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Загальна інформація про курс 

Анотація  Дисципліна вивчає загальні питання будови, принципу дії, теорії, характеристики, режими роботи, способи дослідження та 
керування трансформаторів і електричних машин. 

Цілі курсу 

Метою вивчення дисципліни є підготовка бакалаврів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка», зокрема, за освітньою програмою Електромеханіка, що передбачає набуття теоретичних знань та практичних 
умінь з трансформаторів та електричних машин, здобуття навичок та інших компетентностей, достатніх для розуміння процесів 
та розв’язання комплексних проблем у галузі електричної інженерії. 
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Результати навчання вміння аналізувати процеси в електроенергетичному, 
електротехнічному та електромеханічному обладнанні, де використовуються трансформатори 
і електричні машини, оцінювати параметри їх роботи і цього обладнання в цілому, розробляти 
заходи щодо підвищення їх енергоефективності та надійності; вдосконалювати навички 
роботи з сучасним обладнанням при виконанні розрахунків режимів роботи 
електротехнічного, електроенергетичного та електромеханічного обладнання, відповідних 
комплексів та систем; знати особливості конструкцій окремих складових вузлів електричних 
машин і трансформаторів; знати особливості фізичних процесів та характеристик, що 
супроводжують їх роботу. 
 
Теми, що розглядаються  
Змістовий модуль № 1 Трансформатори і машини постійного струму 
Тема 1. Загальні відомості про електричні машини та трансформатори. 
Зміст та структура вивчання дисципліни. Роль та значення електричних машин і 
трансформаторів у сучасній електротехніці, прискоренні науково-технічного прогресу. Стан 
електромашинобудування в Україні. Значення дисципліни “Електричні машини” у підготовці 
інженерів-електромеханіків. Основи вивчання дисципліни - закони електромагнетизму. 
Загальні принципи роботи та класифікація електричних машин. Перспективи розвитку 
електромашинобудування. 
Тема 2. Будова та принцип дії трансформаторів. 
Призначення і будова трансформаторів, загальні відомості про них. Принцип дії і основні 
величини, що характеризують роботу трансформатора. ЕРС в обмотках трансформатора і його 
коефіцієнт трансформації 
Тема 3. Рівняння електричного і енергетичного стану трансформаторів. 
Рівняння напруг в обмотках трансформатора. Рівняння МРС і струмів обмоток 
трансформатора. Векторна діаграма трансформатора. Потужності і втрати потужності 
трансформатора. Енергетична діаграма трансформатора і його ККД. 
Тема 4. Схема заміщення і експериментальні дослідження трансформаторів. 
Зведений трансформатор: визначення, необхідність зведення, умови зведення. Схема 
заміщення трансформатора і фізичний сенс її елементів. Дослідження і характеристики 
трансформатора в режимі неробочого ходу. Визначення параметрів трансформатора і його 
схеми заміщення за даними досліду неробочого ходу. Дослідження і характеристики 
трансформатора в режимі короткого замикання. Визначення параметрів трансформатора і його 
схеми заміщення за даними досліду короткого замикання. 
Тема 5. Характеристики трансформаторів. 
Режим навантаження і робочі характеристики трансформатора. Зміна напруги трансформатора 
та його зовнішня характеристика. Розрахункова характеристика ККД трансформатора. 
Класифікація трансформаторів 
Тема 6. Трифазні трансформатори і автотрансформатори. 
Будова трифазних трансформаторів і схеми з'єднання їхніх обмоток. Співвідношення 
електричних величин і потужності трифазних трансформаторів. Поняття про групи з'єднань 
обмоток трансформаторів. Будова автотрансформаторів і співвідношення величин, які 
характеризують їхню роботу 
Тема 7. Основи принципу дії і режими роботи електричних машин 
Основи принципу дії і будова найпростіших електричних машин. Отримання ЕРС, напруг, 
струмів у найпростіших електричних машинах. Отримання електромагнітного моменту у 
найпростіших електричних машинах. Генераторний та двигунний режими роботи електричних 
машин і принцип їхньої зворотності 
Тема 8. Узагальнена конструкція і магнітні поля електричних машин. 
Узагальнений конструктивний модуль електричної машини і його загальні частини та 
елементи, матеріали, що використовуються. Магнітні поля в електричних машинах і поняття 
про реакцію якоря. Обертове магнітне поле трифазної обмотки 
Тема 9. Обмотки і потужності електричних машин.  



Принципи побудови обмоток електричних машин. ЕРС обмоток електричних машин та вплив 
на них  укорочення і розподілу витків, скосу пазів. Поняття про МРС обмоток електричних 
машин. Потужності і втрати потужності в електричних машинах. Класифікація електричних 
машин, основні параметри, що їх характеризують 
Тема 10. Будова машини постійного струму і основи принципу дії. 
Призначення і області застосування машини постійного струму. Будова машини постійного 
струму і призначення елементів її конструкції. Отримання ЕРС в обмотці якоря машини 
постійного струму. Отримання електромагнітного моменту машини постійного струму 
Тема 11. Режими роботи і потужності машин постійного струму.  
Генераторний режим роботи машини постійного струму, електрична схема заміщення, 
рівняння напруг та обертальних моментів. Двигунний режим роботи машини постійного 
струму, електрична схема заміщення, рівняння напруг та обертальних моментів. Потужності, 
втрати потужності і ККД машин постійного струму. Способи збудження машини постійного 
струму, умовні позначення 
Тема 12. Реакція якоря і комутація машин постійного струму, характеристик генераторів 
постійного струму.  
Поняття про реакцію якоря машин постійного струму і способи її зменшення. Поняття про 
комутацію МПС і способи подолання її наслідків. Характеристики генератора постійного 
струму з незалежним збудженням. Умови самозбудження генератора постійного струму з 
паралельним збудженням і його характеристики 
Тема 13. Аспекти роботи і характеристики двигунів постійного струму. 
Робота машини постійного струму як двигуна і основні рівняння для нього.  
Проблеми пуску і способи пуску двигунів постійного струму. Процес саморегулювання 
двигунів постійного струму. Електромеханічна характеристика двигунів постійного струму. 
Механічна характеристика двигунів постійного струму. Моментна характеристика двигунів 
постійного струму. Робочі характеристики двигунів постійного струму. 
Тема 14. Керування двигунами постійного струму  
Вихідні умови регулювання частоти обертання двигунів постійного струму. Спосіб 
регулювання частоти обертання двигунів постійного струму шляхом введення реостата до кола 
якоря. Спосіб регулювання частоти обертання двигунів постійного струму шляхом змінювання 
підведеної напруги. Спосіб регулювання частоти обертання двигунів постійного струму 
шляхом змінювання току збудження. Способи гальмування двигунів постійного струму. 
Змістовий модуль 2  Асинхронні та синхронні машини 
Тема 15. Конструкція і принцип дії трифазних асинхронних двигунів. 
Призначення і області застосування асинхронних машин. Конструкція трифазних асинхронних 
машин з короткозамкненим ротором. Конструкція трифазних асинхронних машин з фазним 
ротором. Принцип дії трифазних асинхронних двигунів. Ковзання ротора і відповідні режими 
роботи трифазних асинхронних двигунів 
Тема 16. Основні рівняння і схема заміщення трифазних асинхронних двигунів.  
ЕРС в обмотках трифазних асинхронних двигунів. Рівняння напруг трифазних асинхронних 
двигунів. Рівняння МРС і струмів трифазних асинхронних двигунів. Зведення ротора 
асинхронної машини до її статора. Схема заміщення трифазних асинхронних двигунів 
Тема 17. Енергетичні параметри трифазних асинхронних двигунів. 
Векторна діаграма трифазних асинхронних двигунів. Потужності та втрати потужності в 
трифазних асинхронних двигунів. Енергетична діаграма і ККД трифазних асинхронних 
двигунів. Електромагнітний момент трифазного асинхронного двигуна. Механічна 
характеристика асинхронного двигуна 
Тема 18. Аспекти роботи асинхронних двигунів. 
Процес пуску асинхронного двигуна, проблеми та способи пуску. Властивість 
саморегулювання трифазних асинхронних двигунів та умови стійкої роботи. Робочі 
характеристики трифазних асинхронних двигунів. Вихідні умови регулювання частоти 
обертання трифазних асинхронних двигунів 
Тема 19. Керування асинхронними двигунами 



Регулювання частоти обертання асинхронного двигуна введенням додаткового опору до кола 
ротора. Регулювання частоти обертання асинхронного двигуна змінюванням підведеної 
напруги. Регулювання частоти обертання асинхронного двигуна зміною кількості пар полюсів. 
Регулювання частоти обертання асинхронного двигуна змінюванням частоти підведеної 
напруги. Способи гальмування асинхронних двигунів 
Тема 20. Конструкція і принцип дії синхронних машин. Призначення і області застосування 
синхронних машин. Конструкція синхронного неявнополюсної синхронної машини. 
Конструкція явнополюсної синхронної машини. Принцип дії синхронного генератора. 
Принцип дії синхронного двигуна. Магнітні поля синхронної машини та види реакції якоря 
Тема 21. Основні рівняння і характеристики синхронних генераторів 
Поняття про ЕРС і індуктивні опори синхронної машини. Рівняння напруг та векторна 
діаграма неявнополюсного синхронного генератора. Рівняння напруг та векторна діаграма 
явнополюсного синхронного генератора. Характерника неробочого ходу синхронного 
генератора. Характерника короткого замикання синхронного генератора. Визначення 
індуктивного опору синхронних машин по поздовжній осі експериментальним шляхом 
Тема 22. Енергетичні параметри синхронної машини і характеристики синхронного 
генератора. 
Потужності, втрати потужності і ККД синхронної машини. Електромагнітний момент 
синхронної машини і рівняння моментів в різних режимах роботи. Робота синхронного 
генератора при автономному навантаженні. Зовнішня і регулювальна характеристики 
синхронного генератора. Навантажувальна характеристика і реактивний трикутник 
синхронного генератора. 
Тема 23. Робота синхронної машини в електроенергетичної мережі.  
Умови роботи синхронної машини в електроенергетичної мережі і її синхронізація при 
включенні. Регулювання реактивної потужності трифазних синхронних машин зміною струму 
збудження і U-подібі характеристики. Регулювання активної потужності трифазних 
синхронних машин зміною моменту обертання і кутова характеристика. 
Тема 24. Синхронні двигуни і їхні характеристики 
Проблеми пуску та способи пуску синхронного двигуна. Рівняння напруг і векторна діаграма 
синхронного двигуна. Механічна та робочі характеристики синхронного двигуна. Способи 
регулювання частоти обертання та способи гальмування синхронних двигунів. Поняття про 
синхронні компенсатори 
 
Форма та методи навчання 
Лекція, лекція-діалог, лекційне опитування, лабораторні заняття, практичні заняття, 
інженерний семінар, співбесіда, консультація. 
Методи контролю  
Поточний контроль реалізується у формі опитування на лекціях та практичних заняттях, 
контролю виконання індивідуальних завдань, проведення контрольних (модульних) робіт. 
Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної роботи студента, 
проводиться шляхом перевірки конспектів. Семестровий контроль проводиться у формі 
екзамену по екзаменаційних білетах відповідно до навчального плану в обсязі навчального 
матеріалу, визначеного навчальною програмою та у терміни, встановлені навчальним планом 
з урахуванням результатів поточної успішності. 
Розподіл балів, які отримують студенти  

Контрольні 
роботи 

Лабораторні 
роботи  РГ  Екзамен  Сума 

23  20  17  40  100 

  

 

 



Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів 
Рейтин-

гова 
оцінка, 

бали 

Оцінка 
ЕСТS та її 
визначен-

ня 

Націо-
нальна 
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. 

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.
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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 
розв’язанні практичних 
задач 

35-59 

FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Нерадо-
вільно 

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. 

1-34 

F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 

Нерадо-
вільно  - 

- 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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