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Анотація 
Дисципліна вивчає принципи проєктування та виготовлення синхронних машин великої потужності, а саме, турбо- та 
гідрогенераторів, синхронних двигунів середньої та великої потужності. 

 

Цілі курсу 
Метою вивчення дисципліни є одержання знань з сучасних методів проєктування синхронних машин, технології виробництва 
турбо- і гідрогенераторів та потужних синхронних двигунів, а також набуття практичних навичок прийняття обґрунтованих 
самостійних інженерних рішень при виконанні курсового проєкту зі синхронних явнополюсних машин загального або 
спеціального призначення. 

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

Семестр 1 
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Результати навчання 

Відтворити процеси в електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах 

при їх моделюванні на персональному комп’ютері. Аналізувати процеси в 

електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні і відповідних 

комплексах і системах. 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. 

Опановувати нові методи синтезу електроенергетичних, електротехнічних та 

електромеханічних установок та систем із заданими показниками. 

Теми, що розглядаються 

Змістовий модуль № 1. Проєктування синхронних машин середньої та великої потужності 

Тема 1. Класифікація синхронних машин. Номінальні дані синхронних машин. Машинна 

постійна. Вибір головних розмірів та електромагнітних навантажень синхронних машин 

Тема 2. Проєктування осердя статора синхронної машини. Вибір геометрії паза статора. 

Заповнення паза статора 

Тема 3. Петльова і хвильова обмотки статора з цілою та дробовою кількістю пазів на полюс і 

фазу. Ефективність застосування обмоток статора з дрібним числом пазів на полюс і фазу. 

Транспозиція провідників у стрижнях обмотки статора 

Тема 4. Вибір довжини і форми повітряного проміжку в синхронних машинах. Відношення 

короткого замикання. Проектування ротора синхронних машин. Розрахунок ЕРС збудження 

при неробочому ході та навантаженні. 

Тема 5. Аналіз правильності вибору електромагнітних навантажень, головних розмірів, 

активних і ізоляційних матеріалів, конструктивних і електричних параметрів обмоток статора і 

збудження, технологічність виготовлення обмоток 

Тема 6. Проектування демпферної (пускової) обмотки. Основні і додаткові втрати синхронної 

машини. ККД. Охолодження синхронних машин. Визначення активних і індуктивних опорів 

обмоток синхронної машини 

Тема 7. Розрахунок характеристик синхронних генераторів при автономній роботі та 

паралельній роботі з мережею безкінечної потужності. Розрахунок характеристик синхронного 

двигуна. 

Тема 8. Механічні розрахунки та конструювання синхронних машин. Конструктивні 

особливості турбо- та гідрогенераторів, синхронних двигунів та компенсаторів. Основи 

проектування серій синхронних машин. 

Змістовий модуль № 2. Технологія виробництва турбогенераторів, гідрогенераторів та машин 

великої потужності 

Тема 9. Особливості технології виробництва турбо- та гідрогенераторів. Конструкція 

турбогенератора. Послідовність технологічних операцій складання та зварювання складових 

частин корпуса. Відпал зварних конструкцій. Випробування корпуса турбогенератора на 

міцність та герметичність. Технологія механічної обробки деталей та вузлів корпуса 

турбогенератора. 

Тема 10. Технологія виготовлення деталей та вузлів статора турбогенератора (клинків корпуса, 

натискних кілець, кронштейнів та шинотримачів, бандажних кілець). Технологія складання 

осердя статора турбогенератора (штампування та обробка сегментів, розгонка клинків статора, 

складання та пресування осердя, випробування осердя). 

Тема 11. Технологія виготовлення стрижнів обмотки статора турбогенератора (заготовка, 

плетіння, ізолювання, паяння наконечників, випробування провідників та стрижнів). Технологія 

укладання стрижневих обмоток статора турбогенератора (кріплення стрижнів, паяння 

наконечників та випробування). 

Тема 12. Технологія механічної обробки ротора турбогенератора (обробка вала і бочки ротора, 

пазових клинків, бандажних кілець та струмовідводів). Технологія виготовлення обмотки 

ротора турбогенератора (особливості конструкції обмотки, технологія виготовлення та 

укладання витків котушок  та їх випробування). Технологія складання ротора турбогенератора). 

Тема 13. Технологія складання турбогенератора (обладнання стенда, транспортування статора і 

ротора, заведення ротора в статор, контрольне складання та випробування). Пакування 

транспортування вузлів турбогенератора до замовника та монтаж турбогенератора у замовника.  



Тема 14. Особливості конструкції основних типів гідрогенераторів (підвісних, зонтичних та 

капсульних). Технологія виготовлення корпусу статора гідрогенератора (ділення на сектори, 

склад сектора, виготовлення стикових плит, складання секторів в кільце, розгонка призм). 

Технологія виготовлення осердя статора гідрогенератора (типи сегментів, їх складання та 

пресування, укладання бандажних кілець). 

Тема 15. Технологія виготовлення та укладення обмотки статора гідрогенератора (котушкової 

та стрижневої обмоток, укладання нижнього та верхнього шарів обмотки, кріплення та 

з’єднання стрижнів та їх випробування). Технологія виготовлення ротора гідрогенератора 

(особливості конструкції складових частин ротора, виготовлення вала, дискового, барабанного 

та спицевого остовів). Технологія виготовлення обода ротора гідрогенератора (виготовлення 

сегментів та їх складання). Технологія виготовлення полюсів ротора гідрогенератора 

(виготовлення осердь, котушок та демпферних обмоток). 

Тема 16. Технологія проведення монтажу гідрогенератора у замовника (організація монтажу, 

складання статора, укладення стикових частин обмотки, складання ротора, особливості 

складання підвісних та зонтичних гідрогенераторів). 

Форма та методи навчання 

лекційні, практичні, лабораторні заняття, виконання курсового проєкту. 

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 

 

КР 
 

Екзамен 
 

Сума 

20 25 25 30 100 

 
Критерії та система оцінювання знань та вмінь студентів 

Рейтингова 

оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національн а 

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 

(потріб

не 

додатк

ове 

вивчен

ня) 

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 

(потріб

не 

повтор

не 

вивчен

ня) 

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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4. Boldea I. Synchronous Generators / I. Boldea. – CRC Press, 2015. 

5. Мілих В.І. Літерні позначення величин та параметрів електричних машин. - Харків, 

НТУ «ХПІ», 2007 р. 

6. Умовні графічні позначення елементів на електротехнічних схемах : методичні вказівки 

з електротехніки для викладачів і студентів електротехнічних спеціальностей / уклад. В. Д. 

Юхимчук. – Харків: НТУ «ХПІ», 2009. 
 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Освітня програма 
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Виконання дипломного проєкту 
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