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1. Пояснювальна записка 

 

Програма вибіркової навчальної дисципліни "Основи електротехніки" складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 0402 

Фізико-математичні науки, спеціальності 6.04020 ФІЗИКА. 

 

Предметом навчальної дисципліни є електричні і магнітні явища, їх використання в 

вимірювальних приладах, и машинах що перетворюють енергію, електричні мережі. 

 

Міждисциплінарні зв’язки з електромагнетизмом, з елементарною математикою та 

математичним аналізом. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни "Основи електротехніки" є надання студентам 

основних фундаментальних уявлень з курсу, принципів побудови вимірювальних приладів, 

електричних машин,  електричних мереж радіозв’язку і телебачення. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни "Основи електротехніки" є розвиток умінь і 

навичок аналізувати електричні ланцюги, описувати їх за допомогою аналітичних співвідношень 

(кількісний підхід), отримання досвіду виконання досліджень і керування характеристиками 

електричних машин. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

принцип дії і будову вимірювальних приладів, електричних машин, електричних мереж, 

елементи керування і захисту електричних машин, елементи автоматики, техніку безпеки при роботі 

з електричними ланцюгами; 

вміти: 

самостійно і безпечно складати, збирати і налагоджувати найпростіші електротехнічні 

ланцюги і пристрої, користуватись приладами для електротехнічних вимірювань. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  5  кредитів ЄКТС 150 годин. 

 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

 

Модуль  1. Електровимірювальні прилади і електричні вимірювання. 

Тема 1.1. Предмет електротехніки і його практичне значення. 

Короткий історичній огляд розвитку електротехніки. Значення електротехнічної підготовки 

для учителя фізики. 

Тема 1.2. Загальні властивості, вузли і деталі електровимірювальних приладів. 

Споживання енергії приладами. Похибки приладів. Класи точності. Класифікація. Уловні 

позначення на шкалах. 

Тема 1.3. Прилади магнітоелектричної системи. 

Амперметри, вольтметри. Шунти і додаткові опори. Прилади електромагнітної і 

електродинамічної системи. Логометри. Мегомметр. Однофазний фазометр. Прилади 

термоелектричної і детекторної систем. 

Тема 1.4. Лічильники електричної енергії. 

Однофазний лічильник електричної енергії. Поняття про цифрові вимірювальні прилади. 

Шкільні електровимірювальні прилади. 

Модуль 2. Лінійні і нелінійні електричні кола. 

Тема 2.1. Лінійні  електричні кола і методи їх аналізу. 

Електричні кола з  R,  L, C.  Класифікація електричних кіл за ознаками лінійності і кількості 

фаз. Методи аналізу і розрахунку електричних кіл змінного струму: метод векторних діаграм і 
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комплексних чисел. Миттєві і середні за період потужності кіл з резистором, індуктивністю і 

ємністю. Електричне коло з послідовно з’єднаними R,  L, C. Трикутники напруги, опорів і 

потужностей. Резонанс напруги. Активна і реактивна складова провідності і струму. Трикутники 

провідностей і струмів. Електричне коло з паралельно з’єднаними котушкою і конденсатором. 

Резонанс струмів. Коефіцієнт потужності і його господарське значення. 

Тема 2.2. Трифазні кола. 

Принцип побудови трифазної систем и струмів. З’єднання фаз  

генератора зіркою і трикутником. Симетричні і несиметричні споживачі. Потужність 

трифазної системи. Вимірювання потужності. 

Тема 2.3. Трансформатори. 

Призначення трансформаторів. Будова і принцип дії  однофазного трансформатора. Фізичні 

процеси, що протікають в трансформаторі при різних режимах його роботи. Векторні діаграми. ККД 

трансформатора. Автотрансформатори. Трифазний трансформатор. Розмітка виводів обмоток. 

Перетворення трифазної напруги за допомогою однофазних трансформаторів. Вимірювальні 

трансформатори. Ферорезонансний стабілізатор напруги. 

Тема 2.4. Нелінійні електричні кола. 

Вторинні джерела струму. Нелінійні елементи електричних кіл і їх характеристики. Діоди і 

тиристори. Основні схеми одно – і двопівперіодного випрямлення. Основні схеми трифазного 

випрямлення. Найпростіші згладжуючи фільтри. Поняття про інвертори. 

Модуль 3. Електричні машини 

Тема 3.1. Асинхронні машини. 

Загальні відомості. Асинхронні двигуни: будова і принцип дії трифазного асинхронного 

двигуна. Збудження обертового магнітного поля трифазною системою струмів. Швидкість обертання 

магнітного поля. Швидкість обертання ротора. Ковзання. Реверсування. ЕРС і струми асинхронного 

двигуна. Однофазні асинхронні двигуни. Вмикання трифазного двигуна в однофазну мережу. Будова 

і принцип дії трифазного синхронного генератора. 

Тема 3.2. Синхронні машини. 

ЕРС і реакція якоря трифазного синхронного генератора. Основні характеристики і спрощена 

векторна діаграма синхронного генератора. Поняття про роботу синхронного генератора паралельно 

з мережею. Синхронні двигуни. Принцип дії трифазного синхронного двигуна. Вплив струму 

збудження на роботу синхронного двигуна. Синхронний компенсатор. Реактивні синхронні 

мікродвигуни. Застосування машин змінного струму. 

Тема 3.3. Машини постійного струму. 

Загальні відомості: Будова і принцип дії машини постійного струму. ЕРС, електромагнітний 

момент і реакція якоря, комутація. Способи збудження машин постійного струму. Рівняння 

електричного  стану, електромагнітна потужність. Генератори постійного струму і їх основні 

характеристики. Двигуни постійного струму і їх основні характеристики. Пуск і регулювання 

швидкості. Застосування машин постійного струму. 

Модуль 4. Виробництво, передача і використання електроенергії. Елементи автоматики і 

безпеки 

Тема 4.1. Елементи систем автоматики. 

Елементи систем автоматики: основні типи реле і датчиків. Автоматичний контроль. 

Автоматичне керування. Автоматичне регулювання. Комплексна автоматизація. 

Тема 4.2. Виробництво, передача і використання електроенергії. 

Електричні  станції. Енергетичні системи. Передача електричної енергії змінним і постійним 

струмом. Використання електроенергії в промисловості, на транспорті, в сільському господарстві. 

Тема 4.3. Елементи техніки безпеки. 

Небезпека ураження електричним струмом. Застереженні заходи, правила безпеки при роботі 

з електричними пристроями. Захисти заземлення електричних установок. Перша допомога 

потерпілому, основні правила електробезпеки в лабораторіях вузу і школі. 
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3. Засоби діагностики успішності навчання 

Контроль знань здійснюється  на лабораторних заняттях опитуванням  і перевіркою розрахунків за 

результатами виконання лабораторного експерименту,  відповідями на колоквіумі, тести. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 
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1987. В.И. Лачин. Электроника.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 

8. О.К. Мокеев. Полупроводниковые приборы и микросхемы.- М.: Высшая школа, 1987. 

9. С.М. Герасимов, И.Н. Мигулин, В.Н. Яковлєв. Расчет полупроводниковых 

усилителей и генераторов. - Киев, Изд-во технической литературы, УССР, 1961. 
10. В.И. Щербаков, Г.И. Грездов, Электронные схемы на операционных усилителях, - 

Киев, Техніка,1983. 


