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Доцент, канд. техн. наук, доцент кафедри електричних машин. Має більше 60 публікацій, основні курси –  

Дослідження теплових і вентиляційних процесів в електричних машинах, Теплові, гідравлічні та аеродинамічні процеси 

в електричних машинах, Конструювання електричних машин, Проєктування електричних машин в САПР,  

Загальна інформація про курс 

Анотація Дисципліна вивчає спеціальні питання дослідження теплового та вентиляційних процесів в електричних машинах та особливості їх 

розрахунку. 

 

 

 

Цілі курсу 

Метою вивчення дисципліни є набуття знань з принципів побудови еквівалентних гідравлічних схем машин постійного струму, 

турбо- і гідрогенераторів, асинхронних та синхронних двигунів; проведення вентиляційних розрахунків з використанням сучасних 

пакетів програм на ЕОМ; дослідження стаціонарного і нестаціонарного теплових процесів в електричних машинах; розрахунку 
охолоджувачів електричних машин, набуття студентами практичних навичок в моделюванні температурного поля в електричних 

машинах різного типу. 

Формат Загальна кількість годин 150, з них 32 лекцій, 16 практичних занять, 16 лабораторних занять, 86 самостійної роботи 

Семестр 2 

 



Результати навчання 
Відтворити процеси в електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних 

системах при їх моделюванні на персональному комп’ютері. Визначати план заходів з 
підвищення надійності, безпеки експлуатації та продовження ресурсу електроенергетичного, 
електротехнічного та електромеханічного обладнання і відповідних комплексів і систем. 
Розробляти та впроваджувати системні заходи з підвищення надійності, ефективності 
експлуатації та продовження ресурсу обладнання та об’єктів електроенергетики, 
електротехніки та електромеханіки. Обирати напрям наукового дослідження та приймати в 
ньому участь з урахуванням сучасних проблем в області електроенергетики, електротехніки 
та електромеханіки. Вирішувати професійні задачі з проектування, монтажу та експлуатації 
електроенергетичних, електротехнічних, електромеханічних комплексів та систем. 
Досліджувати, розраховувати аналізувати тепловий стан електричних машин різних 
конструктивних виконань, проводити вентиляційні розрахунки електричних машин. 

 

Теми, що розглядаються 
Тема 1. Електрогідравлічні схеми (ЕГС) машин постійного струму великої 

потужності та їх розрахунок. 

Тема 2. ЕГС турбогенераторів з різними способами охолодження. 

Тема 3. ЕГС гідрогенераторів. 

Тема 4. ЕГС асинхронних двигунів з різними способами охолодження. 

Тема 5. ЕГС синхронних двигунів. 

Тема 6. Розрахунок вентиляторів.  

Тема 7. Вентиляційні розрахунки з використанням сучасних пакетів програм на 
ЕОМ. 

Тема 8. Дослідження теплового процесу в електричних машинах з безпосереднім 
охолодженням. Вибір довжини та перерізу охолоджуючих каналів. 

Тема 9. Еквівалентна теплова схема заміщення (ЕТС) статора турбогенератора з 
водяним охолодженням. 

Тема 10. Дослідження стаціонарного теплового процесу в якорі машини постійного 
струму методом ЕТС. 

Тема 11. Дослідження нестаціонарного теплового процесу в якорі машини постійного 
струму методом ЕТС. 

Тема 12. Дослідження стаціонарного теплового процесу в електричних машинах з 
використанням методу скінчених елементів. 

Тема 13. Дослідження нестаціонарного теплового процесу в електричних машинах з 
використанням пакету програм МАTLAB-SIMULINK. 

Тема 14. Охолоджувачі електричних машин та їх розрахунок. 

 

Форма та методи навчання 
Методи навчання: лекційні, практичні, лабораторні заняття, виконання 

розрахункового завдання. 

 

Методи контролю 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, захисту лабораторних робіт, 

перевірки виконання індивідуальних завдань, проведення контрольних робіт. Контроль 

складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної роботи студента, 

проводиться: з лекційного матеріалу – перевіркою конспектів; з лабораторних занять – за 

допомогою захисту лабораторних робіт. Семестровий контроль проводиться у формі 

екзамену по екзаменаційних білетах відповідно до навчального плану в обсязі навчального 

матеріалу, визначеного навчальною програмою та у терміни, що встановлені навчальним 

планом з урахуванням результатів поточної успішності. Результати поточного контролю 

(поточна успішність) безпосередньо враховуються для виставлення оцінки з даної 

дисципліни. Студент вважається допущеним до екзамену з навчальної дисципліни за умови 

захисту усіх лабораторних робіт та індивідуального завдання, передбачених навчальною 

програмою з дисципліни. 

  



Розподіл балів, які отримують студенти 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 
Р Екзамен Сума 

22 28 20 30 100 

 
 

Критерії та система оцінювання знань та вмінь студентів 
 

Рейтингова 

оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90–100 А Відмінно 

– Глибоке знання навчального 

матеріалу модуля, що містяться 
в основних і додаткових 
літературних джерелах; 
– вміння аналізувати явища, які 
вивчаються, в їхньому 
взаємозв’язку і розвитку; 
– вміння проводити теоретичні 
розрахунки; 
– відповіді на запитання чіткі, 
лаконічні, логічно послідовні; 
– вміння вирішувати складні 
практичні задачі. 

Відповіді на 

запитання можуть 

містити незначні 

неточності 

82–89 В Добре 

– Глибокий рівень знань в 
обсязі обов’язкового матеріалу, 
що передбачений модулем; 

– вміння давати аргументовані 
відповіді на запитання і 
проводити теоретичні 
розрахунки; 
– вміння вирішувати складні 
практичні задачі. 

Відповіді на 

запитання містять 

певні неточності 

75–81 С Добре 

– Міцні знання матеріалу, що 
вивчається, та його 
практичного застосування; 
– вміння давати аргументовані 
відповіді на запитання і 
проводити теоретичні 
розрахунки; 
– вміння вирішувати практичні 
задачі. 

– невміння 
використовувати 

теоретичні знання 
для вирішення 

складних 
практичних задач. 

 

  



1 2 3 4 5 

64–74 D Задовільно 

– Знання основних 

фундаментальних положень 
матеріалу, що вивчається, та їх 
практичного застосування; 
– вміння вирішувати прості 
практичні задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

– невміння 

аналізувати 
викладений 
матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 
– невміння 
вирішувати 

складні 

практичні задачі. 

60–63 Е Задовільно 

– Знання основних 

фундаментальних положень 
матеріалу модуля, 
– вміння вирішувати 
найпростіші практичні задачі. 

Незнання окремих 

(непринципових) 

питань з матеріалу 

модуля; – невміння 

послідовно і 

аргументовано 

висловлювати 

думку; 
– невміння 
застосовувати 

теоретичні 
положення при 

розвязанні 

практичних задач 

35–59 

FХ 

(потрібне 

додаткове 

вивчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення 

матеріалу модуля може бути 

виконане в терміни, що 

передбачені навчальним 

планом. 

Незнання 

основних 

фундаментальних 

положень 
навчального 

матеріалу модуля; 
– істотні помилки 

у відповідях на 

запитання; 
– невміння 
розв’язувати 

прості практичні 

задачі. 

 

  



1 2 3 4 5 

1–34 

F (потрібне 

повторне 

вивчення) 

Незадовільно – 

– Повна 

відсутність знань 
значної частини 
навчального 
матеріалу модуля; 
– істотні помилки 

у відповідях на 
запитання; 
–незнання 
основних 

фундаментальних 
положень; 
– невміння 
орієнтуватися під 

час розв’язання 

простих 

практичних задач 
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Структурно–логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 

спирається на дисципліни: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються дисципліни: 

Вища математика. 

Електротехнічні матеріали. 

Електричні машини. 

Технологія електромашинобудування. 

Конструювання електричних машин. 

Основи програмування та комп’ютерна графіка в 

електричних машинах. 

Загальна теорія електричних машин. 

Дипломне проєктування. 
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