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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  – 5 

Галузь знань: 

14 Електрична 

інженерія 

 

 

Нормативна: 

денна 

 

 

Блоків : 5 Спеціальність:  

141«Електроенергетика 

електротехніка та 

електромеханіка 

 

 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 19 
 

3-й 
 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  
 

Семестр 

Загальна кількість 

 годин –  150 

5-й 
  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи  

студента – 5,5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

молодший спеціаліст 

 

68 год. 
  

Практичні  

6 год.  - - 

Семінарські  

  -  - - 

Лабораторні 

 22год.   
 

Самостійна робота 

54 год. - - 

Індивідуальні завдання:  

 
Вид контролю:  

іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить (%): 

для денної форми навчання –    50,8 % 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 Програма дисципліни «Електричні машини» відноситься до дисциплін 

фахової підготовки, складена відповідно до освітньої програми спеціальності         

141 « Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

2.1 Метою викладання навчальної дисципліни « Електричні машини » є: 

набуття студентами знань та розумінь, пров’язаних з призначенням і видами 

електричних машин та апаратами їх комутації.  

 Набуття студентами компетенції , які проявляються у здатності 

застосовувати знання, зокрема: вміння читати електричні схеми, знання термінології 

та стандартів, здатності студентів засвоювати інформацію та прагнення до 

саморозвитку.  

Досягнення мети навчальної дисципліни забезпечується  шляхом  

формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині: 

вільне володіння державною мовою;  інноваційність; здатність поєднувати теоретич- 

ні знання з практикою; набуття  студентами комунікативних навиків та інші  компе-

тентності, передбачені стандартом освіти. 

   2.2.Основні завдання вивчення  навчальної дисципліни « Електричні 

машини» є: надання студентам базових та теоретичних знань та практичних 

навичок у галузі « Електротехніка та електромеханіка» що сприятиме формуванню 

у студентів уяви про електричні машини та трансформатори , їх будову , принцип 

дії, функціональне призначення . 

  В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

- Основи теорії електричних машин; 

- Основні параметри і процеси в електротехнічних пристроях; 

- Конструкцію електричних машин та принцип дії; 

- Функціональне призначення електричних машин; 

- Режими роботи електричних машин та основні технічні характеристики; 

-  Основні характеристики трансформаторів, конструкцію та принцип дії; 

-  Електричні машини постійного і змінного струму; 

- Особливості конструкції та схеми включення електричних двигунів; 

- Основні типи асинхронних двигунів, особливості конструкції; 

- Конструктивні особливості , принцип дії та галузь застосування синхронних 

електричних машин і генераторів. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти : 

- Виконувати розрахунок електричних кіл; 

- Користуватися технологічною літературою, таблицями та довідниковим 

матеріалом,уміти по плакату дати відповідь на поставлене питання; 
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- Читати схеми електричні, функціональні, принципові; 

- Розв’язувати задачі до відповідних тем; 

- Виконувати розгорнуті схеми обмоток статора; 

- Розраховувати та будувати механічну характеристику електричних двигунів; 

- Збирати схеми електричні монтажні; 

- Збирати пускорегулюючу апаратуру за схемою; 

- Проводити дослідження в ході виконання лабораторних робіт ; 

 

3.Програма навчальної дисципліни 

 «Машини постійного струму і трансформатори» 

Блок модуль 1-  « Колекторні машини » 

Модуль 1. Принцип роботи та побудова колекторних МПС 

Тема 1.   Побудова колекторних машин  

Конструкція колекторних машин; Принцип дії та характеристики машин 

постійного струму . Рівняння електричної та механічної рівноваги. 

Тема 2.  Принцип роботи колекторних машин в режимі генератора та двигуна. 

Принцип роботи  колекторних машин. Оберненість машини постійного струму. 

Тема 3. Лабораторна робота №1  

 «Дослідження принципу оберненості машин постійного струму» 

Тема4. Види обмоток якоря колекторної машини постійного струму . 

Петльові обмотки якоря. Хвильові обмотки. Умови симетріі обмоток якоря.  

Тема 5. Зрівнювальні з´єднання обмоток 

Тема 6.   Практична робота №1    Розрахунок параметрів МПС. 

Модуль 2 . Магнітне коло машини постійного струму (МПС) 

Тема 7.  Конструкція магнітопровода.  

Схема електрична принципова магнітопровода. Принцип роботи.  

Тема 8.   Магніторушійна сила обмоток збудження.     

Магніторушійна сила обмотки збудження на пару полюсів в режимі х.х 

Визначення  суми магнітних напруг на ділянках магнітного кола. 

Тема 9.  Реакція якоря 

Реакція якоря в машині постійного струму: магнітне коло машини при 

навантаженні. Компенсація обмоток,побудова і галузь застосування. 

Тема10. Збудження МПС. 

 Схеми збудження машин постійного струму : незалежні,  сірієсні, шунтові, 

компаундні  схеми збудження МПС. 

Модуль 3. Комутація у машинах постійного струму 

Тема 11.  Іскріння на колекторі  МПС 

Причини,які визивають іскріння на колекторі. Шкала іскріння по ДСТУ. 

Сутність процесів комутації. Види комутації. Засоби поліпшення комутації.  
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Модуль 4. Колекторні генератори постійного струму 

Тема 12.  Рівняння напруг, моментів, потужностей 

Рівняння напруг, моментів, потужностей для генератора. 

Тема 13.  Генегатори незалежного збудження . 

Схема вмикання генератора незалежного збудження. Характеристики ГНЗ. 

Тема 14.  Генератори з самозбудженням . 

Схема генератора з паралельним збудженням. 

Принцип самозбудження генератора постійного струму і його характеристики. 

Тема 15.  Лабораторна робота №2 

«Дослідження принципу роботи генератора постійного струму  

паралельного збудження» 

Модуль 5. Колекторні двигуни постійного струму 

Тема 16. Рівняння напруг,моментів,потужностей 

Рівняння напруг для двигунів постійного струму,рівняння моментів і 

потужностей для ДПС. Колекторні двигуни ДПС:  паралельні (шунтові), 

послідовні (серієсні),із змішаним з’єднанням ( компаудні). Схеми збудження ДПС.  

Тема 17. Двигуни незалежного збудження. 

Принцип роботи ДПС НЗ, основні характеристики, галузь застосування. 

Основні поняття пуску двигуна. Пускові реостати.   

Тема 18. Двигуни паралельного збудження. 

Схема вмикання в мережу. Експлуатаційні властивості та характеристики ДПС 

ПЗ.  Шунтовані двигуни  постійного струму паралельного з’єднання.   

 Двигуни послідовного та змішаного збудження. Регулювальні властивості 

колекторних ДПС. 

Тема 19.  Втрати у двигунах постійного струму 

Втрати та коефіцієнт корисної дії ДПС. 

Тема 20.   Лабораторна робота №3 

«Дослідження принципу дії шунтового двигуна постійного струму» 

Тема 21.  Електромашинний посилювач.  

Тахоренератор. Безконтактний двигун. Виконавчі двигуни. 

Тема 22.   Нагрівання електричних машин.  

Номінальні режими роботи.  Охолодження великих машин. 

Змістовний блок 2 . «Трансформатори» 

Модуль 6. Побудова та робочий процес трансформаторів. 

Тема 23.  Призначення трансформаторів 

Побудова та робочий процес трансформаторів, призначення, галузь застосування, 

принцип дії, класифікація трансформаторів однофазних і трифазних. 

Приведення параметрів вторинної обмотки трансформатора до первинної 

обмотки. 

Тема 24.  Рівняння напруг, МРС,струмів трансформаторів. 

Рівняння електрорушійних сил(ЕРС). Вплив магніторушійних сил (МРС)вторинної 

обмотки трансформатора на основний магнітний потік. Правило Ленца. 

Рівняння струмів реального трансформатора. Приведення параметрів вторинної 

обмотки трансформатора до первинної обмотки. 
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Тема25.  Трансформація трифазних струмів 

Дослідження трансформаторів в різних режимах роботи: при розімкненій 

вторинній обмотці в режимі холостого ходу,коли потужність тр-ра без 

навантаження дорівнює нулю. Втрати в магнітопроводі на перемагнічування 

магнітопровода. Втрати на нагрівання обмотки при проходженні по ній струму. 

Потужність магнітних втрат. Характерні втрати у режимі короткого 

замикання , коли вторинна обмотка замкнена накоротко. Аварійний режим 

короткого замикання для трансформатора. 

 Тема № 26. Лабораторна робота №4 

«Дослідження режимів роботи трансформаторів:холостого ходу,короткого 

замикання та навантаження» 

Модуль 7. Схеми , групи з’єднання обмоток та паралельна робота 

трансформат 

Тема 27.  Групи зєднання обмоток трифазних трансформаторів 

Дві групи з’єднання для однофазного трансформатора.  

Застосування годинникової  характеристики .Схеми з’єднання обмоток і векторні 

діаграми. Паралельна робота трансформаторів.  

Тема 28.  Лабораторна робота №5 

«Дослідне визначення груп зєднання обмоток трифазних трансформаторів» 

Тема 29.  Лабораторна робота №6 

«Дослідження паралельної роботи трифазних трансформаторів» 

Модуль 8. Автотрансформатори та три обмоткові трансформатори 

Тема 30. Автотрансформатори.  

Особливості побудови автотрансформаторів, принцип роботи, галузь 

застосування.  Три обмоткові трансформатори з плавним регулюванням напруги, 

з рушійним осердям та регулюванням підмагнічування шунтів. 

Модуль 9. Трансформатори спеціального призначення 

Тема 31.  Трансформатори для випрямляючих та автоматичних пристроїв 

Однонапівперіодного та двонапівперіодного випрямлення.  

Трансформатори для автоматичних пристроїв: імпульсні, пік – трансформатори, 

перетворювачі частоти, та трансформатори для ручного дугового зварювання. 

Тема 32. Трансформатори для дугового дугового зварювання,зварювальні 

трансформатори. Перетворення (пониження) напруги з 220В або 380В на 60В, 

Блок модулів 3 -  «Електричні машини змінного струму» 

Змістовний модуль  10.  Загальні поняття теорії БК машин  змінного струму. 

Тема 33. Принцип дії безколекторних машин змінного струму. 

Принцип дії синхронного   генератора та асинхронного двигуна.   

Загальні поняття теорії безколекторних машин змінного струму.  

Модуль 11. Конструкція статора та принцип виконання обмоток статора 

Тема34. Поняття про секцію, котушку, котушкові групи полюсну поділку,  

Послідовне, паралельне та змішане з’єднання обмоток котушечних груп. 

Розрахунок параметрів. Побудова розгорнутої схеми обмоток статора. 

Тема 35.  Принцип побудови обмоток  статора. 
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Тема 36. Практична робота №2.  

Розрахунок параметрів та побудова розгорнутої схеми обмотки статора 

Тема 37. Одношарові та двошарові обмотки. 

Основні поняття. Розрахунок обмотки і розгорнута  схема.  

Одношарові та двошарові обмотки статора. 

 

Модуль 12. Електрорушійна сила обмоток статора 

Тема 38.  Електрорушійна сила котушки, котушкової групи 

 та обмоток статора. ЕРС котушки, котушечної групи обмоток.  

Ізоляція обмоток. Класи ізоляції по нагрівотривалості. 

Змістовний модуль 13.     « Асинхронні машини» 

Тема 39.  Режим роботи та конструкція асинхронних машин 

Рушійний, генераторний,  гальмівний режим асинхронних двигунів. 

ЕРС, у осердях обмотки ротора виникає струм. Взаємодія струмів з обертальним 

магнітним полем на роторі . 

 Тема 40. Поняття про ковзання .  

Побудова асинхронних двигунів з короткозамкненим та фазним ротором. 

Тема 41. Зєднання обмоток статора «зіркою»  та  «трикутником» 

Тема 42. Магнітне коло асинхронної машин. 

Основні поняття. Магнітні потоки розсіювання. 

Модуль 14. Робочий процес  трифазного асинхронного  двигуна 

Тема 43.  Рівняння напруг, ЕРС обмоток статора, ЕРС обмоток ротора. 

   Частота ЕРС у обмотці ротора. Рівняння напруг для кола ротора АД за другим 

законом Кірхгофа . Робочий процес трифазного АД. 

Модуль 15. Електромагнітний момент та робочі характери. трифазних АД 

Тема 44. Електромагнітний момент та механічні характеристики АД. 

 Електромагнітний момент та робочі характеристики АД. 

Залежність частоти обертання n 2, ККД, корисного моменту на валуМ2, 

коефіцієнт потужності cos 𝜑,і струму статора І1 від корисної потужності Р2  

Тема 45.  Втрати та ККД 

Втрати електричні, механічні, магнітні та додаткові в асинхронних двигунах. 

 ККД асинхронного двигуна. 

Тема 46.  Робочі характеристики АД. 

Режими роботи електричного двигуна . Види робочих характеристик АД. 

Тема 47. Практична робота №3 

Розрахунок та побудова  механічної характеристики АД     

Тема 48. Методи навантаження  трифазного асинхронного двигуна. 

Метод безпосереднього навантаження та косвений метод.Досліди  х.х .та к.з. АД. 

Тема 49. Лабораторна робота №7 

«Дослідження роботи АД в режимі перевантаження при зниженій напрузі» 

Тема 50. Лабораторна робота №8 

«Дослідження роботи АД в режимі короткого замикання» 

Тема 51.Лабораторна робота №9 

  «Дослідження роботи АД в режимі холостого ходу» 
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Модуль 16. Пуск та регулювання частоти обертання трифазних АД 

Тема 52.  Пускові властивості АД з фазним ротором. 

Основні поняття . Схема пуску АД з фазним ротором.  

Тема 53.  Пускові властивості АД   з короткозамкненим ротором 

Поняття про пускові властивості .Схема пуску АД з коротко замкненим  

ротором.  

Тема 54.  АД з поліпшеними   пусковими  властивостями. 

Двигун з глибокими пазами на роторі. 

Тема 55.  АД з двома короткозамкненими клітками на роторі. 

Двукліточний ротор. Схема. Механічна характеристика. 

Тема 56.  Лабораторна робота №10 

«Дослідження принципу регулювання частоти обертанняАД з фазним ротором» 

Модуль 17. Однофазні та конденсаторні двигуни. 

Принцип дії і пуск однофазного асинхронного двигуна. 

Тема 57.  Принцип дії  конденсаторного двигуна. 

Схема електрична принципова конденсаторного двигуна. 

Тема 58.  Живлення двофазного двигуна від трифазної  

мережі( двох систем напруг)  

Вмикання двофазного двигуна у трифазну мережу. 

Тема 59.  Принцип дії трифазного універсального  двигуна. Схема пуску.  

Тема 60. Лабораторна робота №11 

«Дослідження принципу дії    УАД» 

Модуль 18. Асинхронні машини спецпризначення 

Тема61. Індукційний регулятор, фазорегулятор. 

Тема62. Лінійні асинхронні двигуни 

Тема63.  Низьковольтні та високовольт АД 

Тема64. Кранові та металургійні   АД 

Модуль 19.   Синхронні двигуни 

Тема65. Засоби збудження та побудова синхронних машин,синхронних 

генераторів. Типи СГ : дизель генератор   турбогенератор, гідрогенератори. 

Тема66 Магнітне коло та характеристики синхронних генераторів 

  Втрати та ККД  СГ 

Тема 67. Магнітне коло та магніт. поле  СГ 

Тема 68.  Реакція якоря    рівняння напруг,ЕРС 

Тема 69. Включення СГ на паралельну  роботу   

Тема 70.  Електромагнітний момент СГ 

Тема 71. U – подібні характеристики СГ 

Тема 72.  Синхронні двигуни та синхронні компенсатори . Побудова, пуск СД. 

Тема 73.  Принцип дії синхронного компенсатора 

Тема 74. Синхронні машини спеціального призначення.  

Реактивні та гістерезисні двигуни. Крокові двигуни 

Тема 75. Підсумкове заняття. 

 Семестрова контрольна робота.    

 Залік. 
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4.Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

усього 
у тому числі 

л. пр. Л.Р. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Блок модуль 1-  «Машини постійного струму  і трансформатори» 

Змістовний модуль 1- «Колекторні машини» 

Принцип роботи та конструкція колекторних машин постійного струму 

Тема 1.Побудова колекторних машин 2 2     

Тема 2.Принцип роботи колекторних 

машин в режимі генератора та двигуна. 

Оберненість електричної  машини. 

2 2     

Тема 3.Лабораторна робота №1 

«Дослідження принципу оберненості МПС 
2   2   

Тема 4. Обмотки якоря колекторної машини 

постійного струму. Види обмоток якоря 
2     2 

Тема 5.Зрівнювальні з’єднання обмоток 2     2 

Тема 6. ПР№1  Розрахунок параметрів МПС   2 
 

2    

Модуль 2. Магнітне коло машини постійного струму 

Тема7. Конструкція магнітопроводів 2 2    
 

Тема8.Магніторушійно сила обмоток 

збудження. Магнітне коло та його дільниці 
2 2     

Тема9. Реакція якоря 2 2    
 

Тема10. Збудження МПС 2 2     

Модуль 3.Комутація машин постійного струму 

Тема11. Сутність процесів комутації. 

Іскріння на колекторі. 
2 2     

Модуль 4.      Колекторні  генератори постійного струму 

Тема12.Рівняння напруг, моментів, потужн. 2 2     

Тема 13. Генегатори незалежного збуджен 2     2 

Тема 14.  Генератори з самозбудженням  2 
 

   2 

Тема 15. Лабораторна робота №2 

«Дослідження принципу роботи генератора 

паралельного збудження»  

 

 

2 

  

 

 

2 

  

Модуль 5.    Колекторні двигуни постійного струму 

Тема16.  Рівняння напруг,моментів,потуж 2 2     
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Тема 17. Двигуни незалежного збудження. 

Двигуни паралельного збудження. 
2     2 

Тема 18.  Двигуни послідовного та 

змішаного збудження 
2     2 

Тема 19.  Втрати у двигунах постійного 

струму. ККД  двигунів  постійного струму. 
2 2     

Тема 20.  Лабораторна робота №3 

«Дослідження принципу дії  ДПС» 
2   2   

Тема 21.  Електромашинний посилювач. 

Тахоренератор. Безконтактний двигун. 

Виконавчі двигуни. 

2 2    
 

Тема 22. Нагрівання електричних машин. 

Номінальні режими роботи. Охолодження 

великих машин. 

2 2    
 

Разом блок модуль 1 

 
44 24 2 6  12 

  Блок модуль 2-  «Трансформатори» 

Змістовний модуль 6. Побудова та робочий процес трансформаторів 

Тема 23. Призначення трансформаторів 

Конструкція трансформаторів 
2 2     

Тема 24. Рівняння напруг, МРС,струмів 2 2     

Тема 25. Трансформація трифазних струмів. 

Хар-ка хол.ходу,к.з. та зовнішні 

характеристики трансформаторів 

2 2     

Тема 26.  Лабораторна робота №4 

«Дослідження режимів роботи 

трансформаторів:холостого ходу,короткого 

замикання та навантаження» 

2   2   

Модуль 7.Схеми , групи з’єднання обмоток та паралельна робота трансформат 

Тема 27.  Групи зєднання обмоток 

трифазних трансформаторів.  

Паралельна робота трансформаторів 

2 2     

Тема 28. Лабораторна робота №5 

«Дослідне визначення груп зєднання 

обмоток трифазних трансформаторів» 

2   2   

Тема 29.  Лабораторна робота №6 

«Дослідження паралельної роботи 

трифазних трансформаторів» 

2   2   
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Модуль 8.   Автотрансформатори та три обмоткові трансформатори 

Тема 30. Автотрансформатори . 

Три обмоткові трансформатори 
2 2    

 

Модуль 9.  Трансформатори спеціального призначення 

Тема 31.Трансформатори для 

випрямляючих та автоматичних пристроїв 
2     2 

Тема 32. Трансформатори для дугового 

зварювання 
2     2 

Разом змістовний модуль 2 20 10  6  4 

Блок модуль 3 -  «Електричні машини змінного струму» 

Модуль 10. Загальні поняття теорії безколекторних машин  змінного струму 

Тема 33. Принцип дії синхронного   

генератора та асинхронного двигуна 
2 2     

Модуль 11.  Конструкція статора та принцип виконання обмоток 

Тема 34. Поняття про секцію, 

котушку,групу 
2     2 

Тема 35. Принцип побудови обмоток стато 2 2     

Тема 36.  ПР №2 Розрахунок параметрів та 

побудова розгорнутої схеми обмотки статор 

 

2 
 

 

2 
 

 
 

Тема 37. Одношарові та двошарові обмотк 2     2 

Модуль 12.   Електрорушійна сила обмоток статора 

Тема 38.  Електрорушійна сила котушки, 

котушкової групи та обмоток статора 
2 2     

Разом змістовний модуль 3 12 6 2   4 

Блок модуль 4 « Асинхронні машини» 

Модуль 13. Режим роботи та конструкція асинхронних машин 

Тема 39.  Рушійний, генераторний,  

гальмівний режим асинхронних двигунів 
2     2 

Тема 40.  Поняття про ковзання. Побудова 

асинхронних двигунів з короткозамкненим 

та фазним ротором 

2 2     

Тема 41.  Зєднання обмоток статора 

«зіркою»  та  «трикутником» 
2     2 

Тема 42.  Магнітне коло асинхронної машин 2     2 

Модуль 14.   Робочий процес  трифазного асинхронного  двигуна 

Тема 43.  Рівняння напруг, ЕРС обмоток 

статора, ЕРС обмоток ротора 
2 2     
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Модуль 15.   Електромагнітний момент та робочі характеристики трифазних АД 

Тема 44.Електромагнітний момент 

та механічні характеристики АД 
2 2     

Тема 45.  Втрати та ККД 2 2    
 

Тема 46. Робочі характеристики АД 2 2    
 

Тема 47.  ПР№3  Розрахунок та побудова  

механічної характеристики АД     
2  2  

 
 

Тема  48.  Методи навантаження  

трифазного асинхронного двигуна 
2 2     

Тема  49.  Лабораторна робота №7 

«Дослідження роботи АД в режимі 

перевантаження при зниженій напрузі» 

2   2   

Тема  50.  Лабораторна робота №8 

«Дослідження роботи АД в режимі к.з.» 
2   2   

Тема  51.  Лабораторна робота №9 

«Дослідження роботи АД в режимі хол.ход» 
2   2   

Модуль 16.  Пуск та регулювання частоти обертання трифазних АД 

Тема 52.    Пускові властивості АДз фаз рот 2 2     

Тема  53.  Пускові властивості АД  

                  з короткозамкненим ротором 
2 2    

 

Тема  54.  АД з поліпшеними  

                   пусковими  властивостями 
2 2     

Тема  55.  АД з двома короткозамк.клітками 2     2 

Тема  56.  Лабораторна робота №10 

«Дослідження принципу регулювання 

частоти обертанняАД з фазним ротором» 

 

2 
  

 

2 
  

Модуль 17. Однофазні та конденсаторні двигуни 

Тема  57.  дії однофазного двигуна 

                  та конденсаторного двигуна 
2 2     

Тема 58.Живлення двофазного двигуна від 

трифазної мережі( двох систем напруг) 
2     2 

Тема 59.  Принцип дії трифазного     

                   універсального  двигуна 
2     2 

Тема  60.  Лабораторна робота №11 

«Дослідження принципу дії    УАД» 

 

2 
  

 

2 
  

Модуль 18.   Асинхронні машини спецпризначення 

Тема  61.  Лінійні асинхронні двигуни 2     2 

Тема  62.  Індукційний регулятор 2     2 
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Тема  63.  Низьковольтні та високовольт АД 2     2 

Тема  64.  Кранові та металургійні   АД 2     2 

Разом  блок  модуль-  4 52 20 2 10 
 

20 

Блок модуль 5 -  « Синхронні двигуни» 

Модуль 19.   Засоби збудження та побудова синхронних машин 

Тема  65.  Засоби збудження синхронних 

генераторів. Типи СГ : дизель генератор 

                      турбогенератор, гідрогенератор 

2 2     

Тема 66.   Втрати та ККД  СГ 2     2 

Тема 67.  Магнітне коло та магніт. поле  СГ 2     2 

Тема68.  Реакція якоря рівняння напр,ЕРС 2 2     

Тема 69. Включення СГ на паралельну роб. 2 2     

Тема70.   Електромагнітний момент СГ 2     2 

Тема71.  U – подібні характеристики СГ 2     2 

Тема72. Побудова, пуск СД, U – подібні криві.  1 
 

   1 

Тема73.   Принцип дії синхр.компенсатора 1     1 

Тема74.   Синхронні машини спец. признач. 

Крокові двигуни. 
2     2 

Разом блок модуль 5 18 6    12 

 Тема 75.  Семестрова контрольна робота 2 2 
 

 
 

 

Підсумкове заняття    залік 2 2 
 

 
 

 

Всього  годин  згідно   навчальної  

програми 
150 68 6 22 

 
54 
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   5.Теми семінарських занять  

Навчальним планом не передбачено 

6.Теми практичних занять 

    Навчальним  планом не передбачено. 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Розрахунок параметрів машини постійного струму 2 

2 
Розрахунок параметрів та побудова     розгорнутої схеми 

обмотки статора                           Вар .20 
2 

3 
Розрахунок та побудова  механічної характеристики АД 

                                                        Вар .20    
2 

4 Всього 6 

 

6. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кільк 

годин 

1 Дослідження принципу оберненості машин постійного струму 2 

2 Дослідження принципу роботи генератора паралельного збудження 2 

3 Дослідження принципу дії двигуна постійного струму 2 

4 Дослідження режимів роботи трансформаторів:холостого ходу, 

короткого замикання, режим навантаження 

2 

5 Дослідне визначення груп з’єднання обмоток трифазних 

трансформаторів 

2 

6 Дослідження паралельної роботи трифазних трансформаторів 2 

7 Дослідження роботи АД в режимі перевантаження  

при зниженій напрузі 

2 

8 Дослідження роботи АД в режимі короткого замикання 2 

9 Дослідження роботи АД в режимі холостого ходу  2 

10 Дослідження принципу регулювання частоти обертання АД з 

фазним ротором 

2 

11 Дослідження принципу дії    УАД 2 

Разом 22 
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7. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кільк 

годин 

 Змістовний модуль 1.  Колекторні машини  

1 Види обмоток якоря МПС 2 

2 Зрівнювальні з’єднання обмоток  МПС 2 

3 Генератори незалежного збудження      2 

4 Генератор з самозбудженням 2 

8 Двигуни з послідовним та змішаним збудженням 2 

9 Двигуни незалежного та паралельного збудження 2 

 Змістовний модуль 2.Трансформатори  

10 Трансформатори для випрямляючих та автоматичних пристроїв 2 

11 Трансформатори для дугового зварювання 2 

 Змістовний модуль 3.    Загальні  поняття теорії 

безколекторних машин змінного струму 

 

12 Поняття про секцію, котушку, котушкову групу 2 

13 Одношарові та двошарові обмотки 2 

 Змістовний модуль  4. Асинхронні двигуни  

14 Рушійний режим,генераторний та гальмівний режим 2 

15 Види з’єднання обмоток 2 

16 Магнітне коло асинхронної машини 2 

17 АД з двома короткозамкненими частинами клітки 2 

18 Живлення двофазного двигуна від трифазної мережі 

 ( двох систем напруг) 

2 

19 Принцип роботи однофазного конденсаторного двигуна 2 

20 Індукційний регулятор.  Фазорегулятор. 2 

21 Лінійні асинхронні двигуни 2 

22 Низьковольтні та високовольтні АД 2 

23 Кранові та металургійні двигуни 2 

 Змістовний модуль 5. Синхронний двигун  

24 Магнітне коло та магнітне поле СГ  2 

25 Електромагнітний момент 2 

26 Побудова та пуск синхронного двигуна 2 

27 Принцип дії компенсатора 2 

 Разом 54 
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8. Індивідуальні завдання не передбачено 

9.   Основні методи навчання з дисципліни «Електричні машини»: 

 словесні (лекції, бесіди, пояснення); 

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

 практичні (лабораторні роботи, реферати, самостійна робота); 

 самоконтроль та мотивація. 

      10.  Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

з дисципліни «Електричні машини» 

Бали 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з предмету 

«Електричні машини» 

«5» Ставиться, якщо студент ґрунтовно і повно викладає вивчений матеріал, 

виявляє повне розуміння матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує свої 

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

а й самостійно складені, викладає матеріал послідовно і правильно з точки 

зору норм літературної мови. 

«4» Ставиться, якщо студент дає відповідь, що задовольняє ті ж вимоги, що й 

оцінка «відмінно», але допускає деякі помилки та поодинокі недоліки в 

послідовності викладу матеріалу і мовленнєвому оформленні. 

«3» Ставиться, якщо студент виявляє знання і розуміння основних положень 

даної теми, але викладає матеріал не досить повно і допускає помилки у 

формулюванні визначень; не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати 

свої думки і відчуває труднощі під час добору прикладів; викладає матеріал 

непослідовно і допускає помилки у мовному оформленні. 

«2» Ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини вивченого 

матеріалу відповідного модуля, допускає у формулюванні визначень 

помилки, що спотворюють їх зміст, непослідовно й невпевнено  викладає 

матеріал, або якщо студент виявляє повне незнання чи нерозуміння 

матеріалу. 

 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:  

повнота і правильність відповіді;   ступінь усвідомленості, розуміння вивченого;   

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; 
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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: 

- викладає  матеріал  не досить повно і допускає помилки у формулюванні 

правил, визначень; 

- не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки і відчуває 

труднощі під час добору прикладів; 

- викладає матеріал не послідовно і допускає помилки в мовленєвому 

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. 

 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. 

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. 

 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.  
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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». 

 Засоби оцінювання: 

 Оцінювання наочні (знання ілюстрації, демонстрація схем, по плакату усні 

відповіді, відповіді на питання у картці – завданні  усно ,або письмово);  

 Оцінювання практичні (лабораторні роботи, реферати, самостійна робота); 

Оцінювання свого домашнього завдання, самоконтроль та мотивація, студенту 

пропонується обрати рівень відповідно до своїх знань за складністю виконання 

домашнього завдання. Рівень своїх знань визначає студент. 

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

захист лабораторних робіт, фронтальне письмове опитування(ФПО) 

Пакет проміжного контролю дисципліни «Електричні машини» для 

контрольних письмових опитувань студентів. 

 Застосування рефератної форми контролю засвоєння знань. 

Наочна форма усного опитування з апаратурою та робочими стендами. 

Такі засоби оцінювання демонструють пізнавальні надбання студентів,уміння 

обрати стенд відповідно до теми та розкрити знання конструкції електричного 

двигуна ,технічні характеристики,галузь застосування,режим роботи двигуна. 

Таке оцінювання має комплексний характер пов’язуючи кілька тем. 

Інтегроване оцінювання – по темі пуск двигуна,повторюємо теми з дисципліни 

«Системи керування електричними приводами» пускова ,комутаційна та 

регулююча апаратура.  Оцінювання знання схем також має інтегрований 

характер,захист від струмів короткого замикання, апаратуру захисту для 

електричних двигунів студенти вивчають паралельно – дисципліна «Системи 

керування електроприводами»  
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11.Методичне забезпечення 

 

1.Навчальна програма навчальної дисципліни «Електричні машини» 

2.Робоча програма навчальної дисципліни «Електричні машини» 

3.Конспект лекцій навчальної дисципліни «Електричні машини» 

4.Пакет проміжного контролю дисципліни «Електричні машини» 

5.Пакет підсумкового контролю дисципліни «Електричні машини» 

6.Пакет тестового контролю дисципліни «Електричні машини» 

7.Олімпіадна робота дисципліни «Електричні машини» 

8.Методичні вказівки з лабораторних та практичних робіт 

 9.Методичні вказівки до самостійної роботи 

10. Плакати, схеми,рисунки, картки – завдання,індивідуальні завдання  

дисципліни «Електричні машини» 

         11.Довідниковий матеріал 

12.Методичний посібник «Розрахунок параметрів та побудова розгорнутої 

схеми двошарової обмотки статора» 

13.Методичні вказівки до виконання домашніх робіт самостійної позаурочної 

роботи 

14.Пакет питань до іспиту з дисципліни «Електричні машини» 

12. Рекомендовані джерела інформації 

Базова 

1.Кацман М.М. «Електричні машини і електричний привод автоматичних 

пристроїв» М. Вища школа, 1987р. 

2.Кацман М.М. «Руководство к лаборатор. 

 работам к електрическим машинам и електроприводам»М.  

Вища школа, 1983 р. 

3.Кацман М.М. «Електричні машини» М. Вища школа1990р. 

4.Попович М.Г. «Електричні машини та електропривод побутової техніки» 

5.Паначевний Б,І, «Курс електротехніки» підручник, Харків ,Торнадо, 1999р. 

6.Вольдек А.М.  «Електричні машини» Л. Енергія, 1978 р. 

Допоміжна 

1.Довідник по електричним машинам Копилова Б.К. 

Енегроатоміздат, 1988р. 

2.Копилова Б.К. та Клокова М. довідник по електричним машинам1989р. 
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