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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна програма навчальної дисципліни “Електричні машини»
розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення
навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію
розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз .
Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою
сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі
електротехніки та електромеханіки.
Метою викладання дисципліни є : отримання студентами загальних
знань що до принципів електромеханічного перетворення енергії, принципів
дії будь-яких електричних машин та їхніх властивостей; ознайомлення
студентів з основними правилами експлуатації електричних машин та
тенденціями сучасного розвитку електромашинобудування.
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
- навчити студентів аналізувати різні режими роботи електричних
машин усіх типів;
- проводити аналіз робочих характеристик електричної машини;
- навчити студентів основним методам експериментальних досліджень
електричних машин;
- навчити студентів визначати характеристики машин за даними
досліджень;
- надати студентам уяву про шляхи підвищення ефективності
електричних машин.
У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:
Знати:
- принципи дії будь-яких машин і трансформаторів та вплив параметрів
машин на їх електричні показники;
- властивості і основні характеристики машин;
- методи експериментального визначення параметрів машин.
Вміти:
- вибирати машини і трансформатори для конкретних умов
використання;
- використовувати паспортні й експериментальні дані для визначення
характеристик трансформаторів та електричних машин.
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним
принципом і складається з чотирьох навчальних модулів, а саме:
 навчального модуля №1 «Машини постійного струму»
 навчального модуля №2 «Трансформатори»
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 навчального модуля №3 «Загальні питання електричних машин
змінного струму. Асинхронні машини»
 навчального модуля №4 «Синхронні машини» кожен з яких є логічно
завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної
дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної
роботи та аналіз результатів ії виконання.
Окремими п’ятим модулем є курсові роботи, які студент виконує в
п’ятому семестрі. КР є важливою складовою закріплення та поглиблення
теоретичних та практичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі
засвоєння навчального матеріалу дисципліни.
Навчальна дисципліна «Електричні машини» базується на знаннях таких
дисциплін, як: «Теоретичні основи електротехніки» «Вища математика»,
«Загальна фізика», «Інженерна графіка», «Обчислювальна техніка та
алгоритмічні мови» та є базою для вивчення таких дисциплін, як: «Електричні
системи та мережі», «Електрична частина станцій та підстанцій», «Основи
релейного захисту та автоматизації енергосистем» та інших.
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Модуль №1. «Машини постійного струму»
Тема 2.1.1. Генератори постійного струму. Предмет дисципліни, ії цілі
та завдання. Основні закони, покладені в основу дії електричної машини.
Класифікація електричних машин Конструкція та принцип дії машини
постійного струму.. Рівняння генератора постійного струму. Оберненість
електричних машин постійного струму. Схеми збудження. Реакція якоря.
Комутація машини постійного струму. Умови самозбудження генератора з
паралельним збудженням. Характеристики генератора постійного струму з
різними схемами збудження.
Тема 2.1.2. Двигуни постійного струму. Принцип дії. Рівняння
двигунів постійного струму. Характеристики двигунів постійного струму.
Характеристики двигунів постійного струму з паралельним збудженням.
Характеристики двигунів постійного струму з послідовним збудженням.
Тема 2.1.3. Пуск та регулювання швидкості обертання двигунів
постійного струму. Особливості пуску двигунів постійного струму. Способи
пуску двигунів постійного струму. Регулювання швидкості двигунів
постійного струму паралельного та незалежного збудження. Регулювання
швидкості двигунів постійного струму послідовного збудження.
2.2. Модуль №2. «Трансформатори»
Тема 2.2.1 Однофазний трансформатор. Конструкція трансформаторів,
класифікація, області застосування. Принцип дії трансформатора. Рівняння
трансформатора, приведений трансформатор. Режими роботи. Втрати і ККД.
Схема зміщення, векторні діаграми. Досліди холостого хода та короткого
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замикання.
Зовнішня
характеристика.
Робочі
характеристики
трансформаторів.
Тема 2.2.2. Трифазні трансформатори. Схеми і групи з’єднання.
Особливості паралельної роботи. Розрахунок параметрів трансформатора по
паспортним даним.
Тема
2.2.3.
Спеціальні
трансформатори:
Багатовитковий
трансформатор, трансформатори напруги та струму, рівняння, схема
заміщення. Автотрансформатор, особливості перетворення потужності
2.3. Модуль №3 «Загальні питання електричних машин змінного
струму. Асинхронні машини»
Тема 2.3.1. Загальні питання теорії машин змінного струму. Обмотки
машин змінного струму. Магніторушійна сила багатофазної
обмотки.
Електрорушійна сила багатофазної обмотки. Магнітне коло машин змінного
струму. Особливості розрахунку ділянок магнітного кола. Втрати машин
змінного струму, ККД. Рівняння нагріву та охолодження. Способи
охолодження та режими роботи.
Тема 2.3.2 Асинхронні машини. Конструкція та принцип дії
асинхронної машини. Перетворення енергії в асинхронної машини. Рівняння
АМ. Приведення ротора до статора. Т та Г-подібні схеми заміщення, векторна
діаграма. Електромагнітний момент, механічна характеристика. Втрати,
енергетична діаграма, ККД. Робочі характеристики АМ. Режими роботи.
Способи пуску та підвищення пускових властивостей асинхронних двигунів.
Способи регулювання швидкості обертання
асинхронних двигунів.
Спеціальні АМ. Однофазні та двофазні асинхронні двигуні. Способи зниження
втрат в асинхронних двигунах
2.4. Модуль № 4 «Синхронні машини»
Тема 2.4.1 Синхронні машини. Конструкція, принцип дії і схеми
збудження синхронної машини. Магнітне поле синхронної машини без
навантаження та з навантаженням. Реакція якоря. Рівняння кола якоря СМ.
Векторні діаграми. Характеристики синхронного генератора. Кутові і Uподібні характеристики СМ. Робота синхронної машини з мережею.
Тема 2.4.2. Синхронні компенсатори та двигуни. Синхронні
компенсатори реактивної потужності. Синхронний двигун.
Пуск та
регулювання частоти обертання СД.
2.5. Модуль №5. «Курсова робота. Розрахунок силового трифазного
трансформатора»
Курсова робота з дисципліни виконується у п’ятому семестрі, відповідно
до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою
поглиблення знань теорії і надбання практичних навичок розрахунку
розв’язання електротехнічних задач.
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Виконання курсової роботи є важливим етапом у підготовці до
дипломного проекту майбутнього фахівця.
Конкретна мета курсової роботи міститься у проведенні розрахунку
трифазного силового трансформатора та знаходження оснівних геометричних
розмірів.
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