
Перелік питань та завдань,  

що містяться в екзаменаційних білетах  

із дисципліни 

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ  

 

1. Класифікація трансформаторів.  

2. Призначення, конструкція, принцип дії трифазних трансформаторів. Типи 

охолодження трансформаторів. 

3. Конструкції і призначення осердь і обмоток трансформатора.  

4. Схеми з’єднання обмоток трифазних трансформаторів», коефіцієнт 

корисної дії трансформатора, напруга короткого замикання. 

5. Класифікація трансформаторів по конструкції і кількості обмоток на фазу. 

6. Схеми і групи з’єднання обмоток трифазних потужних трансформаторів. 

7. Схеми з’єднання обмоток трифазних трансформаторів. Коли 

використовують схему «зігзаг»? 

8. Групи з’єднання обмоток трифазних трансформаторів. Назвіть умови 

включення трансформаторів на паралельну роботу. 

9. Як і навіщо проводять дослід неробочого ходу трансформатора. Що 

знаходять в цьому досліді? 

10. Проведення і призначення лабораторного опиту короткого замикання 

трансформатора 

11. Визначення номінальних параметрів трансформатора по результатам 

дослідів неробочого ходу і лабораторного КЗ. 

12. Системи охолодження потужних трансформаторів. Призначення 

основних елементів оливного баку системи охолодження трансформатора. 

13. Умови включення трансформаторів на паралельну роботу. 

Проаналізуйте невиконання однієї з умов. 

14. Зовнішня характеристика трансформатора. Зварювальні 

трансформатори. 

15. Конструкція і принцип дії зварювального трансформатора. 

16. Втрати і розрахунок ККД трансформатора 

17. Магнітна несиметрія осердь потужних трансформаторів. Як з цім 

борються? 

18. Принцип оборотності електричних машин. Конструкція і принцип дії 

асинхронного двигуна. 

19. Створення електромагнітних полів в машинах змінного струму. 

20. Серії асинхронних машин. 



21. Що таке ковзання асинхронного двигуна? В якому діапазоні змінюється 

ковзання? 

22. Конструкція і принцип дії асинхронного двигуна. Чому і коли 

використовують два виду конструкцій роторів для асинхронних машин? 

23. Принцип дії асинхронної машини в генераторному режимі. Де 

використовують асинхронні генератори? 

24. Конструкція і принцип дії асинхронного двигуна. Режими можливої 

роботи асинхронних машин. 

25. Проблеми пуску асинхронних двигунів. Як поліпшують пускові 

характеристики АД? 

26. Механічні характеристики асинхронного двигуна. Проблеми пуску 

асинхронних двигунів. 

27. Конструкція, області застосування і принцип дії асинхронного двигуна. 

28. Керування частотою обертання асинхронного двигуна. 

29. Переваги і недоліки асинхронних двигунів. Перевантажувальна здібність 

асинхронних двигунів.  

30. Реверс, керування частотою обертання і гальмування асинхронного 

двигуна. 

31. Способи пуску асинхронних двигунів з урахуванням конструкції ротора. 

32. Принцип дії, реверс, керування частотою обертання асинхронних 

двигунів.  

33. Проблеми і засоби пуску однофазних асинхронних двигунів.  

34. Чому асинхронні двигуни є основними споживачами реактивної енергії? 

35. Принцип оборотності електричних машин. (Пояснить на прикладі роботи 

ГАЕС).  

36. Конструкція і принцип дії синхронного генератора. 

37. Реакція якоря в синхронних машинах. Вплив характеру навантаження на 

реакцію якоря синхронного генератора. 

38. Асинхронний пуск синхронного двигуна. 

39. Способи збудження синхронних генераторів. 

40. Метод двох реакцій Блонделя в теорії синхронних машин. 

41. Кутові характеристики синхронних генераторів (з урахуванням 

конструкції ротора). 

42. Умови включення синхронних генераторів на паралельну роботу. Як 

встановити, що умови виконано?  



43. Точна і груба синхронізація (самосинхронізація) синхронного генератора 

з мережею. 

44. Робочі характеристики синхронного генератора з умовою характеру 

навантаження. 

45. U-подібні характеристики синхронних генераторів. Пояснить 

відмінності режимів недозбудження і перезбудження. 

46. Боротьба з вищими гармоніками в синхронних генераторах. 

47. Коливання ротора синхронного генератора. 

48. Області використання синхронних двигунів. Кутова характеристика 

синхронної машини з явнополюсним ротором. 

49. Проблеми і способи пуску синхронних двигунів. 

50. Перевантажувальна здібність синхронних двигунів. 

51. Призначення, конструкція і характеристики синхронного компенсатору. 

52. Призначення, особливості конструкції, U-подібна характеристика 

синхронного компенсатора. 

53. Переваги і недоліки машин постійного струму. Області використання 

машин постійного струму. Схеми включення обмоток збудження двигунів 

постійного струму. 

54. Конструкція машин постійного струму. Назвіть основні ділянки 

магнітного кола машини постійного струму. 

55. Основне рівняння двигунів постійного струму. Засоби керування 

частотою обертання двигунів постійного струму. 

56. Засоби керування частотою обертання двигунів постійного струму. 

57. Призначення, конструкція, обслуговування колекторів в машинах 

постійного струму. 

58. Принцип оборотності електричних машин. Основні рівняння генераторів 

і двигунів постійного струму. 

59. Схеми включення обмоток збудження генераторів постійного струму. 

Характеристики ГПС зі змішаним збудженням. 

60. Схеми включення обмоток збудження двигунів постійного струму. 

Характеристики і області використання ДПС з паралельним збудженням. 

61. Схеми включення обмоток збудження двигунів постійного струму. 

Характеристики і області використання ДПС з незалежним збудженням. 

62. Схеми включення обмоток збудження генераторів постійного струму. 

Характеристики ГПС зі змішаним збудженням. 



63. Реакція якоря в машинах постійного струму. Вплив дії реакції якоря на 

характеристики машини. 

64. Засоби боротьби з дією реакції якоря. 

65. Комутація в машинах постійного струму. Засоби її поліпшення 

66. Причини і оцінка іскріння на колекторі. Засоби усунення іскріння. 

67. Способи пуску, керування частотою обертання і гальмування ДПС.. 

68. Як виконують реверс двигунів постійного струму з урахуванням схеми 

включення обмотки збудження. 

69. Проблеми і способи пуску двигунів постійного струму з урахуванням 

схеми включення обмотки збудження 

70. Типи обмоток якоря в машинах постійного струму. 

71. Призначення, виконання, схеми включення обмоток головних і 

додаткових полюсів в машинах постійного струму 


