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1. Оқу пәннің паспорты
Пәннің атауы Электр машиналары
Пән міндетті түрдегі компоненті
Кредит саны және оқу мерзімі
Барлығы – 4 кредит
Курс: 3
Семестр: 5
Аудиториялық сабақтардың саны – 67,5 сағат
Дәрістер – 30 сағат
Тәжирибелік сабақтар – 22,5 сағат
Зертханалық сабақтар – 15 сағат
СӨЖ - 112,5 сағат
Жалпы саны – 180 сағат
Тексеру түрі
Емтихан – 5 семестр
Пререквизиттер:
- физика,
- математика,
- информатика,
- электротехникалықтың теориялық негiздерi,
- теориялық механика,
- ақпараттық-өлшеу техникасы
Постреквизиттер
Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар
келесі пәндерді оқыту үшін қажет.
- электромеханик және электротехникалық жабдық,
- электрэнергетика,
- электр станциялары және подстанциялар,
электр аппараттарының теориясының негiзi, цех iшiндегi
жабдықтауды жобалау.
2. Зат, мақсаттар мен міндеттер
Пәннің заты
Дәрістік, тәжирибелік өткізу бойынша оқу-әдістемелік материалдар,
студенттердің өзіндік жұмысын орнату және білімдерді бақылау.
Пәннің мақсаты
энергияның
электрмеханикалық
түрлену
процесін,
электр
машиналарының құрылысын, олардың қасиеттерiн, мiнездемесін теориялық
және практикалық түрде білімді қолдану ережелерiн келешек мамандарын
игеруі.

Пәннің міндеттері
Студенттер электр машиналарының теориясының негiзгi мәселелерi,
жұмыс тәртiптерiнiң талдаулары және олардың эксплуатация кезiндегi
қасиеттерi бойынша бiлiмдер алады.
Пәнді зерттеудің есебі: электр машиналардың элементтерiнің өзара
әрекеттесу ерекшелiктерiнiң ортақ физикалық заңдылықтары, динамикалық
процесстер және статикалық жұмыс тәртiптерiнiң ерекшелiктерiнiң сипатын
зерттеу.
3. Бiлуіне,
қолдан келуіне, дағды алуына және компитенцияларға
қойылатын талаптар
Осы пәнді оқып үйрену нәтижесінде студентке керек:
ой өрісі:
- технологиялық кешендердiң құрамындағы электр машиналарының
негiздері мен әрекет ету қағидаттары туралы;
- электротехникалық жабдықтар, олардың конструкциясы және қолдану
облысының ерекшелiктерi мен құрылымдары туралы;
- электр машиналардағы болатын физикалық құбылыстар туралы;
білуі:
- электр машиналарының теориясының негiздерi;
электр машиналардағы физикалық құбылыстардың ортақ
заңдылықтары;
- жүйелердiң электромеханикалық тұрақты және айнымалы ток, құрылым
және құрастырудың қағидалары тұрақты токтың электр машиналары, электр
двигателдердi электромеханикалық қасиеттер энергияның электромеханикалық
және электр өрнектеуiнiң физикалық негiздерi, құрылым және әрекет ету
қағидаты;
қолдан келуі:
- электр машиналарының негiзгi түрлерiн (электромагниттi есептеу)
есептеу;
- электр машиналарын пайдалануға икемi болу;
- желiлердiң схемаларының қисынды нұсқаларын таңдау;
- электр машиналарының механикалық бөлiктiң схемасының қорытылған
есептеулерi өндiрiп алу.
4. Пәннің тақырыптық жоспары
Сабақтар түрі бойынша академиялық сабақтардың тарауы
р/б
№

1
2
3

Тақырыптарының атаулары

Тақырып 1 Кіріспе
Тақырып 2 Трансформаторлар
Тақырып 3 Айнымалы ток
машиналар теориясының

Сабақтар түрі бойынша
аудиториялық сағаттардың саны

СӨЖ

Дәрістер Тәжирибелік зертханалық барлығы ТОӨЖ
ішінде
2
2,5
10
6
4,5
4
20
10
4
4
20
10

4
5
6

жалпы сұрақтары
Тақырып 4 Асинхрондық
машиналар
Тақырып 5 Синхрондық
машиналар
Тақырып 6 Тұрақты ток
машиналары
Жиыны 180 (4 кредит)

6

6

4

25

10

6

4

3

20

10

6

4

4

25

10

30

22,5

15

112,5

60
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