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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
 իջին մասնագիտական կրթության 2913 – «Արդյունաբերական և
Մ
քաղաքացիական շենքերի էլեկտրասարքավորումների տեղակայում,
կարգավորում և շահագործում» մասնագիտությամբ սովորողը պետք է
կարողանա իրականացնել համապատասխան` արտադրական գործ
ընթացի էլեկտրական սարքերի և սարքավորումների տեղակայումը,
նախապատրաստական աշխատանքները, կենցաղային և լուսավորման
սարքավորումների տեղակայումը, նյութական ծախսերի հաշվետվության
կազմումը և անվտանգության կանոնների պահպանման պարտականու
թյունները: Տեխնիկի որակավորմամբ մասնագետը դասագրքի և հավե
լյալ տեղեկությունների օգնությամբ (դրանք առկա են յուրաքանչյուր թե
մայի վերջում) պետք է ձեռք բերի տեսական ու գործնական գիտելիքներ
և դրանց օգտագործման հմտություններ: Առաջարկվող դասագրքի նպա
տակն է նոր սերնդի մեջ զարգացնել ոչ միայն մտապահելու և վերար
տադրելու ունակությունները, այլև ձևավորել որոշակի կարողություններ
և հմտություններ: Սա հնարավորություն է տալիս անցում կատարելու
դասագրքային ուսուցումից դեպի գործնական ուսուցման` ըստ համա
պատասխան չափորոշիչների: Հարկ է նշել, որ դասագրքում ներառված
յուրաքանչյուր թեմայի համար մասնագիտական ամբողջական տեղեկա
տվություն ստանալու համար հարկավոր է օգտագործել լրացուցիչ գրա
կանություն և տեղեկատվական այլ աղբյուրներ: Սա դասախոսին հնարա
վորություն է ընձեռում թեմայի շրջանակներում աշխատելու ավելի ազատ`
հիմք ընդունելով ծրագրում արծարծված և առարկայական չափորոշիչում
տեղ գտած պահանջները:
Ստորև ներկայացված են դասագրքում ընդգրկված թեմաները,
որտեղ ներառված են նաև լաբորատոր և գործնական աշխատանքները։
Չնայած որ դասագրքում «Գծագրության հիմունքներ» մոդուլային բա
ժինն ընդգրկված չէ, ուսումնական ձեռնարկում ներառված սխեմաներն
ավելի լավ ըմբռնելու համար աշակերտը պետք է յուրացնի «Գծագրության
հիմունքներ» առարկան, որի 36-ժամյա ուսուցման արդյունքում ուսանողը
կկարողանա կիրառել գծագրի ձևավորման տարրերը, կարդալ և հասկա
նալ էլեկտրական մոնտաժման սխեմաները:

4
Դասընթացի պլանավորում
 ւսուցման գործընթացի արդյունավետությունը մեծապես կախված է
Ո
ճիշտ պլանավորելուց: Հատկապես մեծ ուշադրություն պետք է դարձ
նել տվյալ թեմայի նպատակին և թեմայից ակնկալվող արդյունքին: Շատ
կարևոր է հստակ պլանավորել, թե ուսանողը տվյալ թեմային ծանոթանա
լուց հետո ինչ պետք է իմանա և ինչ պետք է կարողանա: Յուրաքանչյուր
դասընթացի պլանավորում ենթադրում է ստեղծագործ և լուրջ աշխա
տանք: Դասախոսը պետք է կարողանա մեթոդների և հնարների կիրառ
ման միջոցով հասնել առավելագույն արդյունքի: Մեթոդների և հնարների
կիրառումը չպետք է լինի ինքնանպատակ գործողություն. դրանց ընտրու
թյունը առաջին հերթին կախված է դասանյութի բովանդակությունից և
տվյալ դասի նպատակից: Դասընթացի պլանավորումը պայմանականո
րեն կարելի է բաժանել 3 փուլի` խթանման, իմաստի ընկալման և կշռա
դատման:
Խթանման փուլի հիմնական նպատակներն են.
•
•
•

բացահայտել նոր նյութերի վերաբերյալ ուսանողի գիտելիքները,
ակտիվացնել ուսանողներին` ներգրավելով նյութի քննարկման
մեջ,
ուսանողի մեջ ձևավորել գիտելիքներ և հմտություններ ձեռք բերե
լու ձգտում։

Իմաստի ընկալման փուլի նպատակներն են.
•
•
•

հետաքրքրություն առաջացնել ուսանողների մեջ և պահպանել
այն,
ապահովել տեղեկատվության ընկալման ինքնավերահսկումը,
շաղկապել նոր և հին տեղեկատվությունը և ձևավորել իմացության
նոր կառույց:

Կշռադատման փուլի նպատակներն են.
• ուսանող ը նոր ստացված տեղեկատվությունը կարողանա ար
տահայտել իր բառերով և ձևակերպումն երով,
•

ուսանողը կարողանա նոր գիտել իքները միաձուլել ունեցած գի
տել իքներին, դրանց աստիճանական ինտեգրումը:
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ԲԱԺԻՆ 1

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՅԻ
ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ
Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ էլեկտրատեխնի
կայի հիմնական հասկացությունների, հաստատուն և փոփոխական հո
սանքների էլեկտրական շղթաների, դրանցում ընթացող էլեկտրամագնի
սական երևույթների մասին, ինչպես նաև ձևավորել էլեկտրական և մագ
նիսական շղթաներ հաշվարկելու կարողություններ:
Բաժնի ուսուցման տևողությունը

108 ժամ։

Տեսական ուսուցում

50 ժամ։

Գործնական պարապմունք

48 ժամ։

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`
1. իմանա էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի առաջացումը և
բնութագրերը,
2. իմանա հաստատուն հոսանքի էլեկտրական շղթայի հիմնական
	հասկացությունները և հաշվարկի շղթայի պարամետրերը,
3. իմանա փոփոխական հոսանքի էլեկտրական շղթայի հիմնական
հասկացությունները, հաշվարկի շղթայի պարամետրերը,
4. իմանա մագնիսական շղթայի հիմնական հասկացությունները,
հաշվարկի մագնիսական շղթան:
Վերը նշված արդյունքներին հասնելու համար ծրագիրը ներկայաց
վում է հետևյալ թեմաներով։

Թեմա 1
Էլեկտրական դաշտի առաջացման պայմանները և հիմնական
բնութագրերը.
•
•
•

էլեկտրական լիցք,
հոսանքի խտություն,
հոսանքի ուժ,
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ԲԱԺԻՆ I
•
•
•
•
•

լարում,
դիմադրություն,
ԷլՇՈՒ,
էլեկտրական պոտենցիալ,
էլեկտրական շղթա:

Թեմա 2
Մագնիսական դաշտի առաջացման պայմանները և հիմնական
բնութագրերը.
• մագնիս,
• կոճ,
• էլեկտրական հոսանք,
• ինդուկցիա,
• լարվածություն,
• մագնիսական թափանցելիություն,
• ՄՇՈՒ,
• մագնիսական պոտենցիալ,
• մագնիսական հոսք,
• մագնիսական հաստատուն,
• մագնիսական շղթա:
Նշված թեմաների յուրացումը կատարվում է տեսական ուսուցման մի
ջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյու
թեր, դաշտերի պատկերների բաշխվածության համակարգչային ծրագ
րային նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, ըստ ցուցադրական
նյութի տեսակի` այլ տեխնիկական միջոցներ: Հնարավորության դեպքում
ցանկալի է ուսուցումն իրականացնել կաբինետային պայմաններում:
Տեսական ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը կազմում է
10 ժամ։
 երը նշված թեմաները յուրացնելուց հետո ուսանողին պետք է ուսու
Վ
ցանել ներքոհիշյալ թեմաները, որի արդյունքում նա կյուրացնի հաստա
տուն հոսանքի էլեկտրական շղթայի հիմնական հասկացությունները և
շղթայի պարամետրերի հաշվարկը և կկարողանա`
ա. ճիշտ ներկայացնել հաստատուն հոսանքի գծային էլեկտրական
շղթայի հիմնական հասկացությունները,
բ. ճիշտ ներկայացնել հաստատուն հոսանքի գծային էլեկտրական
շղթայի աշխատանքային ռեժիմները,

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ
գ. ճիշտ հաշվել հաստատուն հոսանքի առաջադրված գծային էլեկտ
րական շղթայի պարամետրերը,
դ. ճիշտ ներկայացնել հաստատուն հոսանքի ոչ գծային էլեկտրական
շղթայի առանձնահատկությունները,
ե. ճիշտ հաշվել հաստատուն հոսանքի առաջադրված ոչ գծային
էլեկտրական շղթայի պարամետրերը:

Թեմա 3
Հաստատուն հոսանքի գծային և ոչ գծային շղթաների հիմնական
հասկացությունները և աշխատանքային ռեժիմները.
•
•
•
•
•
•
•
•

էլեկտրական շղթայի աշխատանքային ռեժիմները,
էլեկտրական շղթայի անվանական աշխատանքային ռեժիմ,
պարապ ընթացքի ռեժիմ,
կարճ միացման ռեժիմ,
համաձայնեցված ռեժիմ,
հաստատուն հոսանքի շղթայի էներգետիկական հարաբերակցու
թյունները,
ոչ գծային տարր, վոլտամպերային բնութագիր,
հաստատուն հոսանքի ոչ գծային էլեկտրական շղթա:

Թեմա 4
Հաստատուն հոսանքի շղթայի հաշվարկային պարամետրերն ու
հաշվարկի համար անհրաժեշտ կախվածությունները.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ճյուղի հոսանք,
կոնտուրի հոսանք,
հոսանքի աղբյուր,
գծային շղթա,
ոչ գծային շղթա
Օհմի օրենքը,
Կիրխհոֆի առաջին օրենքները,
Կիրխհոֆի երկրորդ օրենքը,
կոնտուրային հոսանքների օրենք,
երկու հանգույցների մեթոդ:

7
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ԲԱԺԻՆ I

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Երրորդ և չորրորդ թեմաների ուսուցումը կատարվում է տեսական
և գործնական ուսուցման միջոցով:
Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր,
համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, ըստ ցուցադրական նյութի տեսակի`
այլ տեխնիկական միջոցներ: Հնարավորության դեպքում ցանկալի է ուսու
ցումն իրականացնել կաբինետային պայմաններում և լաբորատորիանե
րում, որի ընթացքում գործնական աշխատանքների միջոցով թեմաների
յուրացում ն ավելի մատչելի կլինի: Լաբորատոր աշխատանքների քանա
կը որոշվում է` ելնելով տեսական նյութի ծավալից: Նպատակահարմար է
կատարել նվազագույնը 5 լաբորատոր աշխատանք: Այս թեմաների հա
մար նախատեսվում է.
Տեսական ուսուցում

10 ժամ։

Գործնական պարապմունք

14 ժամ։

Հաջորդ թեմաները նպատակաուղղված են ուսանողներին ծանոթաց
նելու փոփոխական հոսանքի էլեկտրական շղթայի հիմնական հասկացու
թյուններին, շղթայի պարամետրերի հաշվարկին: Արդյունքում ուսանողը
կկարողանա`
ա. ճիշտ ներկայացնել փոփոխական հոսանքի շղթայի տարրերն ու
պարամետրերը,
բ. ճիշտ ներկայացնել փոփոխական հոսանքի միաֆազ և եռաֆազ
շղթաների հիմնական հասկացությունները,
գ. ճիշտ ներկայացնել փոփոխական հոսանքի միաֆազ և եռաֆազ
շղթաների աշխատանքային ռեժիմները,
դ. ճիշտ հաշվել փոփոխական հոսանքի առաջադրված միաֆազ և
եռաֆազ շղթաների պարամետրերը,
ե. ճիշտ ներկայացնել ռեզոնանսային երևույթները փոփոխական
հոսանքի շղթայում:

Թեմա 5
Փոփոխական հոսանքի միաֆազ և եռաֆազ շղթաների հիմնա
կան հասկացությունները և աշխատանքային ռեժիմները.
•
•

ֆազ,
անկյունային հաճախություն,

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ֆազային տեղաշարժ լարման և հոսանքի միջև,
սինուսոիդալ հոսանքի միաֆազ էլեկտրական շղթա,
սինուսոիդալ հոսանքի շղթայի հզորությունը,
հզորության գործակից,
ակտիվ, ինդուկտիվ և ունակային դիմադրություններ,
ԷլՇՈՒ-ի ակնթարթային, ամպլիտուդային և գործող արժեքներ,
լարման ակնթարթային, ամպլիտուդային և գործող արժեքներ,
հոսանքի ակնթարթային ամպլիտուդային և գործող արժեքներ,
ռեզոնանսային երևույթները փոփոխական հոսանքի շղթաներում,
հաճախականային բնութագրեր,
էլեկտրական զտիչ,
ոչ սինուսոիդալ հոսանքներ,
ոչ սինուսոիդալ էլեկտրական մեծությունների գործող արժեքները,
ոչ գծային տարրերով փոփոխական հոսանքի էլեկտրական շղթա
ներ,
եռաֆազ հոսանքի էլեկտրական շղթաներ:

Թեմա 6
Փոփոխական հոսանքի միաֆազ և եռաֆազ շղթաների հաշվարկ
ներ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

կոմպլեքս էլեկտրական մեծություններ,
Օհմի օրենքը կոմպլեքսային պարամետրերով,
վեկտորական դիագրամ,
Կիրխհոֆի օրենքը կոմպլեքս պարամետրերի համար,
փոփոխական հոսանքի չճյուղավորված շղթա,
փոփոխական հոսանքի ճյուղավորված շղթա,
ոչ սինուսոիդալ հոսանքի շղթաների հաշվարկը,
սինուսոիդալ հոսանքի միաֆազ շղթայի հաշվարկը,
սիմետրիկ եռաֆազ շղթայի հաշվարկը.
ոչ սիմետրիկ եռաֆազ շղթայի հաշվարկը,
հզորությունները եռաֆազ շղթայում:

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական
ուսուցման միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, ցու
ցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, ըստ ցուցադ
րական նյութի տեսակի` այլ տեխնիկական միջոցներ: Հնարավորության
դեպքում ցանկալի է տեսական և գործնական ուսուցումն իրականացնել

9
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ԲԱԺԻՆ I
կաբինետային պայմաններում և լաբորատորիաներում: Լաբորատոր աշ
խատանքների քանակը որոշվում է` ելնելով տեսական նյութի ծավալից:
Նպատակահարմար է կատարել նվազագույնը 8 լաբորատոր աշխա
տանք: Այս թեմաների համար նախատեսվում է.
Տեսական ուսուցում

14 ժամ։

Գործնական պարապմունք

18 ժամ:

«Էլեկտրատեխնիկայի հիմունքներ» դասընթացի ամբողջական յու
րացման համար ուսանողներին պետք է ծանոթացնել մագնիսական
շղթայի հիմնական հասկացություններին և մագնիսական շղթաների
հաշվարկին։
	
Արդյունքում ուսանողը կարող է`
ա. ճիշտ ներկայացնել «էլեկտրամագնիսական ինդուկտիվություն» և
«փոխադարձ ինդուկտիվություն» հասկացությունները,
բ. ճիշտ ներկայացնել մագնիսական շղթայի հիմնական հասկացու
թյունները,
գ. ճիշտ կատարել հանձնարարված մագնիսական շղթայի հաշ
վարկը,
դ. ճիշտ ներկայացնել էլեկտրական և մագնիսական դաշտի անալո
գիան:

Թեմա 7
Մագնիսական շղթաների, էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի և
փոխադարձ ինդուկտիվության հիմնական հասկացությունները.
•
•
•
•
•

ընդհանուր տեղեկություններ մագնիսական դաշտի մասին,
Էլեկտրամագնիսական ինդուկցիա,
էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի օրենք,
ինդուկտիվություն,
փոխադարձ ինդուկտիվություն։

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ

Թեմա 8
Մագնիսական շղթայի հաշվարկներ.
• լրիվ հոսանքի օրենք,
• մագնիսական շղթայի մագնիսական դիմադրություն,
• մագնիսական հաղորդականություն,
• մագնիսական և էլեկտրական շղթաների անալոգիան,
• մագնիսական շղթայի հաշվարկի ուղիղ խնդիր,
• մագնիսական շղթայի հաշվարկի հակառակ խնդիր:
Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործ
նական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական
նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, ըստ
ցուցադրական նյութի տեսակի` այլ տեխնիկական միջոցներ: Հնարավո
րության դեպքում ցանկալի է տեսական և գործնական ուսուցումն իրա
կանացնել կաբինետային պայմաններում և լաբորատորիաներում: Լաբո
րատոր աշխատանքների քանակը որոշվում է` ելնելով տեսական նյութի
ծավալից: Նպատակահարմար է կատարել նվազագույնը 6 լաբորատոր
աշխատանք: Այս թեմաների համար նախատեսվում է.
Տեսական ուսուցում

10 ժամ։

Գործնական պարապմունք

16 ժամ:

11

12

ԲԱԺԻՆ 2.

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ
ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐՆԵՐ

 աժնի նպատակն է սովորողներին տալ գիտելիքներ էլեկտրական
Բ
մեքենաների և տրանսֆորմատորների դերի և նշանակության, ինչպես
նաև դրանց կառուցվածքի, աշխատանքի սկզբունքների և բնութագրերի
մասին:
Բաժնի ուսուցման տևողությունը

108 ժամ։

Տեսական ուսուցում

70 ժամ։

Գործնական պարապմունք

38 ժամ։

Այս բաժինն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասի
րած լինի «Էլեկտրատեխնիկայի հիմունքներ» բաժինը:
Այս բաժինը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`
1. իմանա արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերում օգտա
գործվող էլեկտրական մեքենաները և տրանսֆորմատորները,
2. իմանա տրանսֆորմատորների կառուցվածքը և աշխատանքի
սկզբունքը,
3. իմանա հաստատուն հոսանքի մեքենայի կառուցվածքը և աշխա
տանքի սկզբունքը,
4. իմանա փոփոխական հոսանքի էլեկտրական մեքենաների կա
ռուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը։
Ուսանողը պետք է իմանա արդյունաբերական և քաղաքացիական
շենքերում օգտագործվող էլեկտրական մեքենաների և տրանսֆորմա
տորների տեսակները և կարողանա`
ա. ճիշտ դասակարգել տրանսֆորմատորները,
բ. ճիշտ դասակարգել էլեկտրական մեքենաները,
գ. ճիշտ ներկայացնել տրանսֆորմատորի դերը և նշանակությունը
արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերում,
դ. ճիշտ ներկայացնել էլեկտրական մեքենաների դերը և նշանակու
թյունը արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերում:

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐՆԵՐ
Առարկայի ուսումնասիրումը սկսվում է հետևյալ թեմաներով.

Թեմա 1
Էլեկտրական մեքենաների դասակարգումը.
Էլեկտրական մեքենաների կիրառական նշանակությունը արդյու
նաբերական և քաղաքացիական շենքերում,
• Էլեկտրական մեքենաների օգտագործման հնարավորությունները,
• էլեկտրամագնիսական գրգռումով միաֆազ սինխրոն մեքենա,
• հաստատուն մագնիսով սինխրոն մեքենա,
• ասինխրոն մեքենա,
• հաստատուն հոսանքի մեքենաներ,
• կարճ միացված ռոտորով ասինխրոն մեքենա,
• ֆազային ռոտորով ասինխրոն մեքենա,
• միկրոմեքենաներ:
•

Թեմա 2
Տրանսֆորմատորների դասակարգումը.
տրանսֆորմատորների կիրառական նշանակությունը արդյունա
բերական և քաղաքացիական շենքերում,
• միաֆազ և եռաֆազ տրանսֆորմատորներ,
• ավտոտրանսֆորմատոր,
• բարձրացնող և ցածրացնող տրանսֆորմատորներ,
• հոսանքի տրանսֆորմատոր,
• լարման տրանսֆորմատոր,
• ուժային տրանսֆորմատոր,
• բարձր լարման և ցածր լարման տրանսֆորմատորներ:
Թեմաների ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործ
նական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական
նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, ըստ
ցուցադրական նյութի տեսակի` այլ տեխնիկական միջոցներ: Հնարավո
րության դեպքում ցանկալի է ուսուցումն իրականացնել կաբինետային
պայմաններում:
•

13

14

ԲԱԺԻՆ 2

Ուսուցման երաշխավորված ժամանակը
Տեսական ուսուցում

16 ժամ։

 ախորդ թեմաները յուրացնելուց հետո ուսանողը կիմանա տրանս
Ն
ֆորմատորների կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը և կկարողանա`
ա. ճիշտ բացատրել տրանսֆորմատորների կառուցվածքը,
բ. ճիշտ բացատրել տրանսֆորմատորների փաթույթների միացման
սխեմաները և խմբերը,
գ. ճիշտ բացատրել տրանսֆորմատորի պարապ ընթացքի ռեժիմը և
կորուստները,
դ. ճիշտ բացատրել տրանսֆորմատորի կարճ միացման ռեժիմը և
կորուստները,
ե. ճիշտ բացատրել տրանսֆորմատորի աշխատանքը բեռի տակ,
զ. ճիշտ բացատրել տրանսֆորմատորի լարման կարգավորման
կարգը,
է. ճիշտ բացատրել տրանսֆորմատորի զուգահեռ աշխատանքի պայ
մանները:

Թեմա 3
Տրանսֆորմատորների կառուցվածքային բնութագրերը և աշխա
տանքը.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

տրանսֆորմատորների մագնիսալարերը,
էլեկտրամագնիսական երևույթներ,
եռաֆազ տրանսֆորմատորների փաթույթների միացման սխեմա
ները և խմբերը,
տրանսֆորմատորների լարումների և ՄՇՈՒ-ների հավասարումները,
տրանսֆորմատորի բաք,
բերված տրանսֆորմատորներ,
միաֆազ տրանսֆորմատորի պարապ ընթացքի ռեժիմ,
տրանսֆորմատորի կարճ միացման ռեժիմ,
եռաֆազ տրանսֆորմատորի կարճ միացումը,
տրանսֆորմատորի աշխատանքը բեռի տակ,
տրանսֆորմատորի զուգահեռ աշխատանքը,
տրանսֆորմատորի օգտակար գործողության գործակիցը,
տրանսֆորմատորի շահագործման բնութագրերը,
տրանսֆորմատորի լարման կարգավորումը:

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐՆԵՐ
Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործ
նական պարապմունքների միջոցով: Տեսական ուսուցման համար ան
հրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, հա
մակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, ըստ ցուցադրական նյութի տեսակի` այլ
տեխնիկական միջոցներ: Հնարավորության դեպքում ցանկալի է տեսա
կան ուսուցումն իրականացնել կաբինետային պայմաններում: Գործնա
կան ուսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ տրանսֆորմատորներ,
անհրաժեշտ փորձարարական ստենդներ, իսկ ուսուցումը պետք է իրա
կանացնել լաբորատոր պայմաններում: Նպատակահարմար է կատարել
4 լաբորատոր աշխատանք։

Ուսուցման երաշխավորված ժամանակը
Տեսական ուսուցում

			

Գործնական պարապմունք 		

18 ժամ։
12 ժամ։

Թեմա 4
Հաստատուն հոսանքի էլեկտրական մեքենաների տեխնիկական
բնութագրիչները և աշխատանքը.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

հաստատուն հոսանքի մեքենայի կառուցվածքը,
հաստատուն հոսանքի մեքենայի աշխատանքի սկզբունքը,
խարսխի փաթույթի կառուցվածքը,
խարսխի փաթույթի էլեկտրաշարժիչ ուժը,
էլեկտրամագնիսական մոմենտը,
հաստատուն հոսանքի մեքենայի մեխանիկական հզորությունը,
հաստատուն հոսանքի մեքենայի խարսխի հակազդեցությունը,
հաստատուն հոսանքի մեքենայի անվանական պարամետրերը և
բնութագրերը,
անկախ գրգռումով գեներատոր,
զուգահեռ գրգռումով գեներատոր,
խառը գրգռումով գեներատոր,
անկախ գրգռումով էլեկտրաշարժիչ,
զուգահեռ գրգռումով էլեկտրաշարժիչ,
խառը գրգռումով էլեկտրաշարժիչ,
կորուստները և օգտակար գործողության գործակիցը:

15

16

ԲԱԺԻՆ 2
Արդյունքի յուրացումից հետո ուսանողը կիմանա հաստատուն հո
սանքի մեքենայի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը և կկարողա
նա`
ա. ճիշտ բացատրել հաստատուն հոսանքի էլեկտրական մեքենանե
րի կառուցվածքային առանձնահատկությունները,
բ. ճիշտ բացատրել հաստատուն հոսանքի էլեկտրական մեքենաների
ընդհանուր բնութագրերը,
գ. ճիշտ ներկայացնել հաստատուն հոսանքի էլեկտրական մեքենայի
տեխնիկական տվյալները,
դ. ճիշտ բացատրել հաստատուն հոսանքի էլեկտրական մեքենանե
րի աշխատանքի սկզբունքը,
ե. ճիշտ բացատրել հաստատուն հոսանքի կոլեկտորային մեքենայի
կառուցվածքի և աշխատանքի առանձնահատկությունները:
Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործ
նական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական
նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, ըստ
ցուցադրական նյութի տեսակի՝ այլ տեխնիկական միջոցներ: Հնարավո
րության դեպքում ցանկալի է ուսուցումն իրականացնել կաբինետային
պայմաններում և լաբորատորիաներում: Նախատեսվում է 4 լաբորատոր
աշխատանք:

Ուսուցման երաշխավորված ժամանակը
Տեսական ուսուցում

16 ժամ։

Գործնական պարապմունք

10 ժամ։

Թեմա 5
Ասինխրոն շարժիչների կառուցվածքային և աշխատանքային
բնութագրիչները.
•
•
•
•
•
•
•

ռոտոր,
ստատոր,
ռոտորի փաթույթ,
ստատորի փաթույթ,
ստատորի դետալները,
մագնիսալար,
լուծ, բևեռ,

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐՆԵՐ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

բացակ,
սինխրոն շարժիչի գրգռման համակարգ,
սնման լարում,
ՄՇՈՒ,
մագնիսական հոսք,
սինխրոն շարժիչի տեխնիկական տվյալներ,
էլեկտրամագնիսական երևույթներ,
ասինխրոն շարժիչի բանվորական բնութագրերը,
կայունության պայման,
ասինխրոն շարժիչի կորուստները և ՕԳԳ-ն,
ասինխրոն շարժիչի թողարկումը,
ավտոմատ սարքերի ասինխրոն միկրոմեքենաներ:

Թեմա 6
Սինխրոն շարժիչների կառուցվածքային և աշխատանքային
բնութագրիչները.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

բացահայտ բևեռներով սինխրոն մեքենայի կառուցվածքը,
ոչ բացահայտ բևեռներով սինխրոն մեքենայի կառուցվածքը,
սինխրոն շարժիչներում օգտագործվող գրգռման համակարգերը,
էլեկտրամագնիսական երևույթները սինխրոն մեքենայում` բեռի
առկայության դեպքում,
սինխրոն շարժիչի տեխնիկական տվյալներ,
էլեկտրամագնիսական երևույթներ,
սինխրոն մեքենայի աշխատանքային ռեժիմները,
սինխրոն շարժիչի կորուստները և ՕԳԳ-ն,
սինխրոն մեքենայի զուգահեռ աշխատանքը,
սինխրոն շարժիչի թողարկումը,
սինխրոն մեքենայի զուգահեռ աշխատանքի միացման միջոցները,
հիստերեզիսային շարժիչների աշխատանքը և բնութագրերը,
քայլային շարժիչների աշխատանքը և բնութագրերը:

17

18

ԲԱԺԻՆ 2

Թեմա 7
Փոփոխական հոսանքի էլեկտրական մեքենաների հաշվարկային
հարցեր.
•
•
•
•

ասինխրոն շարժիչի մագնիսական շղթայի հաշվարկը պարապ ըն
թացքի ռեժիմում,
ասինխրոն շարժիչի ստատորի փաթույթի դիմադրության հաշ
վարկ,
ոչ բացահայտ բևեռներով սինխրոն շարժիչի մագնիսական շղթայի
հաշվարկը պարապ ընթացքի ռեժիմում,
բացահայտ բևեռներով սինխրոն շարժիչի մագնիսական շղթայի
հաշվարկը պարապ ընթացքի ռեժիմում:

Արդյունքի յուրացումից հետո ուսանողը կիմանա փոփոխական հո
սանքի էլեկտրական մեքենաների կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբուն
քը և կկարողանա`
ա. ճիշտ բացատրել ասինխրոն շարժիչի կառուցվածքային առանձ
նահատկությունները,
բ. ճիշտ բացատրել սինխրոն շարժիչի կառուցվածքային առանձնա
հատկությունները,
գ. ճիշտ բացատրել ասինխրոն շարժիչի աշխատանքային բնութա
գրերը,
դ. ճիշտ բացատրել սինխրոն շարժիչի աշխատանքային բնութա
գրերը,
ե. ճիշտ բացատրել ասինխրոն և սինխրոն շարժիչների տեխնիկա
կան տվյալները,
զ. ճիշտ ներկայացնել սինխրոն և ասինխրոն շարժիչների կորուստ
ները և ՕԳԳ-ն,
է. ճիշտ ներկայացնել սինխրոն և ասինխրոն շարժիչների բանվորա
կան բնութագրերը,
ը. ճիշտ բացատրել ասինխրոն շարժիչի աշխատանքային ռեժիմներն
ու աշխատանքի սկզբունքը,
թ. ճիշտ բացատրել սինխրոն շարժիչի աշխատանքային ռեժիմներն
ու աշխատանքի սկզբունքը,
ժ. ճիշտ բացատրել ասինխրոն շարժիչների թողարկման առանձնա
հատկությունները,

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐՆԵՐ
ժա. ճիշտ բացատրել սինխրոն շարժիչների թողարկման առանձնա
հատկությունները,
ժբ. ճիշտ ներկայացնել փոփոխական հոսանքի շարժիչների կայուն
աշխատանքի պայմանները,
ժգ. ճիշտ ներկայացնել փոփոխական հոսանքի միկրոմեքենաների
տեսակները և կիրառման առանձնահատկությունները:
Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործ
նական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական
նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, ըստ
ցուցադրական նյութի տեսակի` այլ տեխնիկական միջոցներ: Հնարավո
րության դեպքում ցանկալի է ուսուցումն իրականացնել կաբինետային
պայմաններում և լաբորատորիաներում: Նախատեսվում է 7 լաբորատոր
աշխատանք:

Ուսուցման երաշխավորված ժամանակը
Տեսական ուսուցում

20 ժամ։

Գործնական պարապմունք

16 ժամ:

19

20

ԲԱԺԻՆ 3.

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ
ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՇԵՆՔԵՐԻ
ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Բաժնի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ քաղաքացիական
և արդյունաբերական շենքերի հուսալի էլեկտրամատակարարման
մեթոդների և միջոցների, էլեկտրական էներգիայի որակական ցու
ցանիշների, կարճ միացման հոսանքների սահմանափակման եղանակ
ների, ռելեական պաշտպանությունների մասին և ձևավորել մինչև 0,4 կՎ
և 6/10 կՎ լարման ցանցերի հաշվարկման կարողություններ:
Բաժնի ուսուցման տևողությունը

90 ժամ։

Տեսական ուսուցում

56 ժամ։

Գործնական պարապմունք

34 ժամ։

Մուտքային պահանջները
Այս բաժինն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած
լինի «Անվտանգություն և առաջին օգնություն», «Էլեկտրատեխնիկայի հի
մունքներ, «Էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային տեխնիկայի հիմունք
ներ», «Էլեկտրական մեքենաներ և տրանսֆորմատորներ», «Էլեկտրաբա
նեցման հիմունքներ» բաժինները:

Թեմա 1
Էլեկտրական համակարգեր և ցանցերի կառուցվածքը.
•
•
•

հասկացողություն էլեկտրական համակարգերի և ցանցերի մա
սին,
համակարգերի պարզագույն կառուցվածքը և ուրվագծերը,
էլեկտրական ցանցերի պարզագույն ուրվագծերը:

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ...

Թեմա 2
Էլեկտրական համակարգերի և ցանցերի բաղկացուցիչ մասերի
աշխատանքային գործառույթները.
•
•
•
•
•
•

օդային գծեր,
օդային գծերի հենարաններ,
մալուխային գծեր,
բարձր լարման մեկուսիչներ, պարպիչներ,
էլեկտրական համակարգի ենթակայանների տեսակները, դրանց
պարզագույն ուրվագծերը,
ենթակայանների հիմնական բաղկացուցիչ մասերը, դրանց աշ
խատանքային գործառույթները:

Թեմա 3
Էլեկտրական ցանցերի և ընդունիչների լարման ստանդարտները
և դրանց տարբերությունները.
•
•
•
•

անվանական լարում,
էլեկտրական ցանցերի անվանական լարումների ստանդարտը
(անվանական լարումների սանդղակ),
ցածր լարման ընդունիչների և ցանցերի անվանական լարումների
սանդղակները,
բարձրավոլտ տրանսֆորմատորների անվանական լարումների
սանդղակը:

Թեմա 4
Էլեկտրական ցանցերում չեզոք կիրառություն ստացած ռեժիմ
ները և առանձնահատկությունները.
•
•
•
•

մեկուսացված չեզոքով համակարգերը,
հողակցված չեզոքով համակարգերը և դրանց տեսակները,
հոսանքների և լարումների ռեժիմներ մեկուսացված չեզոքով պար
զագույն ցանցերում,
հոսանքների և լարումների ռեժիմները խուլ հողանցված չեզոքով
պարզագույն ցանցերում:
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Թեմա 5
Ընդունիչների դասակարգումը.
•
•
•
•
•
•
•
•

մանր սերիական արտադրության հաստոցներ (մանր խառա
տային, ֆրեզերային, կարուսելային, շաղափող, սրող, հղկող և
այլն),
խոշոր սերիական արտադրության հաստոցներ (մամլիչներ, ավ
տոմատներ, ատամնաֆրեզերային, խոշոր կարուսելային, ֆրեզե
րային, խառատային և այլն),
հոսքային ավտոմատացված գծեր` շյուղերից դետալների պատ
րաստման համար,
օդափոխիչներ, ճնշակներ, օդորակիչներ,
եռակցման տեղակայանքներ,
էլեկտրական դիմադրության վառարաններ` պահարաններ, խցի
կավոր վառարաններ, սալիկներ, պարբերական և անընդհատ
գործման վառարաններ և այլն,
էլեկտրական, ինդուկցիոնային և աղեղային վառարաններ,
լուսավորման տեղակայանքներ:

Թեմա 6
Էլեկտրական ընդունիչների աշխատանքը բնութագրող հիմնա
կան մեծություններն ըստ ընդունիչների տեսակի.
•
•
•

առավելագույն (հաշվարկային) բեռնվածություն,
միջին բեռնվածությունը առավելագույն բեռնավորված հերթա
փոխի համար,
առավելագույն կարճատև բեռնվածություն (շարժիչների թողարկ
ման հոսանքներ, էլեկտրաեռակցման հոսանքներ),

Թեմա 7
Բեռնվածության գրաֆիկներ.
•
•
•
•
•

ակտիվ և ռեակտիվ բեռնվածությունների գրաֆիկներ,
անհատական բեռնվածության գրաֆիկներ,
խմբային բեռնվածության գրաֆիկներ,
օրական բեռնվածության գրաֆիկ,
տարեկան բեռնվածության գրաֆիկ։

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ...

Թեմա 8
Էլեկտրական բեռնվածության հաշվարկ.
•
•

•
•

անհատական ընդունիչի անվանական հոսանքի հաշվարկ,
ընդունիչների խմբային բեռնվածության հաշվարկման եղանակ
ները (առավելագույն գործակցի եղանակ, պահանջի գործակցի
եղանակ, տեսակարար և էներգիայի տեսակարար ծախսի եղա
նակներ),
օգտագործման գործակից, առավելագույնի գործակից, պահանջի
գործակից, բեռնվածության գործակից, միացման գործակից,
առավելագույն կարճատև հոսանքի հաշվարկ։

Թեմա 9
Էլեկտրական էներգիայի ծախսի հաշվարկ.
•
•
•

ուժային սպառիչների ակտիվ էներգիայի ծախսի հաշվարկ,
լուսավորման սպառիչների ակտիվ էներգիայի հաշվարկ,
ռեակտիվ էներգիայի ծախսի հաշվարկ։

Թեմա 10
Գծերում և տարանսֆորմատորներում
կորուստների հաշվարկ.
•
•
•

ակտիվ

հզորության

գծերում ակտիվ հզորության կորուստների հաշվարկ,
տրանսֆորմատորներում ակտիվ և ռեակտիվ հզորության պա
րապ ընթացքի և կարճ միացման կորուստների հաշվարկ,
տրանսֆորմատորներում ակտիվ հզորության էներգիայի տարե
կան ծախսի հաշվարկ։

Թեմա 11
Ռեակտիվ հզորության հավասարակշռման հասկացությունը.
•
•
•

ռեակտիվ հզորություն,
հզորության գործակից,
ռեակտիվ հզորության հավասարակշռման անհրաժեշտությունը,
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•
•

ռեակտիվ հզորության հիմնական սպառիչները,
ռեակտիվ էներգիայի հավասարակշռման էությունը (հավա
սարակշռող սարքավորման աշխատանքային վեկտորական
դիագրամը)։

Թեմա 12
Ռեակտիվ հզորության հավասարակշռման միջոցները և եղանակ
ները.
•
•
•
•
•
•

սինխրոն շարժիչների օգտագործումը ասինխրոն շարժիչների
փոխարեն (երբ դա հնարավոր է),
տրանսֆորմատորների և շարժիչների ճիշտ ընտրությունը` ըստ
դրանց հաշվարկային բեռնվածքի,
թերի բեռնված տրանսֆորմատորների և շարժիչների փոխա
րինումը,
տրանսֆորմատորների և ասինխրոն շարժիչների պարապ
ընթացքի տևողության սահմանափակում,
ստատիկ կոնդենսատորային մարտկոցների կիրառումը ռեակտիվ
հզորության հավասարակշռման համար,
սինխրոն շարժիչների օգտագործումը ռեակտիվ հզորության
հավասարակշռման համար:

Թեմա 13
Դասակարգում, էլեկտրամատակարարման հուսալիության հիմ
նախնդիրներ.
•
•
•

էլեկտրական համակարգի հուսալիություն,
շենքերի կարգերը ըստ էլեկտրամատակարարման հուսալիության,
էլեկտրամատակարարման ընդհատումներից առաջացող վնաս
ների տեսակները։

Թեմա 14
Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ապահովման եղա
նակները և միջոցները.
•

առաջին կարգի սպառիչների հուսալիության ապահովում,

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ...
•
•
•

երկրորդ կարգի սպառիչների հուսալիության ապահովում,
պահուստային սնման տեղակայանքների տեսակները,
պահուստի ավտոմատ միացման ուրվագիծ:

Թեմա 15
Էլեկտրական էներգիայի որակի պայմաններին ներկայացվող
պահանջները.
•
•
•
•
•

հաճախության շեղումներ,
լարման շեղումներ,
լարման ոչսինուսոիդային գործակից,
լարման ոչսիմետրիկության գործակից,
լարման տատանումներ։

Թեմա 16
Լարման շեղումների հաշվարկը տարբեր հոսանքային շեղումների
դեպքում.
•
•

լարման կորուստների հաշվարկը էլեկտրական գծերում,
լարման շեղումների հաշվարկը բաշխիչ տրանսֆորմատորներում։

Թեմա 17
Լարման կարգավորման մեթոդները և միջոցները.
•
•
•
•
•
•

ուժային տրանսֆորմատորների լարման կարգավորման սարքա
վորումներ,
վոլտալրացնող տրանսֆորմատորներ,
կոնդենսատորային մարտկոցներ երկայնական և լայնական միաց
ման համար,
գրգռման հոսանքի ավտոմատ կառավարումով սինխրոն շարժիչ
ներ,
ռեակտիվ հզորության ստատիկական աղբյուրներ,
ուժային տրանսֆորմատորների լարման փոխարկիչ:
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Թեմա 18
Էլեկտրական համակարգերում առաջացող` կարճ միացումների
(կ.մ.) մասին հիմնական հասկացություններ.
•
•
•
•
•
•

եռաֆազ կ.մ.,
երկֆազ կ.մ.,
միաֆազ կ.մ.,
կարճ միացումների առաջացման պատճառները (մեկուսացման
խախտում, անձնակազմի ոչ ճիշտ գործողություններ, գերլարում
ներ համակարգում),
կ.մ. հոսանքի կայունացված արժեք,
կ.մ. հոսանքի հարվածային արժեք:

Թեմա 19
Կարճ միացման հոսանքների ջերմային և մեխանիկական ազդե
ցություններն էլեկտրական ցանցի սարքավորումների վրա.
•
•
•
•

կ.մ. հոսանքի էլեկտրադինամիկական ազդեցությունը հաղորդա
ձողալարերի, փոխարկումային ապարատների և հոսանքի տրանս
ֆորմատորի վրա,
կ.մ. հոսանքի ջերմային ազդեցությունը փոխարկումային ապա
րատների, հոսանքի տրանսֆորմատորների և հաղորդման մա
լուխների և լարերի վրա,
հասկացություն կ.մ. հոսանքի բերված տևողության մասին,
բերված տևողության որոշումը։

Թեմա 20
Կարճ միացման հոսանքների հաշվարկի պարզագույն եղանակ
ները.
•
•

•

հարաբերական միավորների համակարգ,
էլեկտրամատակարարման
համակարգի
տարրերի
դիմադրություններ կ.մ. ռեժիմում (ուժային տրանսֆորմատորների,
ռեակտորների, օդային և մալուխային գծերի, ասինխրոն շարժիչ
ների),
կ.մ. հոսանքների հաշվարկային և փոխարինման ուրվագծեր։
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Թեմա 21
Կարճ միացման հոսանքների և սնող գծերի առանձին աշխա
տանք.
•
•

տրանսֆորմատորների և սնող գծերի առանձին աշխատանք,
ռեակտորների կիրառում:

Թեմա 22
Հիմնական տեղեկություններ ռելեական պաշտպանության մասին.
•
•
•
•
•

ռելեական պաշտպանության արագագործություն,
ռելեական պաշտպանության զգայունություն,
ռելեական պաշտպանության սելեկտիվություն,
ռելեական պաշտպանության հուսալիություն,
հոսանքի տրանսֆորմատորները ռելեական պաշտպանության
ուրվագծերում:

Թեմա 23
Ռելեական պաշտպանության տեսակները.
•
•
•

առավելագույն հոսանքային պաշտպանություն,
հոսանքային ուղղված պաշտպանություն,
պաշտպանություն հողակցումներից մեկուսացված չեզոքով ցան
ցերում:

Թեմա 24
Էլեկտրական գծերի, տրանսֆորմատորների, էլեկտրական շար
ժիչների ռելեական պաշտպանության ուրվագծերը.

• ուժային տրանսֆորմատորների վնասումների հիմնական
տեսակները,
•
•
•

տրանսֆորմատորի ռելեական պաշտպանության տեսակները և
դրանց ուրվագծերը,
էլեկտրաշարժիչների պաշտպանության ուրվագծերը,
օդային և կաբելային գծերի ռելեական պաշտպանության ուրվագծերը:
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Թեմա 25
Կատարել ռելեական պաշտպանության հաշվարկներ.
•
•
•

էլեկտրական մալուխային գծի առավելագույն-հոսանքային պաշտ
պանության հաշվարկ,
ուժային տրանսֆորմատորի առավելագույն-հոսանքային պաշտ
պանության հաշվարկ,
էլեկտրական ասինխրոն շարժիչի առավելագույն-հոսանքային
պաշտպանության հաշվարկ:

Թեմա 26
Հաղորդալարի ընտրությունն ըստ թույլատրելի տաքացման պայ
մանի.
•
•
•
•
•

ջերմության անջատումը հաղորդալարերում,
երկարատև թույլատրելի հոսանքի հասկացությունը,
հաղորդալարերի սահմանային ջերմաստիճանի արժեքները` կախ
ված հաղորդալարի տեսակից, լարման մեծությունից, հոսանքի
անցման տևողությունից,
թույլատրելի հոսանքի ընտրության պայմանը,
հաղորդալարերի և մալուխային հատույթի ընտրության պայմանը։

Թեմա 27
Մինչև 1000 Վ լարման հաղորդալարերի հատույթի ընտրությունը`
հաշվի առնելով պաշտպանական ապարատները.
•
•
•

գերբեռնվածությունից պաշտպանություն պահանջող ցանցերը,
հաղորդալարի թույլատրելի հոսանքի պատիկությունը պաշտպա
նական ապարատի անվանական հոսանքի նկատմամբ,
պատիկության որոշումը և հաղորդալարի հատույթի ստուգումը
ըստ պաշտպանող ապարատի անվանական հոսանքի։

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ...

Թեմա 28
Լարման կորուստների հաշվարկը ցանցերում.
•
•
•
•

լարման
լարման
լարման
լարման

շեղում,
շեղման նորմերը տարբեր ընդունիչների համար,
կորուստ,
կորուստների և շեղումների հաշվարկ:

Թեմա 29
Մինչև 1000 Վ լարման ուժային ցանցերի էլեկտրալուսավորման
ցանցի հաշվարկը.
•
•
•

հաշվարկային հոսանքի որոշումը,
պաշտպանական ապարատների ընտրությունը,
սնող ցանցերի ստուգումը ըստ լարման կորստի։

Թեմա 30
1000 Վ–ից բարձր էլեկտրական գծերի հաշվարկը.
•
•
•

հաշվարկային հոսանքի որոշումը,
հետվթարային հոսանքի որոշումը,
մալուխի հատույթի որոշումը ըստ հոսանքի տնտեսական խտու
թյան,
• մալուխի հատույթի ստուգումը ըստ հետվթարային հոսանքի և
փռման պայմանների:
Թեմաների յուրացումից հետո ուսանողը կարող է պատկերացում
կազմել քաղաքացիական և արդյունաբերական շենքերի էլեկտրամատա
կարարման ընդհանուր հասկացողությունների մասին և կիմանա.
1.	էլեկտրական համակարգերի ցանցերի կառուցվածքը և բաղկա
ցուցիչ մասերի աշխատանքային գործառույթները,
2.	էլեկտրական ընդունիչների տեսակները և հաշվարկել դրանց աշ
խատանքը բնութագրող հիմնական մեծությունները,
3.	քաղաքացիական և արդյունաբերական շենքերի հուսալի էլեկտ
րամատակարարման ապահովման եղանակները և միջոցները,
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4. էլեկտրական էներգիայի որակի պարամետրերին ներկայացվող
պահանջները, լարման կարգավորման մեթոդներն ու միջոցները, կատա
րել լարման շեղումների հաշվարկ,
5.	էլեկտրական համակարգերում կարճ միացման հոսանքների առա
ջացման պատճառները և դրանց սահմանափակման եղանակները,
6.	հիմնական տեղեկությունները ռելեական պաշտպանության մա
սին, կատարել ռելեական պաշտպանության հաշվարկներ,
7. կկատարի մինչև 0,4 կՎ և 6/10 կՎ լարման ցանցերի հաշվարկներ:
Արդյունքում ուսանողը կարող է`
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ճիշտ բացատրել էլեկտրական համակարգերի և ցանցերի կառուց
վածքը,
ճիշտ ներկայացնել էլեկտրական համակարգերի և ցանցերի բաղ
կացուցիչ մասերի աշխատանքային գործառույթները,
ճիշտ ներկայացնել ցանցերի և ընդունիչների լարման սանդղակ
ները և նրանց տարբերությունները,
ճիշտ դասակարգել ընդունիչները,
ճիշտ ներկայացնել էլեկտրական ընդունիչների աշխատանքը
բնութագրող հիմնական մեծությունները` ըստ ընդունիչների տե
սակների,
ճիշտ ներկայացնել բեռնվածության գրաֆիկները,
ճիշտ հաշվարկել էլեկտրական բեռնվածությունը,
ճիշտ հաշվարկել էլեկտրական էներգիայի ծախսը,
ճիշտ հաշվարկել գծերում և տրանսֆորմատորներում ակտիվ հզո
րության կորուստները,
ճիշտ բացատրել «ռեակտիվ հզորության հավասարակշռում» հաս
կացությունը,
ճիշտ ներկայացնել ռեակտիվ հզորության հավասարակշռման մի
ջոցները և եղանակները,
ճիշտ դասակարգել էլեկտրամատակարարման հուսալիության
հիմնախնդիրները,
ճիշտ ներկայացնել էլեկտրամատակարարման հուսալիության
ապահովման եղանակներն ու միջոցները,
ճիշտ ներկայացնել լարման կարգավորման մեթոդներն ու միջոց
ները,
ճիշտ ներկայացնել էլեկտրական համակարգերում առաջացող`
կարճ միացումների մասին հիմնական հասկացությունները,

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ճիշտ բացատրել կարճ միացման հոսանքների ջերմային և մեխա
նիկական ազդեցություններն էլեկտրական ցանցի սարքավորում
ների վրա,
ճիշտ կատարել կարճ միացման հոսանքների հաշվարկի պարզա
գույն եղանակները,
ճիշտ բացատրել կարճ միացման հոսանքների սահմանափակման
եղանակները,
ճիշտ ներկայացնել էլեկտրական գծերի, տրանսֆորմատորների,
էլեկտրական շարժիչների ռելեական պաշտպանության ուրվա
գծերը,
ճիշտ կատարել հաղորդալարերի ընտրությունը` ըստ թույլատրելի
տաքացման,
ճիշտ ընտրել մինչև 1000 Վ լարման հաղորդալարերի հատույթը`
հաշվի առնելով պաշտպանական ապարատները,
ճիշտ հաշվարկել լարման կորուստները ցանցերում,
ճիշտ կատարել մինչև 1000 Վ լարման ուժային ցանցերի և էլեկտ
րալուսավորման ցանցերի հաշվարկը,
ճիշտ կատարել 1000 Վ-ից բարձր էլեկտրական գծերի հաշվարկը:

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և
գործնական արդյունքների հիման վրա: Հարց ու պատասխանի միջոցով
ստուգվելու են ընդհանուր գիտելիքներն ընդունիչների դասակարգման,
ընդունիչների աշխատանքը բնութագրող մեծությունների, բեռնվածու
թյան գրաֆիկների և ռեակտիվ հզորության հավասարակշռման մասին:
Գործնական առաջադրանքի ընթացքում ուսանողին հանձնարարվե
լու է կատարել քաղաքացիական կամ արդյունաբերական շենքերի մեկ
տեղամասի (7-10 տարբեր ընդունիչներով) էլեկտրական բեռնվածության
էլեկտրական էներգիայի ծախսի հաշվարկները, լրացնել համապատաս
խան տիպի աղյուսակներ (աղ. 3.1), կատարել տարբեր բեռնվածություն
ունեցող 400–630 կամ 1000 կՎԱ տրանսֆորմատորի պարապ ընթաց
քի և կարճ միացման կորուստների հաշվարկը և նույն տրանսֆորմատո
րը սնող 1–3 կմ երկարության մալուխային գծում ակտիվ հզորության կո
րուստների հաշվարկը:
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Աղ յուսակ 3.1
Հաշվարկային բեռի որոշումը
Բեռների խումբ

Py

Kc

cosφ

tgφ

Pp

ԿՎտ

Qp

Կվառ

Sp

կՎ.Ա

Ուժային բեռ
Աշտարակային
ամբարձիչ
Ձեռքի մեքենաներ և
էլեկտրական
գործիքներ
Եռակցող սարքեր
Ընդամենը ըստ
ուժային բեռների
Էլեկտրական
լուսավորում
Արտաքին
Ներքին
Ընդամենը ըստ
լուսավորման
Ընդամենը ամբողջ
շինհրապարակի համար

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական ուսուցման միջոցով:
Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և տեղեկատվական նյութեր, ցու
ցադրական նյութեր, թվային պրոյեկտոր, ըստ ցուցադրական նյութի տե
սակի այլ տեխնիկական միջոցներ: Ցանկալի է ուսուցումն իրականացնել
կաբինետային պայմաններում:
Ուսուցման երաշխավորված ժամանակը
Տեսական ուսուցում			

56 ժամ:

Գործնական պարապմունք 		

34 ժամ:
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ՄԱԼՈՒԽՆԵՐ ԵՎ
ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐ

 աժնի նպատակն է սովորողի մեջ ձևավորել գիտելիքներ մինչև 10 կՎ
Բ
լարման մալուխների կառուցվածքի, տեսակների մասին, մալուխային
գծերի տեղակայման (մոնտաժման) և շահագործման կարողություններ:
Բաժնի ուսուցման տևողությունը
Տեսական ուսուցում

90 ժամ։

		 28 ժամ։

Գործնական պարապմունք 		 62 ժամ։
Այս բաժինն ուսումնասիրելուց առաջ ուսանողը պետք է յուրացրած
լինի «Անվտանգություն և առաջին օգնություն», «Էլեկտրատեխնիկայի հի
մունքներ», «Էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային տեխնիկայի հիմունք
ներ», «Էլեկտրական մեքենաներ և տրանսֆորմատորներ», «Էլեկտրաբա
նեցման հիմունքներ», «Չափիչ ստուգիչ սարքավորումների և գործիքների
կիրառում», «Արդյունաբերական և բնակելի շենքերի էլեկտրասարքա
վորումների նշանակությունը և գործառույթները», «Տեխնիկական փաս
տաթղթերի կազմում» մոդուլները:
Այս բաժինը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է
1. իմանա մինչև 10 կՎ լարման մալուխային գծերի տեղակայ
ման առանձնահատկությունները,
2. իմանա մալուխային կցորդիչների կառուցվածքը, տեսակնե
րը, նշանակությունը և գործառույթները, մալուխների հողանց
ման տեսակները և եղանակները,
3. կատարի մինչև 10 կՎ լարման մալուխային գծերի տեղակայ
ման նախապատրաստական աշխատանքներ,
4. կատարի մալուխային գծերի տեղակայումը (մոնտաժը), մա
լուխային կցորդիչների տեղադրումը,
5. կազմակերպի մինչև 10 կՎ լարման մալուխային գծերի տեխ
նիկական սպասարկում,
6. կազմի մինչև 10 կՎ լարման մալուխային գծերի շահագործ
ման վերաբերյալ փաստաթղթեր։
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Թեմա 1
Մինչև 10 կՎ լարման մալուխային գծերի տեղակայման առանձնա
հատկությունները.
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

մալուխների երաշխիքային և ծառայության ժամկետները,
մեկ խրամատում (հողում) փռվող մալուխների սահմանային թիվը,
մալուխների փռման ժամանակ ձգաուժի թույլատրելի արժեքները,
տեղադրված մալուխների մակարդակների տարբերությունների
թույլատրելի արժեքները,
ուժային մալուխների մակնիշների հիմնական տեսակները, դրանց
կառուցվածքը և առանձին տարրերի (մասերի) գործառույթները,
մալուխների մակնիշների ընտրությունը ըստ շահագործման պայ
մանների` հողում, օդում, հանքահորերում, պայթունավտանգ, հր
դեհավտանգ միջավայրերում, ուղղաձիգ կամ թեք դրություննե
րում, քիմիական ներազդեցությունների միջավայրերում,
մակնիշների ընտրությունն ըստ մալուխների նշանակության,
ստացիոնար ընդունիչների համար, շարժվող ընդունիչների հա
մար (կամրջային կռունկներ, եռակցման տրանսֆորմատորներ,
գեներատորներ և այլն),
հոսանքային կարճատև թույլատրելի բեռնվածության ընտրու
թյունը տարբեր շահագործման պայմանների համար,
մալուխային գծի տեղակայման տեղի (ուղեգծի) ընտրությունը՝ հաշ
վի առնելով մալուխի հնարավոր փոքր ծախսի պայմանը, խուսա
փումը այլ մալուխների, խողովակաշարերի ջերմատարների հետ
խաչահատումներից, այլ տեղային սահմանափակումներից,
մալուխների փռման առանձնահատկությունները, իրականացման
եղանակները։

Թեմա 2
Մալուխային կցորդիչների կառուցվածքը, տեսակները, նշանա
կությունը և գործառույթները, մալուխների հողանցման տեսակները և
եղանակները.
•
•

մալուխային կցորդիչի նշանակությունը, կառուցվածքը, գործա
ռույթը,
միացման կցորդիչի նշանակությունը, կառուցվածքը, գործառույթը,

ՄԱԼՈՒԽՆԵՐ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐ
•
•
•
•
•
•

ճյուղավորման կցորդիչի նշանակությունը, կառուցվածքը, գործա
ռույթը,
ծայրային կցորդիչի նշանակությունը, կառուցվածքը, գործառույթը,
կասեցման կցորդիչի նշանակությունը, կառուցվածքը, գործա
ռույթը,
միացման թուջե կցորդիչի նշանակությունը, կառուցվածքը, գոր
ծառույթը,
միացման կցորդիչ պլաստմասսայե մեկուսացումով մալուխների
համար,
հողանցման ենթակա մալուխների և կցորդիչների մասերը (զրահ
ները, մետաղական պատյանները և այլն):

Թեմա 3
Կատարել մինչև 10 կՎ լարման մալուխային գծերի տեղակայման
նախապատրաստական աշխատանքներ։

Թեմա 4
Կատարել մալուխային գծերի տեղակայումը (մոնտաժը), մալու
խային կցորդիչների տեղադրումը։
 եմաներ 3-ը և 4-ը իրականացվում են գործնական պարապմունք
Թ
ների ժամանակ։
Տեսական և գործնական պարապմունքների արդյունքում ուսանողը
կկարողանա.
1. ճիշտ պատկերացնել ուժային մալուխների կառուցվածքը,
2. ճիշտ տարբերակել ուժային մալուխների մակնիշները,
3. ճիշտ ընտրել ուժային մալուխներն` ըստ շահագործման պայ
մանների,
4. ճիշտ ընտրել ուժային մալուխներն` ըստ նշանակության,
5. ճիշտ ներկայացնել ուժային մալուխների թույլատրելի հոսան
քային բեռնվածությունները,
6. ճիշտ պատկերացնել կաբելային կցորդիչների նշանակու
թյունը,
7. ճիշտ պատկերացնել մալուխային կցորդիչի կառուցվածքը,
8. ճիշտ պատկերացնել մալուխային կցորդիչների տեսակները,
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9. ճիշտ ներկայացնել մալուխային ամրանների մոնտաժման
համար օգտագործվող նյութերը,
10. ճիշտ ներկայացնել մալուխային ամրանների մոնտաժման
համար օգտագործվող պատրաստվածքները,
11. ճիշտ ներկայացնել մալուխային հողանցման տեսակները,
12. ճիշտ կատարել մալուխային հողանցումներ,
13. պահպանել անվտանգության կանոնները,
14. ճիշտ կազմել մինչև 10 կՎ լարման կաբելային գծերի տեղա
կայման օրացուցային պլանները և գրաֆիկները,
15. ճիշտ ընտրել աշխատանքների համար անհրաժեշտ գործիք
ներ,
16. ցույց տալ տեխնիկական օգնություն մալուխային գծերի տե
ղակայման առաջադրված պայմանական աշխատանքներին,
17. ճիշտ կատարել մալուխային կցորդիչների տեղադրումը,
18. ստուգել մալուխային գծերի տեղակայման ճշտությունը` հա
մաձայն աշխատանքային գծագրերի,
19. ճիշտ հրահանգավորել տեղակայված մալուխային գծերը ցան
ցին միացնելու աշխատանքները,
20. ստուգել մալուխային գծերի աշխատանքը լարման տակ,
21. պահպանել աշխատանքի անվտանգության կանոնները,
22. ճիշտ ներկայացնել մալուխային գծերի շահագործումն ըստ
գործող նորմերի և կանոնների,
23. ճիշտ ներկայացնել մալուխային գծերի շահագործմանը վերա
բերող զննումների սահմանված պարբերականությունները,
24. ճիշտ կազմել պարբերական զննումների օրացույցները,
25. ճիշտ ներկայացնել մալուխային գծերի շահագործմանը վերա
բերող զննումների ընթացակարգը,
26. ճիշտ ներկայացնել մալուխային գծերում կատարվող պրոֆի
լակտիկ հսկումների և չափումների տեսակները,
27. ճիշտ ներկայացնել մալուխային գծերում կատարվող պրոֆի
լակտիկ չափումների կատարման պարբերականությունները,
28. ճիշտ կազմել մինչև 10 կՎ լարման կաբելային գծերի զննման
և ստուգման արդյունքների անհրաժեշտ փաստաթղթերը:
 րդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործ
Ա
նական առաջադրանք կատարելու հիման վրա: Հարց ու պատասխանի
միջոցով ստուգվելու են գիտելիքները մալուխային գծերի շահագործման
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գործող նորմերի և կանոնների, զննումների, պրոֆիլակտիկ հսկումների
մասին, իսկ գործնական հանձնարարությամբ ուսանողը պետք է կազմի
առաջադրված մալուխային գծի զննումների օրացույցները, կատարի աշ
խատանքներ, պահպանի անվտանգության կանոնները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները
Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործնա
կան պարապմունքների միջոցով: Ուսուցումը կատարվում է կաբինետային
պայմաններում (տեսական մասը), լաբորատորիաներում և գործնական
պարապմունքների ժամանակ (գործնական մասը): Բոլոր գործընթաց
ներն ապահովվում են համապատասխան ուսումնական և ցուցադրական
նյութերով, անհրաժեշտ սարքերով, գործիքներով, փորձանմուշներով և
այլն: Նպատակահարմար է կատարել լաբորատոր աշխատանքներ:
Ուսուցման երաշխավորված ժամանակը
Տեսական ուսուցում

28 ժամ:

Գործնական պարապմունք

62 ժամ:
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Այս բաժնի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ ցածրավոլտ
էլեկտրական ապարատների աշխատանքի տեսական հիմունքների մա
սին, ծանոթացնել ապարատների տարատեսակներին և ձևավորել ցածր
լարման էլեկտրական ապարատների տեղակայման, շահագործման և
սպասարկման կարողություններ:
Բաժնի ուսուցման տևողությունը
Տեսական ուսուցում

108 ժամ։

		 14 ժամ։

Գործնական պարապմունք

		 94 ժամ։

Մուտքային պահանջները
Այս բաժինն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած
լինի «Անվտանգություն և առաջին օգնություն», «Էլեկտրատեխնիկայի հի
մունքներ», «Էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային տեխնիկայի հիմունք
ներ», «Էլեկտրական մեքենաներ և տրանսֆորմատորներ», «Էլեկտրաբա
նեցման հիմունքներ», «Չափիչ ստուգիչ սարքավորումների և գործիքների
կիրառում», «Արդյունաբերական և բնակելի շենքերի էլեկտրասարքավո
րումների նշանակությունը և գործառույթները» մոդուլները:
Ուսումնառության արդյունքները
Այս բաժինը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`
1. իմանա էլեկտրական ապարատների տեղակայման առանձնա
հատկությունները,
2. ըստ շահագործման պայմանների` ընտրի արդյունաբերական
և քաղաքացիական շենքերում օգտագործվող էլեկտրական
ապարատները,
3. կազմակերպի և իրականացնի էլեկտրական ապարատի տե
ղակայման նախապատրաստական աշխատանքներ,
4. կատարի էլեկտրական ապարատների տեղակայման համար
անհրաժեշտ մոնտաժային աշխատանքներ,
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5. կազմակերպի և իրականացնի էլեկտրական ապարատների
տեխնիկական սպասարկումը,
6. կազմի սարքավորումների շահագործման վերաբերյալ փաս
տաթղթեր:

Թեմա 1
Էլեկտրական ապարատի տեղակայման բնութագրիչները.
•
•
•
•

տեղակայվող էլեկտրական ապարատի աշխատանքային պայ
մաններ,
տեղակայվող էլեկտրական ապարատի տեխնիկական պարամետ
րեր,
տեղակայվող էլեկտրական ապարատի կառուցվածքային տվյալ
ներ,
տեղակայման նորմատիվային փաստաթղթեր:

Թեմա 2
Էլեկտրական ապարատների ընտրություն.
•
•
•
•
•

էլեկտրական ապարատների ընտրության հաշվարկ,
պաշտպանիչ էլեկտրական ապարատների ընտրության հաշվարկ,
կոմուտացիոն էլեկտրական ապարատների ընտրության հաշ
վարկ,
ավտոմատ անջատիչների ընտրության հաշվարկ,
ապահովիչների ընտրության հաշվարկ:

Թեմա 3
Մոնտաժային աշխատանքների կատարման գործընթացի հաս
կացությունները.
•
•
•
•
•

մոնտաժային գծագրերի և սխեմաների հետ ծանոթացում,
էլեկտրական ապարատի տեղակայման հենարային կոնստրուկ
ցիաների տեղի նշագծում,
տեղադրման բնիկի նախապատրաստում,
ամրացման դետալների և կոնստրուկցիաների տեղադրում,
էլեկտրական ապարատի տեղադրում,
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•
•
•
•
•

ցանցի և հողանցման կաբելների և հաղորդալարերի միացումը
էլեկտրական ապարատին,
մոնտաժման իրավացիության ստուգում,
փորձարկում,
անճշտությունների վերացում և կարգավորում,
էլեկտրական ապարատի տեխնիկական շահագործման հանձն
ման փաստաթղթերի ձևակերպում,
մոնտաժված էլեկտրական ապարատի միացումը սպառիչներին:

•

Թեմաների յուրացնելուց հետո ուսանողը ամբողջովին պատկերա
ցում կկազմի էլեկտրական շղթաներում էլեկտրական ապարատների դե
րի և նշանակության մասին և կկարողանա`
1. ճիշտ ընտրել տեղակայման համար անհրաժեշտ էլեկտրա
կան ապարատը,
2. ճիշտ ներկայացնել էլեկտրական ապարատների տեղակայ
ման առանձնահատկություններն ըստ կառուցվածքի,
3. ճիշտ ընտրել արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքե
րում օգտագործվող էլեկտրական ապարատներն ըստ հզորու
թյան,
4. ճիշտ ընտրել էլեկտրական ապարատն ըստ բեռնվածության,
5. ճիշտ ընտրել էլեկտրական ապարատն ըստ լարման մեծու
թյան,
6. բացատրել էլեկտրական ապարատի տեղակայման նախա
պատրաստական աշխատանքների հաջորդականությունը,
7. կազմակերպել տեղակայման ամրացնող դետալների նախա
պատրաստումը,
8. ճիշտ կազմակերպել էլեկտրական ապարատների մոնտաժի
համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները,
9. ստուգել էլեկտրական ապարատի աշխատանքը լարման
տակ,
10. պահպանել աշխատանքի անվտանգության կանոնները,
11. ճիշտ կազմակերպել էլեկտրական ապարատի նախաթողար
կային աշխատանքները և սնող ցանցի ստուգումը,
12. ճիշտ կազմակերպել մեկուսացման վիճակի ստուգման աշ
խատանքները,
13. ճիշտ կազմակերպել հողանցման հուսալիության ստուգման
աշխատանքները,

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ
14. ճիշտ կազմակերպել կոնտակտների մաքրման և կարգավոր
ման աշխատանքները,
15. ճիշտ կազմակերպել ապարատի մաշված դետալների փոխ
ման աշխատանքները,
16. պահպանել անվտանգության կանոնները:
Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի և գործ
նական հանձնարարություն կատարելու հիման վրա: Հարց ու պատաս
խանի միջոցով ստուգվելու է էլեկտրական ապարատների տեղակայման
առանձնահատկությունների մասին գիտելիքները, իսկ գործնական առա
ջադրանքով ուսանողը պետք է ցուցաբերի կոնկրետ պայմաններում որո
շումներ ընդունելու կարողությունը:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործ
նական պարապմունքների միջոցով, ընդ որում` ավելի շատ գործնական
և լաբորատոր աշխատանքների կատարումով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, ըստ ցուցադրական նյու
թի տեսակի` այլ տեխնիկական միջոցներ: Ուսուցումը հնարավորության
սահմաններում պետք է անցկացնել կաբինետային պայմաններում և լա
բորատորիաներում: Նպատակահարմար է կատարել 14 լաբորատոր աշ
խատանք:
Ուսուցման երաշխավորված ժամանակը
Տեսական ուսուցում

14 ժամ:

41

42

ԲԱԺԻՆ 6.

ԷԼԵԿՏՐԱԲԱՆԵՑՄԱՆ
ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ
Այս բաժնի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ էլեկտրաբա
նեցման հիմունքների և ավտոմատացված էլեկտրաբանեցման կառա
վարման մասին:
Բաժնի ուսուցման տևողությունը

90 ժամ։

Տեսական ուսուցում

64 ժամ։

Գործնական պարապմունք

26 ժամ։

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած
լինի «Էլեկտրատեխնիկայի հիմունքներ», «Էլեկտրոնային և միկրոպրոցե
սորային տեխնիկայի հիմունքներ», «Էլեկտրական մեքենաներ և տրանս
ֆորմատորներ» մոդուլները:
Այս բաժինը ուսուցանելուց հետո ուսանողը պետք է`
1. իմանա էլեկտրաբանեցման համակարգերի դերը և նշանակու
թյունը,
2. իմանա էլեկտրաբանեցման մեխանիկան,
3. իմանա հաստատուն հոսանքի շարժիչի էլեկտրաբանեցման
առանձնահատկությունները,
4. իմանա ասինխրոն և սինխրոն շարժիչի էլեկտրաբանեցման
առանձնահատկությունները,
5. իմանա էլեկտրաբանեցման ավտոմատացված կառավարման
համակարգերի առանձնահատկությունները:
Ուսանողը պետք է իմանա էլեկտրաբանեցման համակարգերի դերը
և նշանակությունը, էլեկտրաբանեցման մեխանիկան և կարողանա.
ա. ճիշտ ներկայացնել էլեկտրաբանեցման համակարգերի դերն ու
նշանակությունը,
բ. ճիշտ դասակարգել էլեկտրաբանեցման համակարգերն ըստ
ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների,
գ. ճիշտ ներկայացնել էլեկտրաբանեցման միջոցով իրականացվող
շարժման տեսակները:
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դ. ճիշտ ներկայացնել արտադրական մեխանիզմների մեխանիկա
կան բնութագրերը,
ե. ճիշտ ներկայացնել հաստատուն հոսանքի շարժիչների, ասինխրոն
և սինխրոն շարժիչների մեխանիկական բնութագրերը,
զ. ճիշտ ներկայացնել էլեկտրաբանեցման շարժման հավասարումները,
է. ճիշտ բացատրել բանեցման ժամանակի արագացումը և դանդաղումը,
ը. ճիշտ ներկայացնել փոխանցման հարաբերակցությունը:

Թեմա 1
Էլեկտրաբանեցման համակարգերի նշանակությունն ու ֆունկ
ցիոնալ առանձնահատկությունները.
•
•
•
•
•
•
•
•

էլեկտրաբանեցման տեսակները,
էլեկտրաբանեցման խնդիրները,
խմբային էլեկտրաբանեցում,
անհատական էլեկտրաբանեցում,
ավտոմատացված էլեկտրաբանեցում,
փոխկապակցված էլեկտրաբանեցում,
էլեկտրաբանեցման դասակարգում ն ըստ կառավարման աստի
ճանի,
էլեկտրաբանեցման դասակարգում ն ըստ փոխանցման տեսակի:

Թեմա 2
Մեխանիզմների և շարժիչների մեխանիկական բնութագրերը,
էլեկտրաբանեցման շարժման բնութագրիչները.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

արագությունից չկախված մեխանիկական բնութագիր,
գծային–աճող մեխանիկական բնութագիր,
ոչ գծային–աճող մեխանիկական բնութագիր,
ոչ գծային–հետևող մեխանիկական բնութագիր,
էլեկտրաբանեցման մեխանիկական բնութագրի կոշտություն,
կոշտ մեխանիկական բնութագիր,
փափուկ մեխանիկական բնութագիր,
էլեկտրաբանեցման ստատիկ կայունություն,
էլեկտրաբանեցման անցումային ռեժիմներ,
բանեցման շարժման հավասարումները,

43

44

ԲԱԺԻՆ 6
•
•
•

հաստատուն հոսանքի շարժիչների մեխանիկական բնութագրերը,
ասինխրոն շարժիչների մեխանիկական բնութագրերը,
սինխրոն շարժիչների մեխանիկական բնութագրերը,

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման միջոցով:
Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, հա
մակարգիչ, թվային պրոյեկտոր: Հնարավորության դեպքում ցանկալի է ու
սուցում ն իրականացնել կաբինետային պայմաններում:

Ուսուցման երաշխավորված ժամանակը
Տեսական ուսուցում

20 ժամ։

 ախորդ թեմաները յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է իմա
Ն
նա հաստատուն հոսանքի շարժիչի ասինխրոն և սինխրոն մեքենաների
էլեկտրաբանեցման առանձնահատկությունները, ինչպես նաև.
• ճիշտ ներկայացնի անկախ գրգռումով հաստատուն հոսանքի շար
ժիչի անկյունային արագության կարգավորման եղանակները,
• ճիշտ բացատրի անկախ գրգռումով հաստատուն հոսանքի շար
ժիչի անկյունային արագության կարգավորման ընթացակարգը
ռեոստատային և իմպուլսային պարամետրական մեթոդով,
• ճիշտ բացատրի անկախ գրգռումով հաստատուն հոսանքի շար
ժիչի անկյունային արագության կարգավորման ընթացակարգը
խարսխին մատուցվող լարման փոփոխման մեթոդով,
• ճիշտ ներկայացնի հաջորդական գրգռումով հաստատուն հոսանքի
շարժիչի անկյունային արագության կարգավորման եղանակները,
• ճիշտ ներկայացնի և բացատրի հաջորդական գրգռումով հաստա
տուն հոսանքի շարժիչի անկյունային արագության կարգավորման
ընթացակարգը գրգռման փաթույթի շունտման եղանակով,
• ճիշտ բացատրի հաստատուն հոսանքի շարժիչի էլեկտրաբանեց
ման համակարգի անցումային ռեժիմները,
• ճիշտ ներկայացնի ասինխրոն շարժիչի անկյունային արագության
կարգավորման եղանակները,
• ճիշտ բացատրի ասինխրոն շարժիչի անկյունային արագության կար
գավորման ռեոստատային և իմպուլսային մեթոդի ընթացակարգը,
• ճիշտ բացատրի ասինխրոն շարժիչի անկյունային արագության
կարգավորման առանձնահատկությունները լարման փոփոխման
միջոցով,
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•
•
•

ճիշտ բացատրի ասինխրոն շարժիչի հաճախականային կարգա
վորման ընթացակարգը,
ճիշտ բացատրի ասինխրոն շարժիչի էլեկտրաբանեցման համա
կարգի անցումային ռեժիմները,
ճիշտ բացատրի էլեկտրաբանեցման համար ասինխրոն և սինխրոն
շարժիչների ընտրության կարգը:

Թեմա 3
Հաստատուն հոսանքի շարժիչների էլեկտրաբանեցման բնութա
գրիչ առանձնահատկությունները.
•

•
•
•
•
•

շարժիչի անկյունային արագության կարգավորում` գրգռման հո
սանքի փոփոխման միջոցով, խարսխի շղթայի դիմադրության
փոփոխման միջոցով, խարսխին կիրառված լարման փոփոխման
միջոցով,
հաստատուն հոսանքի շարժիչների անկյունային արագության
կարգավորման էլեկտրաբանեցման սկզբունքային սխեմաները,
հաստատուն հոսանքի շարժիչների անկյունային արագության
կարգավորման ընթացակարգը,
անկախ գրգռումով հաստատուն հոսանքի շարժիչի թողարկումը,
անկախ գրգռումով հաստատուն հոսանքի շարժիչի դինամիկ
արգելակումը,
հաջորդական գրգռումով հաստատուն հոսանքի շարժիչի բանեց
ման անցումային գործընթացներ:

Թեմա 4
Ասինխրոն և սինխրոն շարժիչների էլեկտրաբանեցման առանձ
նահատկությունները.
• կարճ միացված ռոտորով ասինխրոն շարժիչի իմպուլսային կառա
վարում,
• ֆազային ռոտորով ասինխրոն շարժիչի իմպուլսային կառավա
րում,
• ասինխրոն շարժիչի անկյունային արագության կարգավորում լար
ման փոփոխման միջոցով,
• ասինխրոն էլեկտրաբանեցման հաճախականային կարգավորում,
• կրկնակի սնուցումով համակարգով կարգավորվող ասինխրոն
էլեկտրաբանեցում,
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ԲԱԺԻՆ 6
•
•
•

սինխրոն էլեկտրաբանեցման անկյունային արագության հաճա
խականային կարգավորում,
անցումային ռեժիմները եռաֆազ հոսանքի ասինխրոն շարժիչնե
րի էլեկտրաբանեցումներում,
ասինխրոն շարժիչների բանեցումներում էլեկտրամագնիսական
անցումային գործընթացները:

Թեմա 5
Էլեկտրաբանեցման համար շարժիչների ընտրման առանձնա
հատկությունները.
•
•
•

էներգիայի կորուստները էլեկտրաբանեցման համակարգում,
էլեկտրաբանեցման բեռնավորման բնութագրերը,
շարժիչի հզորության հաշվարկը երկարատև աշխատանքային
ռեժիմի համար,
• շարժիչի հզորության հաշվարկը կարճատև աշխատանքային
ռեժիմի համար,
• շարժիչի հզորության հաշվարկը կրկնվող-կարճատև ռեժիմի
համար:
Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործ
նական պարապմունքների միջոցով: Տեսական ուսուցման համար ան
հրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, հա
մակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, ըստ ցուցադրական նյութի տեսակի` այլ
տեխնիկական միջոցներ: Հնարավորության դեպքում ցանկալի է տեսա
կան ուսուցումն իրականացնել կաբինետային պայմաններում: Գործնա
կան ուսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ հաստատուն հոսանքի
շարժիչներ՝ իրենց էլեկտրաբանեցման համակարգերով, անհրաժեշտ
փորձարարական ստենդներ և ուսուցումը պետք է իրականացնել լաբո
րատոր պայմաններում։

Ուսուցման երաշխավորված ժամանակը
Տեսական ուսուցում
		
Գործնական պարապմունք 		

26 ժամ։
26 ժամ։

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործ
նական պարապմունքների միջոցով: Տեսական ուսուցման համար ան
հրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, հա

ԷԼԵԿՏՐԱԲԱՆԵՑՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ
մակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, ըստ ցուցադրական նյութի տեսակի` այլ
տեխնիկական միջոցներ: Հնարավորության դեպքում ցանկալի է տեսա
կան ուսուցումն իրականացնել կաբինետային պայմաններում: Գործնա
կան ու
սուց
ման հա
մար ան
հրա
ժեշտ է ու
նե
նալ սինխրոն և ասինխրոն
շարժիչներ՝ իրենց էլեկտրաբանեցման համակարգերով, անհրաժեշտ
փորձարարական ստենդներ և ուսուցումը պետք է իրականացնել լաբո
րատոր պայմաններում։

Թեմա 6
Էլեկտրաբանեցման ավտոմատացված կառավարման համակար
գի բնութագրիչները.
•
•
•
•
•
•
•

ավտոմատ կառավարման համակարգերում օգտագործվող տար
րերը,
հաստատուն հոսանքի շարժիչի թողարկման` ավտոմատ կառա
վարման համակարգի կառուցվածքը և աշխատանքը,
հաստատուն հոսանքի շարժիչի արգելակման` ավտոմատ կառա
վարման համակարգի կառուցվածքը և աշխատանքը,
ասինխրոն շարժիչի թողարկման ու արգելակման` ավտոմատ
կառավարման համակարգի կառուցվածքը և աշխատանքը,
սինխրոն շարժիչի ավտոմատ կառավարման համակարգի կառուց
վածքը և աշխատանքը,
էլեկտրաբանեցման համակարգերում օգտագործվող անկոն
տակտ ապարատները,
էլեկտրաբանեցման համակարգերում օգտագործվող տրամաբա
նական տարրերը:

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման միջո
ցով: Տեսական ուսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական
նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, ըստ
ցուցադրական նյութի տեսակի` այլ տեխնիկական միջոցներ: Հնարավո
րության դեպքում ցանկալի է տեսական ուսուցումն իրականացնել կաբի
նետային պայմաններում:

Ուսուցման երաշխավորված ժամանակը
Տեսական ուսուցում 		

18 ժամ։
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ԲԱԺԻՆ 7.

ԴԻԷԼԵԿՏՐԻԿՆԵՐ
ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱՄԵԿՈՒՍԻՉ
ՆՅՈՒԹԵՐ

 աժնի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ մեկուսիչ նյութե
Բ
րի, հաղորդիչների, կիսահաղորդիչ նյութերի հատկությունների մասին,
ինչպես նաև արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի էլեկտրա
սարքավորումների տեղակայման, կարգավորման և շահագործման աշ
խատանքներում դրանց կիրառման կարողություններ:
Բաժնի ուսուցման տևողությունը
Տեսական ուսուցում

54 ժամ։

		 36 ժամ։

Գործնական պարապմումք 		 18 ժամ։
Մուտքային պահանջները
Այս բաժինն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես
յուրացրած լինի «Էլեկտրատեխնիկայի հիմունքներ» բաժինը:
Այս բաժինը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`
• դասակարգի էլեկտրատեխնիկական նյութերը,
• ընտրի մեկուսիչ նյութեր,
• ընտրի հաղորդիչներ,
• ընտրի մագնիսական նյութեր,
• ընտրի կիսահաղորդիչներ,
• ընտրի կոնստրուկցիոն նյութեր,

Թեմա 1
Էլեկտրատեխնիկական նյութերի դասակարգման բնութագրիչ
ները.
•
•
•

մեկուսիչ նյութեր,
հաղորդիչներ,
մագնիսական նյութեր,

ԴԻԷԼԷԿՏՐԻԿՆԵՐ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐ
•
•
•

կիսահաղորդիչներ,
կոնստրուկցիոն նյութեր,
մակնիշավորում:

Թեմա 2
Մեկուսիչ նյութի տեսակները և նրա ընտրումը ըստ նշանակու
թյան.
•
•
•
•
•
•
•
•

էլեկտրամեկուսիչ լաքեր,
էլեկտրամեկուսիչ ապակի,
կերամիկա,
էլեկտրամեկուսիչ պոլիմերներ,
ոչ օրգանական էլեկտրամեկուսիչ թաղանթ,
թելանյութեր,
սիտալներ,
պլաստիկ զանգված:

Թեմա 3
Հաղորդիչ նյութերի տեսակները և բնութագրերը.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

հաղորդիչների տեսակարար դիմադրություն,
հաղորդիչների տեսակարար հաղորդականություն,
գծային ընդարձակման ջերմաստիճանային գործակից,
հաղորդիչ նյութի ջերմահաղորդականությունը,
մեխանիկական հատկությունները,
բարձր հաղորդականության մետաղներ,
ոչ մետաղական հաղորդիչ նյութեր,
խառնուրդային հաղորդիչներ,
գերհաղորդիչներ:

Թեմա 4
Փաթույթի հաղորդալարի տեսակները և նրա ընտրությունը.
• պղնձե հաղորդալար,
• ալ յումինե հաղորդալար,
• փաթույթի հաղորդալարի կտրվածքի մակերեսը,
• փաթույթի հաղորդալարի մեկուսացումը:
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ԲԱԺԻՆ 7

Թեմաներն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը կարողանում է.
ա. ճիշտ դասակարգել էլեկտրատեխնիկական նյութերն ըստ նշանա
կության,
բ. ճիշտ տարբերակել էլեկտրատեխնիկական նյութերի մակնիշավո
րումը,
գ. ճիշտ ներկայացնել մեկուսիչ նյութերի տեսակները,
դ. ճիշտ ընտրել մեկուսիչ նյութերն ըստ նշանակության,
ե. ճիշտ ներկայացնել հաղորդիչ նյութերի տեսակները,
զ. ճիշտ ներկայացնել փաթութային հաղորդալարերի տեսակները,
է. ճիշտ ընտրել էլեկտրասարքավորումների փաթութային հաղորդա
լարերը:
Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է պարբերաբար թեստային
հանձնարարություն կատարելով: Թեստի միջոցով ուսանողին հանձնա
րարվելու է ընտրել էլեկտրատեխնիկական նյութերն ըստ առաջադրվող
խնդիրների: Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական ուսուցման
միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, ցուցադրական
նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր՝ կիսահաղորդչային էլեկտ
րատեխնիկական նյութերի բնութագրիչների ներկայացման համար, ըստ
ցուցադրական նյութի տեսակի՝ այլ տեխնիկական միջոցներ: Հնարավո
րության դեպքում ցանկալի է ուսուցումն իրականացնել կաբինետային
պայմաններում և լաբորատորիաներում:

Ուսուցման երաշխավորված ժամանակը
Տեսական ուսուցում

36 ժամ։

Գործնական պարապմունքներ

18 ժամ։
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