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

Конструювання електричних машин, Проєктування електричних машин в САПР, Теплові, гідравлічні та аеродинамічні 

процеси в електричних машинах, Дослідження теплових і вентиляційних процесів в електричних машинах 

Загальна інформація про курс 

Анотація Дисципліна вивчає спеціальні питання конструкцій окремих складових вузлів електричних машин постійного та змінного струму. 

 

 

 

Цілі курсу 

Метою вивчення дисципліни є набуття знань з основних тенденцій і напрямків розвитку конструкції електричних машин; 

класифікацій і характеристик матеріалів, що використовуються в ЕМ; призначення і конструкцій магнітної системи та обмотки 
машин постійного струму, осердя, корпуса, обмотки статора машини змінного струму; конструкції осердь роторів, їх обмоток і 

контактних кільц; конструкції основних вузлів ротора СМ; конструкції і типу обмотки якоря МПС; призначення і вимог, що 

пред'являються до колектора; класифікацію підшипникових вузлів; набуття студентами практичних навичок з проведення 

механічного розрахунку валу. 

Формат Загальна кількість годин 120, з них 24 лекцій, 24 практичних занять, 72 самостійної роботи 

Семестр 6 

 



Результати навчання 

Визначати принципи побудови та нормального функціонування елементів 

електроенергетичних, електротехнічних електромеханічних комплексів та систем. 

Вдосконалювати навички роботи з сучасним обладнанням та програмним забезпеченням при 

виконанні розрахунків режимів роботи електротехнічного, електроенергетичного та 

електромеханічно-го обладнання, відповідних комплексів та систем. Знати особливості 

конструкцій окремих складових вузлів електричних машин. 
 

Теми, що розглядаються 
Тема 1. Тенденції розвитку конструкцій електричних машин та матеріали, що 

використовуються в ній.  
Основні тенденції розвитку ЕМ. Напрямки розвитку конструкції ЕМ. Класифікація 

матеріалів. Навантаження діючі на деталі ЕМ. 
Тема 2. Класифікація ЕМ. 
Класифікація ЕМ по основних ознаках. Класифікація ЕМ по зовнішніх факторах, які 

визначають її конструкцію. Класифікація систем вентиляції ЕМ. Схеми і характеристика 
витяжної і нагнітальної вентиляції. 

Тема 3. Магнітна система машин постійного струму (МПС). 
Призначення і конструкція станин МПС. Конструкція осердя головного полюса МПС. 

Конструкція осердя додаткового полюса МПТ. Призначення і типи обмоток магнітної 
системи МПС. Конструкція обмоток головних і додаткових полюсів та компенсаційної 
обмотки МПС. 

Тема 4. Корпус та осердя статора ЕМ змінного струму. 
Призначення і класифікація корпусів ЕМ змінного струму. Конструкція роз'ємних і 

нероз'ємних корпусів ЕМ змінного струму. Конструкція осердя із зовнішнім діаметром до 
990 мм. Способи скріплення цілих листів осердя. Конструкція осердя із зовнішнім діаметром 
понад 990 мм. Складання і кріплення сегментованого осердя. 

Тема 5. Обмотки статора ЕМ змінного струму. 
Класифікація обмоток статорів ЕМ змінного струму. Види і конструкція одношарових 

обмоток статора. Види і конструкція двошарових обмоток статора. Переваги і недоліки 
одношарових і двошарових обмоток. Кріплення лобових частин обмотки статора. 

Тема 6. Щити, вивідні пристрої та щітковий вузол. 
Конструкція підшипникових щитів. Призначення, типи і конструкція замкових 

поверхонь («замків»). Вимоги, що пред'являється до підшипникових щитів. Конструкція 
коробки і колодки виведень. Призначення і склад траверси. Типи і конструкція 
щіткотримачів. 

Тема 7. Конструкція осердь роторів (якорів) ЕМ.  
Основні ознаки і класифікація роторів і якорів. Основні вузли ротора асинхронної 

ЕМ, синхронної ЕМ і якоря МПС. Конструкція осердя ротора із зовнішнім діаметром до 990 
мм. Конструкція осердя ротора із зовнішнім діаметром понад 990 мм. 5 Конструкція 
обмоткотримачів і натискних фланців. Конструкція корпусу для осердя ротора.  

Тема 8. Конструкція обмоток ротора асинхронної машини (АМ). 
Класифікація обмоток ротора АМ і особливості їх виготовлення. Види і конструкція 

короткозамкненої обмотки ротора. Конструкція фазної обмотки ротора. Контактні кільця ЕМ 
змінного струму 

Тема 9. Конструкція основних вузлів ротора СМ.  
Конструкція явнополюсної синхронної машини. Конструкція дротяних котушок 

обмотки збудження СМ. Конструкція смугових котушок обмотки збудження СМ. 
Міжполюсні розпірки, умови установки і види. Призначення і конструкція заспокійливої 
(демпферної обмотки). Пускова обмотка ротора СМ. Конструкція корпусу ротора СМ. 
Особливості конструкції неявнополюсного ротора СМ. 

Тема 10. Обмотка якоря МПС. 
Конструкція і типи обмотки якоря МПС. Способи укладання провідників в 

прямокутні пази осердя якоря. Конструкція лобових частин обмотки якоря. Кріплення 
обмотки якоря. Зрівняльні з'єднання обмоток якоря. 

 



Тема 11. Колектор МПС. 
Призначення і вимоги, що пред'являються до колектора. Класифікація колекторів. 

Конструкція торцевого колектора. Конструкція арочного колектора. Колектор з бандажними 
кільцями. Колектор з пластмасовим корпусом.  

Тема 12. Конструкція вентиляторів. 
Типи вентиляторів, їх характеристика. Конструкція осьового вентилятора. 

Конструкція радіального вентилятора. Конструкція ваг балансування та способи їх 
розміщення. 

Тема 13. Вал і підшипникові вузли ЕМ. 
Класифікація валів ЕМ. Основні конструктивні елементи валу ЕМ. Сутність 

механічного розрахунку валу. Підшипники кочення, конструкція і класифікація. Типи 
вентиляторів, їх характеристика. Підшипники ковзання, конструкція і класифікація 

 

Форма та методи навчання 
Методи навчання: лекційні, практичні заняття, виконання розрахункового завдання. 
 

Методи контролю 

Поточний контроль реалізується у формі опитування на лекційних та практичних 

заняттях, 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 практичних занять – за 

допомогою здачі звітів про виконання практичних 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. Семестровий контроль може проводитися як в письмовій так і усній формі. 

Студент вважається допущеним до екзамену з навчальної дисципліни за умови здачі звітів 

про виконання усіх практичних робіт та індивідуального завдання, передбачених навчальною 

програмою з дисципліни. 
 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Контрольні  

роботи 
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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. 

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. 



1 2 3 4 5 

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. 

1–34 

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 

Вступ до спеціальності. Ознайомча практика 

Електротехнічні матеріали 

Технічна механіка 

Електричні машини 

Технологія електромашинобудування. 

Проєктування асинхронних машин  

Проєктування електричних машин в САПР 

Виробництво електричних машин 

Дипломне проєктування 

 
 
 

Провідний лектор: 

доцент кафедри електричних машин, 

доцент 

 

 

__________________ Андрій ЄГОРОВ 
(підпис) 

 

http://web.kpi.kharkov.ua/elmash/2485-2/

