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Загальна інформація про курс 

Анотація 
Дисципліна вивчає основи проєктування машин постійного струму загальнопромислового призначення, методики 
електромагнітного, теплового та вентиляційного розрахунків. Розробку конструкції МПС та проведення механічних розрахунків 
основних деталей та вузлів МПС. Основні питання виробництва машин постійного струму. 

Цілі курсу 

Метою вивчення дисципліни є отримання знань з сучасних методів проектування машин постійного струму 
загальнопромислового призначення, технології їх виробництва, а також набуття практичних навичок прийняття обґрунтованих, 
самостійних інженерних рішень при виконанні курсового проекту з проєктування двигуна постійного струму загального 
призначення. 

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

Семестр 2 

 



Результати навчання  

Вміти аналізувати процеси в електроенергетичному, електротехнічному та 

електромеханічному обладнанні і відповідних комплексах і системах; визначати план заходів 

з підвищення надійності, безпеки експлуатації та продовження ресурсу електроенергетичного, 

електротехнічного та електромеханічного обладнання і відповідних комплексів і систем;  

володіти методами математичного та фізичного моделювання об’єктів та процесів у 

електроенергетичних та електромеханічних системах; опановувати нові версії або нове 

програмне забезпечення, призначене для комп’ютерного моделювання об’єктів та процесів у 

електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах. 

Теми, що розглядаються 

Змістовий модуль № 1. Проєктування МПС загальнопромислового призначення. 

Тема 1. Вихідні дані для проектування МПС. 

Тема 2. Машинна постійна. Вибір головних розмірів та електромагнітних навантажень МПС. 

Тема 3. Розрахунок обмотки і зубцевої зони якоря. 

Тема 4. Розрахунок обмотки додаткових полюсів.  

Тема 5. Магнітне коло МПС.  

Тема 6. Розрахунок МРС на неробочому ході.  

Тема 7. Розрахунок МРС при навантаженні.  

Тема 8. Розрахунок обмотки збудження.  

Тема 9. Розрахунок основних розмірів колектора і вибір щіток.  

Тема 10. Розрахунок комутаційних параметрів і додаткових полюсів. 

Тема 11. Визначення маси активних матеріалів і ККД МПС.  

Тема 12. Розрахунок характеристик двигуна і генератора.  

Тема 13. Тепловий і вентиляційний розрахунки МПС.  

Тема 14. Розробка конструкції і механічні розрахунки вузлів МПС.  

Змістовий модуль № 2. Технологія виробництва двигунів постійного струму 

загальнопромислового призначення. 

Тема 1. Загальні питання виробництва МПС. Отримання заготованок деталей МПС. 

Тема 2. Технологія механічної обробки (виготовлення) валу, станини та підшипникових щитів.  

Тема 3. Технологія виготовлення котушок обмотки якоря.  

Тема 4. Технологія виготовлення котушок обмоток головних та додаткових полюсів.  

Тема 5. Технологія виготовлення колектора.  

Тема 6. Технологія складання якоря необмотаного та укладання обмотки якоря. 

Тема 7. Технологія просочення та сушіння обмотки якоря. 

Тема 8. Технологія складання статора (магнітної системи) машин постійного струму. 

Тема 9. Технологія складання машин постійного струму та їх випробування. 

Форма та методи навчання 
Лекційні, практичні та лабораторні заняття, виконання курсового проєкту. При викладанні 

лекцій використовується інформаційно-рецептивний метод та метод проблемного викладу. На 

лабораторних та практичних заняттях – репродуктивний та евристичний методи. При 

виконанні індивідуального завдання застосовуються елементи дослідницького методу. 

Методи контролю 

Поточний контроль реалізується у формі опитування на лекціях та практичних заняттях, 

захисту лабораторних робіт, проведення контрольних (модульних) робіт. Контроль виконання 

курсового проєкту включає поточний контроль за виконанням розділів проєкту та захист 

перед комісією. 

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, встановлені навчальним планом з 

урахуванням результатів поточної успішності. 

 

 



Розподіл балів, які отримують студенти 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 
КП Екзамен Сума 

20 24 26 30 100 

 

Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів 

Рейтингов

а 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. 

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: 

Освітня програма підготовки бакалаврів, 

Технологія виробництва електричних 

машин 

Виконання дипломного проєкту (роботи) 
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