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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність 

(спеціалізація), освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів* – 

8/8 

Галузь знань 

14 Електрична інженерія 

Базова 

 

Модулів – ___2/2___ 
                  (кількість семестрів) 

Спеціальність: 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка  

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 

2/2 
5-й 6-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання __– / КП__ 
                         ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Освітня програма: 

«Електричні машини і 

апарати» 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 240/240 

10/11 12/13 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,2** 

самостійної роботи 

студента – 4,4** 

Освітній ступінь: 

магістр 

16/16 год. 4/4 год. 

Практичні, семінарські 

24/24 год. 8/8 год. 

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

80/60 год. 108/88 год. 

ІНДЗ 

0/20 год 0/20 год 

Вид контролю:  

іспит / іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 80/160=0,5; 

для заочної форми навчання – 12/108=0,11. 

* 1 кредит = 30 год. 

Кількість кредитів =
30

 годин кількість загальна
. 

** семестр = 18 неділь (якщо дисципліна 2 семестри = 36 неділь) 

Кількість аудит. (самост.) =
кількість годин 

18
. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: надання студентам необхідних знань та умінь щодо особливостей 

теоретичних та експериментальних досліджень електричних машин та апаратів у 

стаціонарних і перехідних режимах роботи при урахуванні реальних фізичних 

процесів та явищ в елементах конструкції, властивостей використовуваних 

матеріалів, параметрів та характеристик напруги живлення. 

Завдання: ознайомлення із спеціальними питаннями теорії, принципами 

побудови та режимами роботи електричних машин та апаратів, а також 

особливостями їх застосування на практиці при дослідженні параметрів та 

характеристик реальних зразків електричних машин і апаратів; оволодіння 

навичками дослідження стаціонарних та перехідних процесів в основних 

конструктивних вузлах та електричних машинах і апаратах у цілому при різних 

видах впливів з боку навантаження та електричної мережі живлення.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:  

знати:  принципи побудови спеціальних типів обмоток машин постійного та 

змінного струму;  особливості математичних моделей комутації колекторних 

машин; методи розрахунку електромагнітних параметрів електричних машин 

з урахуванням їх нелінійності; методи теоретичного та експериментального 

визначення додаткових втрат; особливості раціонального вибору 

електричних машин до складу промислового обладнання; 

 

уміти: визначати та розділяти складові втрат в електричних машинах різних 

видів; користуватись методами вибору та порівняльної оцінки електричних 

машин для їх основних режимів роботи у складі промислового обладнання; 

моделювати динамічні режими електричних машин за умови неякісності напруги 

живлення; розраховувати параметри електричних машин за умови нелінійної їх 

зміни у статичних та динамічних режимах роботи; досліджувати перехідні 

процеси та статичні характеристики основних видів електричних апаратів. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Спеціальні питання конструкції та фізичні процеси 

в електричних машинах та апаратах 

 

Змістовий модуль 1. Спеціальні питання конструкції та фізичні процеси 

в електричних машинах та апаратах 

Тема 1. Спеціальні типи обмоток машин постійного та змінного струму. 

Тема 2. Комутація колекторних машин постійного та змінного струму. 

Тема 3. Параметри електричних машин та їх розрахунок. 

Тема 4. Додаткові втрати в електричних машинах та трансформаторах. 

Тема 5. Визначення додаткових втрат в асинхронних машинах. 

Тема 6. Питання нагрівання, охолодження та вентиляції електричних машин.  

Тема 7. Особливості раціонального вибору електричних машин до складу 

промислового обладнання. 
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Змістовий модуль 2. Спеціальні питання режимів роботи електричних 

машин та апаратів 

Тема 8. Робота трансформаторів та електричних машин змінного струму при 

несиметричних умовах. 

Тема 9. Перехідні режими в електричних машинах. 

Тема 10. Дослідне визначення параметрів синхронної машини. 

Тема 11. Математичне моделювання електричних машин з нелінійними 

параметрами у при несинусоїдальності та несиметрії напруги живлення. 

Тема 12. Високочастотні коливання та перенапруги у трансформаторах та 

електричних машинах. 

Тема 13. Додаткові моменти та зусилля в електричних машинах та 

трансформаторах у різних режимах роботи. 

Тема 14. Режими роботи тягових електромагнітних апаратів. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб с.р.  л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Змістовий модуль 1. Спеціальні питання конструкції та фізичні процеси в 

електричних машинах та апаратах 

Тема 1. 

Спеціальні типи 

обмоток машин 

постійного та 

змінного струму 

 

 

 

18 2 4 – 12 2 – 2 – 14 

Тема 2. Комутація 

колекторних 

машин постійного 

та змінного 

струму 

 

12 2 2 – 8 2 1 1 – 14 

Тема 3. 

Параметри 

електричних 

машин та їх 

розрахунок 

18 4 2 – 12 2 1 1 – 16 

Тема 4. Додаткові 

втрати в 

електричних 

машинах та 

трансформаторах 

24 4 4 – 16 1 1 – – 18 
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Тема 5. 

Визначення 

додаткових втрат 

в асинхронних 

машинах 

24 4 4 – 16 1 1 – – 16 

Тема 6. Питання 

нагрівання, 

охолодження та 

вентиляції 

електричних 

машин 

6 2 – – 4 1 1 – – 14 

Тема 7. 

Особливості 

раціонального 

вибору 

електричних 

машин до складу 

промислового 

обладнання 

18 2 4 – 12 3 1 2 – 16 

Разом за семестр 

(за змістовим 

модулем 1) 

120 20 20 – 80 12 6 6 – 108 

Змістовий модуль 2. Спеціальні питання режимів роботи електричних машин та 

апаратів 

Тема 8. Робота 

трансформаторів 

та електричних 

машин змінного 

струму при 

несиметричних 

умовах 

 

12 2 2 – 8 14 1 1 – 12 

Тема 9. Перехідні 

режими в 

електричних 

машинах 

 

16 4 4 – 8 15 1 2 – 12 

Тема 10. Дослідне 

визначення 

параметрів 

синхронної 

машини 

 

12 4 – – 8 13 1 – – 12 
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Тема 11. 

Математичне 

моделювання 

електричних 

машин з 

нелінійними 

параметрами у 

при 

несинусоїдальнос

ті та несиметрії 

напруги живлення 

18 4 4 – 10 17 1 2 – 14 

Тема 12. 

Високочастотні 

коливання та 

перенапруги у 

трансформаторах 

та електричних 

машинах 

14 2 4 – 8 15 1 – – 14 

Тема 13. 

Додаткові 

моменти та 

зусилля в 

електричних 

машинах та 

трансформаторах 

у різних режимах 

роботи 

14 2 4 – 8 12 – – – 12 

Тема 14. Режими 

роботи тягових 

електромагнітних 

апаратів 

14 2 2 – 10 14 1 1 – 12 

ІНДЗ (КР, РГ, к/р, 

реферат) 

20 – – – 20 – – – – 20 

Разом за семестр 

(за змістовим 

модулем 2) 

120 20 20 – 80 120 6 6 – 108 

Усього годин 240 40 40 – 160 240 12 12 – 216 
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5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн/зфн 

1 Методи еквівалентних величин 4/2 

2 Розрахунок потужності електродвигуна для основних 

режимів роботи 

2/1 

3 Розрахунок потужності двигуна при змінному 

навантаженні 

2/1 

4 Визначення оптимальної потужності для заміни 

незавантаженого двигуна 

4/– 

5 Розрахунок уточненої механічної характеристики 

електродвигуна 

4/– 

6 Визначення та розподіл складових втрат 4/2 

Разом за семестр 20/6 

7 Розрахунок енергетичних характеристик частотно-

регульованого асинхронного двигуна  

2/1 

8 Моделювання динамічних режимів роботи електричних 

машин при несинусоїдальному живленні 

4/2 

9 Моделювання динамічних режимів роботи електричних 

машин при несиметричному живленні 

4/2 

10 Математичні моделі асинхронних двигунів з урахуванням 

вихрових струмів у статорі й роторі 

4/– 

11 Урахування насичення у математичних моделях 

електричних машин з нелінійними параметрами 

4/– 

12 Урахування витиснення струму у пазу у математичних 

моделях електричних машин з нелінійними параметрами 

2/1 

Разом за семестр 20/6 

Усього годин 40/12 
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6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн/зфн 

1 2 3 

1 Подвійні обмотки. Обмотки трифазної скомпенсованої 

колекторної машини 

12/14 

2 ЕРС зубцевих пульсацій та трансформаторна ЕРС. Особливості 

комутації одно- та трифазних колекторних двигунів 

8/14 

3 Самоіндукція короткозамкнених витків. Індуктивності обмоток 

колекторних машин 

12/16 

4 Додаткові втрати при навантаженні у масивних металевих 

частинах машини. Моменти від гістерезису та вихрових 

струмів у роторі та додаткові втрати асинхронної машини 

16/18 

5 Природа додаткових втрат в асинхронних двигунах. 

Розрахунок вищих гармонік магнітного поля у різних частинах 

асинхронної машини  

16/16 

6 Принципи охолодження електричних машин різними 

середовищами. Ефективні системи вентиляції 

4/14 

7 Критерії порівняння електричних машин та їх серій. Вибір 

електродвигунів для пожежо- та вибухонебезпечних 

промислових установок 

12/16 

Разом за семестр 80/108 

8 Несиметричні режими роботи трифазного асинхронного 

двигуна 

8/12 

9 Асинхронні режими багатофазної синхронної машини 8/12 

10 Вплив насичення на параметри перехідних режимів 8/12 

11 Урахування витіснення струму у пазі. Перетворення енергії 

призмінюваних незалежних змінних 

10/14 

12 Вплив коливальних контурів електричних машин та 

трансформаторів на процес відновлення напруги на контактах 

вимикача 

8/14 

13 Механічні зусилля в обмотках при короткому замиканні. 8/12 

14 Розрахунок перехідних процесів та статичних характеристик 

трифазного електромагніту 

10/12 

Разом за семестр 60/88 

Усього годин   140/196 
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7. Індивідуальні завдання 

Курсова робота (проект). 

 

8. Методи навчання 

Лекції, практичні заняття, консультації, індивідуальна робота.                                                     

 

9. Методи контролю 

Модульний та підсумковий контроль, виконання курсової роботи 

(проекту). 

 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Види занять 
Максимальна  

сума балів  

Лекції: 10 

– відвідування (100%|> 75% |>50%) 3 | 2 | 1 

– конспект 2 

– активна робота на лекціях до 5 

Поточний  та  підсумковий контроль: 60 

– оцінка за захист лабораторних робіт 

(узагальнена оцінка: «відм» | «добре» | «задов») 

до 15 

( 15 | 13 | 10) 

– оцінка за змістовий модуль №1 

(узагальнена оцінка: «відм» | «добре» | «задов») 

до 20 

( 20| 18 | 15) 

– оцінка за змістовий модуль №2 

(узагальнена оцінка: «відм» | «добре» | «задов») 

до 20 

( 20| 18 | 15) 

– оцінка за підготовлену презентацію / реферат 5 

Робота студентів на практичних заняттях 30 

– відвідування (100%|> 75% |>50%) 3 | 2 | 1 

– конспект (виконання самостійних завдань) 15 

– активна робота на практичних заняттях до 12 

Всього: 100 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою для екзамену, 

заліку, курсового проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки щодо виконання практичних занять з навчальної 

дисципліни «Спеціальні питання теорії електричних машин та апаратів» для 

студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка за спеціалізацією «Електричні машини і 

апарати». 

2. Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної 

дисципліни «Спеціальні питання теорії електричних машин та апаратів» для 

студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка за спеціалізацією «Електричні машини і 

апарати». 

3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Спеціальні питання теорії електричних машин та апаратів» для студентів денної 

та заочної форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка за спеціалізацією «Електричні машини і апарати». 
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12. Рекомендована література 

Базова 

1. Фильц Р.В. Математические основы теории электромеханических 

преобразователей. – К.: Наук. думка, 1979. – 208 с. 

2. Кузнецов Б.В. Выбор электродвигателей к производственным механизмам. 

– Мн.: Беларусь, 1984. – 80 с. 

3. Сипайлов Г.А. , Кононенко Е.В. , Хорьков К.А. Электрические машины: 

Специальный курс. – М.: Высш.шк., 1987. – 286 с.  

4. Копылов И.П. Моделирование электрических машин. – М.: Высш.шк., 

1987. – 248 с. 

 

Допоміжна 
1. Костенко М.П. Электрические машины. Специальная часть. – Л. – М.: 

ГЭИ, 1949. – 713 с. 

2. Гаинцев Ю.В. Добавочные потери в асинхронных двигателях. – М.: 

Энергоиздат, 1981. – 184 с. 

 
13. Інформаційні ресурси 

 
1. Бібліотека Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградьського, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20. 

2. Електронна бібліотека кафедри електричних машин та апаратів 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградьського, м. 

Кременчук, вул. Першотравнева, 20. 

3. Мультимедійні презентації щодо використовуваних методів та засобів. 

4. Програмний пакет Mathcad. 




