
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА ЗАВДАНЬ,  
ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТАХ 

ІЗ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Призначення і будова трансформаторів, загальні відомості про них.  
Принцип дії і основні величини, що характеризують роботу трансформатора.  
ЕРС в обмотках трансформатора і його коефіцієнт трансформації. 
Рівняння напруг в обмотках трансформатора. 
Рівняння МРС і струмів обмоток трансформатора.  
Векторна діаграма трансформатора.  
Потужності і втрати потужності трансформатора.  
Енергетична діаграма трансформатора і його ККД. 
Зведений трансформатор: визначення, необхідність зведення, умови зведення.  
Схема заміщення трансформатора і фізичний сенс її елементів.  
Дослідження і характеристики трансформатора в режимі неробочого ходу. 
Визначення параметрів трансформатора і його схеми заміщення за даними досліду неробочого 
ходу.  
Дослідження і характеристики трансформатора в режимі короткого замикання.  
Визначення параметрів трансформатора і його схеми заміщення за даними досліду короткого 
замикання.  
Режим навантаження і робочі характеристики трансформатора.  
Зміна напруги трансформатора та його зовнішня характеристика.  
Розрахункова характеристика ККД трансформатора.  
Класифікація трансформаторів.  
Будова трифазних трансформаторів і схеми з'єднання їхніх обмоток.  
Співвідношення електричних величин і потужності трифазних трансформаторів.  
Будова автотрансформаторів і співвідношення величин, які характеризують їхню роботу.  
Призначення і області застосування машини постійного струму.  
Будова машини постійного струму і призначення елементів її конструкції.  
Отримання ЕРС в обмотці якоря машини постійного струму.  
Отримання електромагнітного моменту машини постійного струму.  
Генераторний режим роботи машини постійного струму, електрична схема заміщення, рівняння 
напруг та обертальних моментів.  
Двигунний режим роботи машини постійного струму, електрична схема заміщення, рівняння 
напруг та обертальних моментів.  
Потужності, втрати потужності і ККД машин постійного струму.  
Способи збудження машини постійного струму, умовні позначення.  
Поняття про реакцію якоря машин постійного струму.  
Характеристики генератора постійного струму з незалежним збудженням.  
Умови самозбудження генератора постійного струму з паралельним збудженням і його 
характеристики.  
Робота машини постійного струму як двигуна і основні рівняння для нього.  
Проблеми пуску і способи пуску двигунів постійного струму.  
Процес саморегулювання двигунів постійного струму.  
Електромеханічна характеристика двигунів постійного струму.  
Механічна характеристика двигунів постійного струму.  
Моментна характеристика двигунів постійного струму.  
Робочі характеристики двигунів постійного струму. 



Вихідні умови регулювання частоти обертання двигунів постійного струму.  
Спосіб регулювання частоти обертання двигунів постійного струму шляхом введення реостата 
до кола якоря.  
Спосіб регулювання частоти обертання двигунів постійного струму шляхом змінювання 
підведеної напруги.  
Спосіб регулювання частоти обертання двигунів постійного струму шляхом змінювання току 
збудження.  
Способи гальмування двигунів постійного струму. 
Призначення і області застосування асинхронних машин.  
Конструкція трифазних асинхронних машин з короткозамкненим ротором.  
Конструкція трифазних асинхронних машин з фазним ротором.  
Принцип дії трифазних асинхронних двигунів.  
Ковзання ротора і відповідні режими роботи трифазних асинхронних двигунів. 
ЕРС в обмотках трифазних асинхронних двигунів.  
Рівняння напруг трифазних асинхронних двигунів.  
Рівняння МРС і струмів трифазних асинхронних двигунів.  
Векторна діаграма трифазних асинхронних двигунів.  
Потужності та втрати потужності в трифазних асинхронних двигунах.  
Енергетична діаграма і ККД трифазних асинхронних двигунів.  
Електромагнітний момент трифазного асинхронного двигуна.  
Механічна характеристика трифазного асинхронного двигуна.  
Процес пуску асинхронного двигуна, проблеми та способи пуску.  
Властивість саморегулювання трифазних асинхронних двигунів та умови стійкої роботи.  
Робочі характеристики трифазних асинхронних двигунів.  
Вихідні умови регулювання частоти обертання трифазних асинхронних двигунів.  
Регулювання частоти обертання асинхронного двигуна введенням додаткового опору до кола 
ротора.  
Регулювання частоти обертання асинхронного двигуна змінюванням підведеної напруги.  
Регулювання частоти обертання асинхронного двигуна зміною кількості пар полюсів.  
Регулювання частоти обертання асинхронного двигуна змінюванням частоти підведеної 
напруги.  
Способи гальмування асинхронних двигунів.  
Призначення і області застосування синхронних машин.  
Конструкція неявнополюсної синхронної машини.  
Конструкція явнополюсної синхронної машини.  
Принцип дії синхронного генератора.  
Принцип дії синхронного двигуна.  
Магнітні поля синхронної машини та види реакції якоря.  
Поняття про ЕРС і індуктивні опори синхронної машини.  
Рівняння напруг та векторна діаграма неявнополюсного синхронного генератора.  
Характерника неробочого ходу синхронного генератора.  
Характерника короткого замикання синхронного генератора.  
Визначення індуктивного опору синхронних машин по поздовжній осі експериментальним 
шляхом.  
Потужності, втрати потужності і ККД синхронної машини.  
Електромагнітний момент синхронної машини і рівняння моментів в різних режимах роботи. 
Робота синхронного генератора при автономному навантаженні.  
Зовнішня і регулювальна характеристики синхронного генератора.  
Навантажувальна характеристика і реактивний трикутник синхронного генератора.  



Проблеми пуску та способи пуску синхронного двигуна.  
Рівняння напруг і векторна діаграма синхронного двигуна.  
Механічна та робочі характеристики синхронного двигуна.  
Способи регулювання частоти обертання синхронних двигунів.  
Регулювання реактивної потужності трифазних синхронних двигунів зміною струму 
збудження і U-подібі характеристики.  
Регулювання активної потужності трифазних синхронних двигунів зміною моменту обертання 
і кутова характеристика. 
Поняття про синхронні компенсатори. 

 


