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Анотація 
Дисципліна вивчає основні відомості з фізичної, фізіологічної та вимірювальної акустики і розрахункові методи аналізу шуму і 

вібрації електричних машин. 

Цілі курсу 

Метою вивчення навчальної дисципліни є підготовка магістрів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка», одержання майбутніми магістрами теоретичних і практичних знань в області використання методів аналізу 

шумів та вібрацій електричних машин та шляхів їх усунення 

Формат  Загальна кількість годин 120, з них 32 лекцій, 16 практичних, 42 самостійної роботи 

Семестр 1 

 



Результати навчання 

Вміння визначати джерела шумів і вібрацій електричних машин, розраховувати, виміряти та 

усувати вібрації електричних машин. Обізнаність щодо нових досягнень теорії шумів і 

вібрацій електричних машин. 

 

Теми, що розглядаються 

Тема 1. Вступ. Основні поняття акустики. 

Актуальність проблеми дослідження шуму і вібрації електричних машин. Вплив шуму і 

вібрації на організм людини. Основні поняття акустики ( звук, шум, звукове поле, вібрація). 

Класифікація шумів залежно від природи джерела. 

Тема 2. Фізичні характеристики звуку. 

Звуковий тиск, звукова потужність, інтенсивність звуку, швидкість звуку, довжина звукової 

хвилі, частота звуку, віброшвидкість, віброприскорення, вібропереміщення. Зв’язок між 

звуковим тиском потужністю і інтенсивністю звука. Звуковий тиск і інтенсивність звука при 

одночасній дії кількох джерел звуку. Зв’язок звукового тиску і інтенсивності звуку з 

віброшвидкістю. 

Тема 3. Фізіологічні характеристики звуку. 

Зона слухового сприйняття, гучність звуку, висота звуку, тембр звуку. Зв’язок фізіологічних 

характеристик з фізичними. 

Тема 4. Коливання механічних систем із зосередженими параметрами. 

Вільні та вимушені коливання механічних систем із зосередженими параметрами. Рівняння 

вільних і вимушених коливань в системі із зосередженими параметрами з одним ступенем 

свободи та види їх вимірювання. Амплітуда коливальної швидкості системи із 

зосередженими параметрами з одним ступенем свободи при наявності в’язкого тертя. 

Механічний опір. Резонанс в системах із зосередженими та розподіленими параметрами. 

Тема 5. Одиниці виміру шуму і вібрації. 

Децибел, фон, декада, октава. Рівні звукової потужності, інтенсивності звуку, звукового 

тиску, гучності, звуку, віброшвидкості та віброприскорення. Зв’язок між рівнями звукової 

потужності, інтенсивності звуку і звукового тиску. Рівні звукового тиску та інтенсивності 

звуку при одночасній дії кількох джерел звуку. Зв’язок рівней звукового тиску і 

інтенсивності звуку з рівнем віброшвидкості. Зв'язок рівнів віброшвидкості та 

віброприскорення. 

Тема 6. Коливання кругового кільця. 

Власні форми і власні частоти вигибних коливань вільного кругового кільця. Розрахунок 

коливань вільного кругового кільця. Зміна власних форм і власних частот коливань вільного 

кругового кільця при його жорсткому закріпленні у двох точках. 

Тема 7. Поперечні (вигибні) коливання валів, що обертаються. 

Моделювання валів змінного перерізу при дослідженні їх вигибних коливань. Рівняння руху 

невагомого валу з диском, що обертається в жорстких підшипниках (без тертя), і вид його 

вирішення. Залежність динамічного прогину невагомого валу з диском, що обертається в 

жорстких підшипниках, від частоти обертання. Резонанс вигибних коливань невагомого валу 

з диском. Критична частота обертання валу. Відміна власних форм коливань невагомих валів 

з диском, що обертаються в жорстких і пружних дисках. 

Тема 8. Поперечні (вигибні) коливання валів, що обертаються. 

Власні форми і власні частоти вигибних коливань валів з розподіленою масою (постійного 

перерізу), що обертаються в жорстких та пружних підшипниках. Жорсткі і пружні вали. 

Критична частота обертання другого роду. 

Тема 9. Загальні відомості про джерела шуму і вібрації електричних машин. 

Джерела шуму і вібрації електричних машин. Фактори, що впливають на співвідношення 

джерел шуму і вібрації в електричних машинах. Розподілення джерел шуму і вібрації в 

електричних машинах. Розподілення джерел шуму і вібрації електричних машин методами 

послідовного вилучення (ослаблення) джерел і спектрального аналізу. 

 

 



Тема 10. Магнітний шум і магнітна вібрація асинхронних двигунів. 

Розрахунок магнітних сил у повітряному проміжку методом гармонічних провідностей. 

Магніторушійні сили обмоток статора і ротора. Магнітна провідність повітряного проміжку. 

Магнітне поле у повітряному зазорі. Радіальні та тангенціальні сили, що створюються 

магнітними полями. 

Тема 11. Магнітний шум і магнітна вібрація асинхронних двигунів. 

Розрахунок магнітної вібрації корпусу асинхронного двигуна. Фактори, що впливають на 

магнітний шум і магнітну вібрацію асинхронних двигунів (скіс пазів, ексцентриситет 

повітряного проміжку, насичення сталі, нерівномірність розподілення струмів у обмотці з 

кількома паралельними вітками, несинусоїдальність напруги і струму, несиметрія струмів у 

фазах обмотки статору, технологічні та конструктивні фактори). 

Тема 13. Вібрація електричних машин, що збуджується механічною нерівновагою ротора. 

Інженерні методи розрахунку частот обертання жорсткого ротора (метод Фрідмана, 

приблизні методи). 

Тема 14. Вібрація електричних машин, що збуджується механічною нерівновагою ротора. 

Види нерівноваги жорстких роторів. Розрахунок вібрації електричних машин, зумовленої 

нерівновагою ротора. Послаблення вібрації на критичній частоті обертання другого роду. 

Тема 15. Балансування роторів електричних машин. 

Основні поняття. Статичне і динамічне балансування. 

Тема 16. Вентиляційний шум електричних машин. 

Причини виникнення вентиляційного шуму. Розрахунок вентиляційного шуму. Фактори, що 

впливають на вентиляційний шум. 

 

Форма та методи навчання 
Лекція, лекція-діалог, лекційне опитування, практичні заняття, 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  
Розрахункове завдання (Р) Екзамен Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

20 20 20 40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

64-74 D Задовільно 
- Знання основних 

фундаментальних 

Невміння давати 

аргументовані 



положень матеріалу, 

що вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння вирішувати 

прості практичні 

задачі. 

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 

 

 

 

 

 

 



Основна література: (перелік літератури, яка забезпечує цю дисципліну) 

1. Надійність електричних машин. Вібрації та шуми електричних машин. 

Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які 

навчаються за освітньою програмою “Електричні машини і апарати” / КПІ ім. Ігоря 
Сікорського ; уклад. О. А. Гераскін. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 125 с. 

2. Губаревич О.В. Надійність і діагностика електрообладнання : підручник / О.В. 

Губаревич. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 248 с. 

3. Кутін, В. М. Діагностика електрообладнання : навчальний посібник /В. М. Кутін, 
М. О. Ілюхін, М. В. Кутіна – Вінниця : ВНТУ, 2013. –161 с. 

4. Михалків С. В. Удосконалення технології діагностування підшипників кочення 

електричних двигунів тепловозів за вібраційними характеристиками : автореф. дис. ... канд. 

техн. наук : 05.22.07 - рухомий склад залізниць та тяга поїздів / Сергій Васильович Михалків 
; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Харків, 2007. - 24 с. 

5. Лисенко В. В. Аналіз шуму та вібрації електричних машин та їх усунення. Матеріали 

науково-практичної студентської конференції "Проблеми енергозабезпечення та 

енергозбереження в АПК України", 4-5 квітня 2019 р., наук. кер. О. Ю Єгорова. Харків: 

ХНТУСГ, 2019. Вип. 11. С. 158. 

6. ДСТУ 2325-93 Шум. Терміни та визначення. 

7. ДСТУ 2300-93 Вібрація. Терміни та визначення. 

8. Визначення рівня шуму і вібрації електричних машин. Методичні вказівки та 

контрольні завдання для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізація «Електричні машини» 

з дисципліни «Шум і вібрація електричних машин» / Укладачі: Л. В. Шилкова, О. О. Дунєв, 

О. Ю. Юр’єва – Харків: НТУ «ХПІ», 2022. – 28 с. 

 

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 Дипломне проектування 

 

Провідний лектор:  

доцент кафедри електричних машин, Лариса ШИЛКОВА__________________ 

(посада, звання, ПІБ)    (підпис) 


