи виконання
захисту, які грунтувалися на використанні транс
форматорів струму нульової послідовності. Були
розроблені та впроваджені реле і показники зами
кання на землю в електричних мережах. Досліджу
валися перехідні процеси у трансформаторах стру
му, що застосовувалися в релейному захисті.
В результаті було сконструйовано і випробува
но при різних режимах трифазний феромагнітний
реєстратор струмів короткого замикання, створено
новий пристрій для частотного розвантаження
енергосистем, розроблено оригінальну схему стабі
лізуючого генератора імпульсів для систем цирку
лярного керування по основній електричній ме
режі.
Під керівництвом професора АЛ.Матвєєва в
Харківській лабораторії було проведено цикл робіт
но розробці пристроїв для автоматизації електро
станцій: комбінованого регулятора потужності і ча
стоти, автоматичного оператора для пуску і зу
пинки гідрогенераторів багатоагрегатних гідро
станцій, регулятор кута повороту лопатей гвинто
вих турбін, система комплексного керування і регу
лювання багатоагрегатними гідростанціями.
На ряді електростанцій у 1948-1949 рр. поча
лося впровадження розроблених інститутом регу
ляторів швидкості та регуляторів куга повороту ло
патей гідротурбін. У 1954 р. Міністерством елект
ростанцій та електропромисловості було прийнято
рішення про встановлення розроблених інститу
том регуляторів кута повороту лопатей гідротурбін
на всіх вітчизняних гідроелектростанціях з неста
лим напором.
У лабораторії електричних вимірювань, яка
згодом була перетворена у лабороторію електрич
них та магнітних вимірювань, під керівництвом
члена-кореспондента АН УРСР АД.Нестеренка
розроблялися нові методи вимірювання електрич
них величин.
Основним напрямом роботи цієї лабораторії
стала розробка методів і створення апаратури для
вимірювання магнітних властивостей магнітном’яких та магнітотвердих матеріалів у постійному і
змінному магнітних полях.
Науковими співробітниками лабораторії про
ведено дослідження схем мостів змінного струму
для вимірювання напруженості магнітного поля,
індукції та втрат у зразках феромагнітних мате
ріалів при частотах 100-150 кГц. Було створено
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міст, який дав можливість виконувати ці вимі
рювання з великою точністю, та диференціальний
калориметр для вимірювання втрат в малих зраз
ках. Виготовлено, досліджено та налагоджено вимі
рювач напруженості поля за принципом ядерного
магнітного резонансного поглинання.
У складі групи працівників заводу "Точелектроприлад", удостоєних за розробку та впроваджен
ня нових типів електровимірювальної апаратури
Державної премії за 1951 р., був і член-кореспондент АН УРСР А.Д.Нестеренко.
З метою зміцнення зв’язків з виробництвом у
1957 р. інститут організував на заводі "Точелектро
прилад" опорну групу лабораторії електричних та
магнітних вимірювань, роботи якої виконувались
у співдружності з працівниками заводу. Групою на
уковців інституту було розроблено і передано заво
ду "Точелектроприлад" пристрої для вимірювання
магнітної індукції, які грунтувалися на ефекті Холла та властивостях вісмуту змінювати свій опір у
магнітному полі. Ці пристрої дали можливість ви
мірювати магнітну індукцію у зазорах в 1 мм маг
нітних систем вимірювальних приладів.
Роботи лабораторії автоматики та електроапа
ратури, яку згодом було реорганізовано в лабора
торію напівпровідникових та магнітних пристроїв
автоматики, були спрямовані на розробку тео
ретичних питань і конструкцій нових елементів і
вузлів автоматики з використанням напівпровід
никових та магнітних елементів. Тут було розроб
лено теорію, виготовлено і експериментально пере
вірено кілька варіантів малих електричних машин
нової конструкції з трьома ступенями вільності ру
ху. Проведено дослідження магнітних підсилюва
чів в релейному та пульсуючому режимах, розроб
лено теорію розрахунку електричних кіл зі сталлю,
яка підмагнічується змінним струмом, лінійну те
орію та методи розрахунку магнітних підсилю
вачів, виконано розрахунки розподілу втрат у феро
магнетиках на основі застосування безрозмірних
критеріїв.
На основі розробок індуктивно-ємнісних при
строїв для стабілізації струму виконано стабілізу
ючі пристрої для живлення елементів автоматики
дільниць залізниці.
У Києві, на той час вперше в СРСР, впровадже
но розроблені інститутом безконтактні автоматич
ні пристрої керування вуличними світлофорами та
безконтактні автоматичні пристрої мерехтливого
світла.
У 1952 р. з Інституту будівельної механіки АН
УРСР було переведено до Інституту електротехніки
лабораторію електротермії, очолювану академіком
АН УРСР К.К.Хреновим. Ця лабораторія працюва
ла над проблемою промислового застосування
електричного нагрівання металу в галузі зварю
вальної техніки. У 1953 р. були закінчені експери
ментальні дослідження процесів, що відбуваються
у дузі постійного струму, розроблено склад кера
мічних флюсів для різних сортів сталі, виготовлено
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машину для їхнього приготування. З 1957 р. на ряді
великих машинобудівних заводів Радянського Со
юзу таких як Ново-Краматорський, "Більшовик"
(м. Київ) та інших було розпочато впровадження
автоматичного зварювання під керамічними флю
сами, розробленими в інституті. В наш час кера
мічні флюси широко застосовуються для зварю
вання різних сортів сталі, а виявляється, що ця
робота була виконана у нас.
У лабораторії було розроблено також методи
з’єднання тонких металів-листів за допомогою
конденсаторного зварювання і створено серію ма
шин як для точкового, так і для шовного конденса
торного зварювання різних металів, було розробле
но і досліджено нові засоби холодного зварювання
металів, зокрема, метод холодного зварювання
алюмінієвого та мідного дротів. Тоді ж було розроб
лено і кілька способів з’єднання мідних та алю
мінієвих шин (точковим зварюванням, зварюван
ням встик, зварюванням зсувом), розроблено ряд
зразків пристроїв для холодного зварювання. Зго
дом цю лабораторію було переведено до Інституту
електрозварювання АН УРСР ім. Є.О.Патона.
У кінці 1953 р. було організовано лабораторію
електрифікації сільського, господарства, завдання
якої полягали у виконанні досліджень по напрям
ках автоматизації малих електростанцій, розробці
питань електроприводу та телекерування. Незаба
ром, у зв’язку зі створенням Академії сільськогос
подарських наук Української PCP, яка взяла на себе
розробку питань електрифікації та механізації сіль
ського господарства, на базі цієї лабораторії в ін
ституті було організовано дві нові лабораторії: елек
тричних машин та електроприводу та лабораторію
автоматичного регулювання виробничих процесів.
Лабораторія електричних машин та електро
приводу під керівництвом докт.техн.наук І.М.Посгнікова розробляла нові типи електричних машин.
Були виконані широкі дослідження однофазних
конденсаторних двигунів з послідовно з’єднаними
обмотками статора, розроблено однофазні двигуни
для напруг 220 і 440 В, потужність яких дорівню
вала потужності трифазних двигунів такого самого
габариту, нові типи багатошвидкісних однофазних
конденсаторних двигунів. Велика робота виконана
по узагальненню методів теоретичного досліджен
ня однофазних двигунів. Було також розроблено
схеми автоматичного керування пуском однофаз
них двигунів із застосуванням електромагнітних
реле змінного струму. В галузі синхронних машин
було виконано значну роботу по удосконаленню
методів розрахунку синхронних двигунів зміша
ного збудження.
У лабораторії автоматичного регулювання ви
робничих процесів під керівництвом члеиа-кореспондепта АН УРСР О.Г.Івахненка були розроблені
теорія багатоконтурних та комбінованих систем ав
томатичного регулювання, методи аналітичного
дослідження комбінованих систем автоматичного
регулювання за збурюючими впливами та їх по-
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хідними і проведено дослідження таких систем. На
основі цієї теорії розроблено чимало пристроїв:
магнітні регулятори швидкості двигунів змінного
струму, магнітні підсилювачі, стабілізовані зво
ротними зв’язками, стабілізатори струму і напруги
з комбінованим керуванням і регулятори захисно
го потенціалу підземних трубопроводів.
Значний внесок зробили наукові співробітни
ки лабораторії в теорію і схеми кібернетичних сис
тем автоматичного регулювання, розробивши ме
тоди їх розрахунку та стабілізації. В результаті цих
робіт виготовлено експериментальні регулятори
для регулювання повітряного режиму в схемі
автоматичного регулювання процесу горіння котла
та автоматичного дозування вапна на хімічних водоочисниках теплових електростанцій.
У цій же лабораторії було вперше розроблено
пристрої програмного керування металообробни
ми верстатами. Виготовлено розімкнену систему
двокоординатного керування для фрезерного вер
стата з застосуванням нових елементів. Розроблено
нові типи крокових двигунів для систем програм
ного керування. Зважаючи на тематику цієї лабора
торії, її було переведено до Інституту кібернетики
АН УРСР.
На 1 січня 1961 р. в інституті було вже 6 лабо
раторій, в яких працювало 180 співробітників ос
новного штату та навчалося в аспірантурі 25 аспі
рантів. Наукові кадри інституту поповнювалися пе
реважно за рахунок припливу талановитої молоді з
різних ВУЗів України.
Слід зауважити, що збільшення наукового по
тенціалу, розширення наукових досліджень, вима
гало розширення і матеріально-технічної бази. То
му за декілька років, починаючи з 1959 р., розпоча
лося, а у 1962 р. закінчилося будівництво сучасного
корпусу Інституту електродинаміки НАН України.
Було оснащено новим устаткуванням лабораторії,
майстерні, збільшився бібліотечний фонд. Роботи
інституту значно розширювались у зв’язку із за
вданням щодо розвитку електрифікації країни,
електротехнічної промисловості та автоматизації
виробничих процесів.
Перші п’ятнадцять років діяльності інституту,
як видно тільки з коротенького переліку основних
робіт, які були виконані в інституті, дали мож
ливість чітко визначити основні напрямки діяль
ності:
— перетворення і стабілізації! параметрів елек
тромагнітної енергії;
— підвищення ефективності та надійності про
цесів електромеханічного перетворення енергії;
— аналіз, оптимізація і автоматизація режимів
електроенергетичних систем та Їхніх елементів;
— інформаційно-вимірювальні системи та
метрологічне забезпечення в електроенергетиці.
Слід зазначити, що роботи по цих наукових
напрямках були б неможливі, певна річ, без глибо
ких наукових досліджень із залученням основних
положень теоретичних засад електротехніки та
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електрофізики. Проте певна частина досліджень
цього плану виходить за межі якогось одного із
згаданих напрямків, має більш узагальнюючий,
так би мовити, "міжгалузевий" характер. Внаслідок
цього вбачається доцільним при підбитті підсумків
багаторічної діяльності Інституту виокремлення
цих досліджень, як це, зазвичай, робиться у журналі
"Технічна електродинаміка".
В той же час почалася реорганізація інституту.
На базі лабораторій було створено наукові відділи.
Інститут електротехніки у 1963 році було перейме
новано у Інститут електродинаміки АН УРСР.
Науковий напрямок — перетворення і стабілі
зація параметрів електромагнітної енергії —був за
початкований членом-кореспондентом АН Ук
раїни О.М.Міляхом та продовжений і розвинутий
його учнями: академіком НАН України А.К.Шидловським, членами-кореспондентами НАН Украї
ни І.В.Волковим, В.Г.Кузнецовим, Б.П.Борисовим,
АА.Щербою, Н.А.ІПидловською, канд.техн.наук
Ю.І.Драбовичем, докт.техп.наук К.ОЛипківським,
В.О.Барабановим, М.С.Комаровим, І.В.Мостовяком, В.С.Федієм, О.Д.Музиченком, В.Б.Павловим,
М.М.Юрченком, Е.М.Чехетом, О.ЄАнтоновим,
Ю.П.Ємцем, А.П.Ращепкіним, В.М.Ісаковим,
В.ФЖаркіним, І.П.Кондратенком та ін. По цьому
напрямку отримано фундаментальні результати,
які дозволили інститут угу стати науковим лідером
не тільки в Україні, але й серед країн СНД та дале
кого зарубіжжя. Становлення і розвиток цього на
прямку більш детально висвітлено в [2].
За останнє десятиріччя за цим науковим на
прямком в інституті проведено комплекс теоретич
них досліджень з розвитку теорії електромаг
нітного перетворення енергії, оцінка електро
магнітної сумісності та взаємодії широкого класу
перетворювачів електромагнітної енергії з енер
гоємними технологічними навантаженнями. Це
дозволило не тільки покращити показники систем
електроживлення (маса, габарити, ефективність та
ін.), але й підвищити ефективність технологічних
процесів за рахунок побудови спеціалізованих при
строїв, які максимально враховують особливості
електрофізичних процесів, що протікають у техно
логічному навантаженні. Результатом цих дослід
жень стало створення та впровадження принципо
во нового обладнання для сучасних технологій
(електротехнології обробки металу, технологічне
устаткування космічних апаратів), автономних
систем електроживлення, систем динамічного та
електромагнітносумісного електроприводу, елек
трообладнання для реалізації мікро- та нанотехнологій, що використовуються для отримання нових
електротехнічних матеріалів.
Значний внесок вчені інституту зробили у нау
кові дослідження, що пов’язані з підвищенням
ефективності та надійності процесів електромеха
нічного перетворення енергії.
Основоположником цього напрямку був членкореспондент НАН України І.М.Постніков. Під йо-
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го керівництвом та керівництвом його учнів акаде рахункового ресурсу турбогенераторів типу ТЕВ.
міка НАН України Г.Е.Счастливого, докт. техн. на
Провідне місце у вітчизняній науці і в країнах
ук А.ЕЛігценка, АА.Войтеха, А.М.Кравченка, СНД впродовж багатьох десятиліть мають праці
О.І.Тітко, Е.М.Федоренка, В.ЕВиговського, ВАЛіс- інституту щодо аналізу, оптимізації та автома
ника, В.І. Смородіна, В.ЕКисленка, А.ОАфоніиа, тизації режимів електроенергетичних систем та їх
П.Ф.Вербового, Л.І.Мазуренка та багатьох інших елементів.
створена наукова школа, яка широко відома своїми
Започаткували наукові дослідження в цьому
науковими досягненнями не тільки в Україні та напрямку відомі вчені — академіки В.М.Хрущов та
країнах СНД, а й у далекому зарубіжжі.
С.ОЛебедєв, класичні праці яких по дослідженню
Цей науковий напрямок має фундаментальні та розрахунку режимів електроенергетичних сис
дослідження в галузі фізико-технічних проблем тем (EEC) широко розвинуті в інституті. Ці дос
електромеханічного перетворення енергії, створен лідження продовжили докт.техн.наук Л.В.Цу
ня сучасних електромеханічних систем, розробки керник, докт.техн.наук ЕМ.Сирота, академіки НАН
нових турбогенераторів для електричних станцій, України Б.С.Стогній та О.В.Кириленко, член-козабезпечення необхідного рівня надійності такого респондент НАН України В.Г.Кузнецов, докт.техн.на
роду систем. Створено теорію, методи комплексно ук А.ВАвраменко, докт.техн.наук О.Ф.Буткевич,
го моделювання електромагнітних і теплових полів канд.техн.наук В.О.Крилов та багато інших.
у потужних турбогенераторах, а також перший у
Створення у 1949-1951 рр. під керівництвом
світі асинхронізований турбогенератор АСТГ-220 С.ОЛебедєва першої на європейському континенті
з великим рівнем надійності. Становленню та цифрової електронної обчислювальної машини
розвитку цього напрямку присвячена робота [3].
"МЕСМ" започаткувало застосування ЕОМ для
За останні десять років отримано значний на дослідження режимів та керування функціонуван
уковий доробок.
ням EEC. В інституті були виконані піонерські
Розроблено моделі, методи та методичні за роботи по застосуванню ЕОМ для аналізу ста
соби і проведено дослідження параметрів, характе тичної та динамічної стійкості, розрахунків уста
ристик теплових та електромагнітних процесів, ме лених режимів та струмів короткого замикання
ханічної і динамічної стійкості та принципів ство складних EEC, проведено широкий комплекс робіт
рення генераторів нового покоління синхронно- по дослідженню статичної та динамічної стійкосасинхронного типу. Розроблено, науково обгрунто тей складних енергосистем, розробці систем дис
вано та досліджено принципово нову конструкцію петчерського управління. Результати цих та по
ротора з зовнішньою демпферною системою, яка дальших досліджень детальніше представлено в
реалізує ідею синхронно-асинхронного генератора [4-7].
і дозволяє в асинхронному режимі у два рази збіль
За останні роки по цьому науковому напрямку
шити генеруючу потужність генератора без обме проведено комплекс теоретичних досліджень з роз
жень в часі, в тому числі при втраті збудження, до витку наукових основ функціонування складних
двох разів зменшити коливання потужності, а та систем, до яких належить енергетична система Ук
кож забезпечує високу динамічну та механічну раїни. Запропоновано нові методи побудови, роз
стійкість машин. Використання генераторів синх роблено засоби забезпечення режимної безпеки
ронно-асинхронного типу при модернізації елект електроенергетичних систем та мереж. Результати
ростанцій України забезпечить оптимальне спів цих досліджень стосуються роботи систем електро
відношення пікових, нанівпікових та базових по постачання в умовах несиметрії та несинусоїдальтужностей, розширення допустимих режимів і під ності та визначення зон режимної безпеки за
вищення динамічної стійкості всього енергетично критеріями якості та ефективності електропо
го обладнання.
стачання, резонансних процесів в електричних ме
Розроблено наукові засади, методичні та про режах різного ієрархічного рівня з метою їх попе
грамні засоби оцінки залишкового ресурсу ізоляції редження та знешкодження, оптимізації структури
обмоток статора турбо- і гідрогенераторів шляхом енергооб’єднань енергосистеми України при пла
оперативного контролю максимальної темпера нових та аварійних відключеннях основного устат
тури та побудови статистичних моделей для за кування.
лишкової напруги пробою обмоток. Проведені дос
За результатами цих досліджень вперше в Ук
лідження за статистичними даними для ряду ТЕС раїні та в межах СНД створена автоматизована
і ГЕС показали, що добові коливання по активній і система управління електроенергетичними об’єк
реактивній потужностях, робота в режимах спожи тами, яка забезпечує їх моніторинг, глибоку діаг
вання реактивної потужності, часті пуски і зупинки ностику та досконале управління шляхом збору
в декілька разів зменшують проектний ресурс об інформації від систем сучасних мікропроцесорних
моток. Виявлено зони максимального старіння ізо пристроїв релейного захисту та автоматики, її об
ляції обмоток при роботі турбогенераторів при робки, збереження та передачі на верхні рівні опе
підвищеному значенні с
. Результати досліджень ративного управління в обсягах, необхідних для
передано ДП заводу "Електроважмаш" (м.Харків) прийняття рішень як в нормальних, так і в аварій
для використання при багатофакторній оцінці роз них режимах роботи.
о ь < р
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Інститут має значний доробок фундамен
тальних досліджень в розвитку загальної теорії ви
мірювальних електричних і електронних кіл. На
основі цієї теорії колективом вчених під керівниц
твом члена-кореспондента АН України А.Д.Несте
ренка у 1947-1976 рр. та академіка НАН України
Ф.Б.Гриневича розроблено нові принципи побудо
ви різних типів надвисокоточних приладів для
електричних та магнітних вимірювань, створено
новий клас цифрових вимірювальних мостів, за
пропоновано ряд еталонів. В рамках цього напрям
ку добре відомі наукові праці докторів технічних
наук Є.ОАндрієвського, А.Д.Ніженського, А.І.Новіка, М.М.Сурду, З.Я. Монастирського, члена-ко
респондента НАН України С.Г.Таранова та бага
тьох інших. Вченими, що працюють в даному на
прямку, розвинуто теорію, розроблено принципи
та запропоновано ефективні технічні рішення побу
дови високоточних уніфікованих вимірювальних
перетворювачів та багатоканальних дистанційних
інформаційно-вимірювальних систем. Побудова
но пристрої з покращеними технічними характе
ристиками для дистанційного вимірювання пара
метрів малоємнісних та індуктивно-резистивних
чотирьохполюсних датчиків. Запропоновано нові
структурні та алгоритмічні методи підвищення
точності і швидкодії інформаційно-вимірюваль
них систем, призначених для технічної діагнос
тики та моніторингу стану потужного електро
технічного устаткування в енергетиці, на транс
порті, в інших галузях промисловості, а також ІВС
медичного призначення. Створено діючі зразки багатопараметрових мережевих імпедансометричних ІВС з відкритою архітектурою па основі
уніфікованих базових програмно-апаратних комп
лексів, призначених для аналізу та візуального
представлення широкосмугових інформативних
сигналів складної форми, а також лазерної далекомірної системи для визначення відстаней до дифузно-відбиваючої поверхні та параметрів вібрацій
безконтактним способом.
Теоретично обгрунтовано принципи побудови
та розроблено автоматизовані джерела для повірки
електролічильників з робочим струмом 500 А. Роз
роблено принципи побудови та алгоритми роботи
трифазних еталонних засобів вимірювання потуж
ності та електроенергії з робочим струмом 500 А.
Розроблено принципи побудови високочутли
вих базових електронних ІВС для біосенсорних
комплексів. Створено та практично перевірено у
співробітництві з Інститутом біохімії ім. О.В. Ііалладіна та Інститутом молекулярної біології і ге
нетики НАН України прототипи термометричних
та кондуктометричних біосенсорних систем. Ре
зультати багаторічних досліджень у даному науко
вому напрямку більш детально висвітлено у [8].
Як вже відзначалося, роботи вчених інституту
отримали високу оцінку. Про це говорить те, що
вчені інституту отримали загалом 17 Державних
премій, 6 премій НАН України ім.Г.Ф.Проскури, 4
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премії НАН України ім С.ОЛебедєва, 3 премії
НАН України ім В.М.Хрущова та премію МААН.
Серед вчених інституту 5 заслужених діячів науки і
техніки України, 2 заслужених винахідника Ук
раїни. Більш ніж ЗО наукових співробітників інсти
туту відзначені преміями НАН України для мо
лодих вчених, а 10 молодих науковців є стипен
діатами Президента України та НАН України.
Велика кількість розробок інституту відзначена
преміями, дипломами і медалями ВДНГ колиш
нього СРСР та України, золотої медалі Лейпцігської ярмарки. Високий рівень робіт інституту за
хищає більш ніж 2600 авторських свідоцтв і патен
тів зарубіжних країн.
Починаючи з 1979 р., на базі інституту був
заснований науковий журнал "Технічна електро
динаміка", що виходить друком раз на два місяці, та
збірник наукових праць "Праці Інституту елек
тродинаміки НАН України", що виходить тричі на
рік. Основні результати робіт вчених інституту
відображено в багатьох монографіях, підручниках,
препринтах, тематичних збірниках.
Інститут є базовим для Наукової ради НАН
України по комплексній проблемі "Наукові основи
електроенергетики", в рамках якої працює ціла
низка наукових семінарів по всій країні.
В інституті працюють три Спеціалізовані Ради
по захисту дисертацій доктора та кандидата наук з
семи спеціальностей, що відповідають основним
напрямкам наукових досліджень інституту.
В короткому огляді неможливо перелічити всі
результати досліджень вчених Інституту елек
тродинаміки НАН України за 60 років. Однак мож
на з впевненістю сказати, що вони суттєво вилину
ли на розвиток вітчизняної енергетики, електро
техніки, приладобудування та інших галузей госпо
дарства.
Інститут став кузнею наукових кадрів, які пра
цюють не тільки в академічних установах, але і в
ВУЗах, галузевих НДІ та промисловості, як в Ук
раїні, так і в країнах СНД та країнах далекого за
рубіжжя.
Наукові підрозділи інституту стали базою для
створення нових установ. Про Інститут кібернети
ки НАН України вже згадувалось.
На базі наукових відділів інституту були також
засновані Інститут радіотехнічних проблем НАН
України, Інститут проблем моделювання в енерге
тиці НАН України, Інститут загальної енергетики
НАН України, Інститут відновлюваної енергетики
НАН України, Інститут вугільних енерготехнологій НАН України та Науково-технічний центр
магнетизму технічних об’єктів НАН України (м.
Харків).
Сьогодні в інституті у 15 наукових відділах
працює 5 академіків НАН України та 5 членів-кореспондентів НАН України, 37 докторів технічних
наук та 101 кандидат технічних наук, високо
кваліфікований інженерно-технічний персонал.
Зусилля наукового колективу інституту сгіря-
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мовані на подальший розвиток фундаментальних
досліджень фізико-технічних проблем електро
енергетики та на вирішення актуальних науковотехнічних проблем функціонування паливно-енер
гетичного комплексу України.
Значний науковий потенціал та науково-тех
нічний доробок інституту показує, іцо науковопрактичні перспективи діяльності інституту СЛІД
очікувати по таких напрямках:
— наукова підтримка стратегії розвитку елек
троенергетики України, при цьому головні завдан
ня полягають в формуванні науково-обгруитованих підходів, елементів технічної політики, роз
робці фізико-технічних основ та створенні нових
технологій і обладнання з метою надійного забез
печення потреб народного господарства необхід
ною кількістю з відповідною якістю електричної
енергії;
—розробка науково-обгрунтовапихумов побу
дови нового покоління високоефективних прист
роїв та систем напівпровідникової перетворюваль
ної техніки, як основи створення енергозберігаю
чих технологій та підвищення енергетичної ефек
тивності промислового обладнання, зниження
енергоємності продукції;
— розробка наукових основ інформатизації
енергетики, що орієнтовані на вирішення пробле
ми підвищення надійності та безпеки електроенер
гетичного виробництва та окремих його об’єктів за
рахунок створення новітніх технологій управління,
контролю та діагностики;
— розробка наукових основ побудови нового
покоління високоефективного генеруючого устат
кування синхронно-асинхронного типу для енер
гетики України;
— подальший розвиток нових принципів побу
дови прецизійної вимірювальної апаратури і ство
рення на цій основі високоточних приладів та
систем для електричних і магнітних вимірювань.
Перспективним продовженням досліджень у
цьому напрямку може бути робота по створенню

національних еталонів електричних та інших фі
зичних величин.
Значний науковий потенціал та творчий доро
бок інституту дає всі підстави сподіватися, що і в
подальшому розробки науковців Інституту елект
родинаміки НАН України будуть суттєво впливати
на науково-технічний прогрес у багатьох галузях
промисловості нашої держави.
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