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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни  складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістрів спеціальності 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка за освітньою програмою «Електричні машини і 

апарати». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є спеціальні питання побудови та 

експлуатації електричних машин та апаратів, у тому числі альтернативні варіанти їх 

конструкції, особливості розрахунків електромагнітних та енергетичних параметрів, 

а також моделювання режимів їх роботи при різних видах неякісності живлячої 

напруги. 

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна “Спеціальні питання теорії 

електричних машин і апаратів” тісно пов’язана із фундаментальними дисциплінами 

“Загальна фізика”, “Математика”, “Обчислювальна техніка та програмування” та  

загальноінженерними дисциплінами “Теооретичні основи електротехніки”, 

“Електричні машини”, “Електричні апарати” та “Математичні методи обчислення на 

ЕОМ” відповідно до навчального плану. 

Програма навчальної дисципліни складається з наступних змістових модулів. 

1. Спеціальні питання конструкції та фізичні процеси в електричних машинах 

та апаратах. 

2. Спеціальні питання режимів роботи електричних машин та апаратів. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Спеціальні питання теорії 

електричних машин і апаратів” є 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. 

1.2. Основними завданням вивчення дисципліни “Спеціальні питання теорії 

електричних машин і апаратів” є:  

– 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. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 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; 
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 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. 

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. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться:  

240 годин / 8 кредитів ECTS для денної форми навчання; 

240 годин / 8 кредитів ECTS для заочної форми навчання. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. 

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. 

 

Змістовий модуль 2.  

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. 

 

3. Рекомендована література 

1. Фильц Р.В. Математические основы теории электромеханических 

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

5. Костенко М.П. Электрические машины. Специальная часть. – Л. – М.: ГЭИ, 

1949. – 713 с. 

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

Энергоиздат, 1981. – 184 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Модульний контроль, іспит, виконання курсової роботи (проекту). 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання   

Облік відвідування, опитування, захист лабораторних робіт, комплекти 

тестових завдань для проведення поточного та підсумкового контролю. 




