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ВСТУП
Електромеханічне перетворення енергії є одним із визначних
проявів закону збереження енергії в природі і реалізується в системах як
природного, так і антропогенного походження. Це явище досить добре
вивчено і широко використовується для різноманітних практичних
цілей. Сьогодні створено величезну кількість різноманітних технічних
пристроїв, які називаються електромеханічними перетворювачами
енергії. Вони істотно відрізняються один від одного своїм
функціональним призначенням, потужністю, швидкістю рухомих
частин, конструктивним виконанням та іншими параметрами.
Найважливішим класом електромеханічних перетворювачів є так
звані енергетичні електричні машини, призначені для ефективного
перетворення механічної енергії на електричну або електричної енергії
на механічну. Енергетичні електричні машини (далі просто електричні
машини) є важливою складовою сучасних систем генерування і
споживання електричної енергії. Практично вся електроенергія в світі
створена генераторами електричної енергії, а основним її споживачем є
електричні двигуни, що призводять до руху різноманітні пристрої,
механізми, транспортні засоби, верстати, побутову та офісну техніку
тощо.
У системах розподілу електричної енергії застосовуються
електротехнічні пристрої, які отримали назву трансформаторів
електричної енергії (далі просто трансформатори). Процеси
перетворення електричної енергії з одними параметрами на електричну
енергію з іншими параметрами, що відбуваються в трансформаторах,
подібні до процесів перетворення енергії в електричних машинах, тому
електричні машини і трансформатори вивчаються разом.
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У процесі розвитку електромеханіки потреби практики вимагали
створення теорії електричних машин і трансформаторів, яка повинна
була не тільки пояснити фізичні явища, що відбуваються в цих
пристроях, але й дати досить достовірні кількісні співвідношення між
параметрами
і
характеристиками
електричних
машин
і
трансформаторів, що створювало б основу для їхнього розрахунку і
проектування.
Зусиллями таких видатних вчених-електромехаників, як Р. Ріхтер,
Р. Парк, О. О. Горєв, Г. Крон, М. П. Костенко, Л. М. Піотровський,
Б. Адкінс, Г. М. Петров, О. І. Важнов, О. І. Вольдек, К. Ковач, І. Рац,
І. М. Постніков, І. П. Копилов, А. В. Іванов-Смоленський та інших, було
створено теорію, яку можна назвати класичною теорією електричних
машин. У класичній теорії розглядаються найбільш поширені
конструкції електричних машин і трансформаторів. Це насамперед
силові трансформатори, асинхронні та синхронні машини змінного
струму, колекторні машини постійного струму.
Книга призначена як навчальний посібник з дисципліни
«Електричні машини» для студентів, що навчаються за галуззю знань
«Електрична інженерія».
Викладення матеріалу розпочинається із загальних відомостей про
електричні машини і трансформатори, далі наведено відомості з
трансформаторів, асинхронних та синхронних машин, машин
постійного струму. Низку загальних питань теорії електричних машин
змінного струму виділено до окремого розділу. За кожним типом
електричних машин та для трансформаторів спочатку розглянуто
основи конструкції, потім –питання теорії та характеристики.
Автори висловлюють щиру подяку рецензентам книги:
Заблодському Миколі Миколайовичу, професору, доктору
технічних наук, професору кафедри електричних машин і експлуатації
електрообладнання
Національного
університету
біоресурсів
і
природокористування України;
Плюгіну Владиславу Євгеновичу, доценту, доктору технічних наук,
професору кафедри Харківського національного університету міського
господарства ім. О.М. Бекетова.
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