
Перелік питань та завдань,  

що містяться в екзаменаційних білетах  

із дисципліни 

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ 

 

ЕРС секції обмотки машини змінного струму 

ЕРС трифазної обмотки машини змінного струму 

Застосування зосереджених обмоток в електричних машинах і трансформаторах 

ЕРС фазної обмотки машини змінного струму 

Класифікація обмоток електричних машин 

Зубцеві гармонійні ЕРС, скіс пазів в електричних машинах 

Застосування двошарових обмоток в електричних машинах 

Умови симетрії обмоток якоря машин постійного струму 

Застосування хвильових обмоток в машинах постійного струму 

Застосування демпферної обмотки в синхронних машинах. 

ЕРС провідника обмотки машини змінного струму 

Магнітне поле та параметри обмотки збудження явнополюсної синхронної 

машини 

Реакція якоря машини постійного струму 

Метод двох реакцій Блонделя 

Магнітне поле та параметри обмотки збудження неявнополюсної синхронної 

машини 

Магнітні поля, що створюються розподіленими обмотками машин змінного 

струму 

Умови аналізу МРС обмотки статора електричних машин змінного струму 

МРС двошарової обмотки 

Індуктивні опори розсіяння розподілених обмоток машин змінного струму 

Магнітний розрахунок електричних машин 

Засоби поліпшення комутації машини постійного струму 

ЕРС комутуючої секції машини постійного струму. 

Комутація машин постійного струму. Причини іскріння 

Застосування асинхронних генераторів 

Комутація машин постійного струму. Причини іскріння 

Застосування однофазних асинхронних двигунів 

Статична сталість синхронних генераторів 

Регулювання реактивної потужності синхронного генератора при паралельній 

роботі з мережею 

Умови підключення трансформаторів на паралельну роботу 

Кутова характеристика синхронного генератора 

U-подібна характеристика синхронного генератора 

Умови підключення синхронних генераторів на паралельну роботу з мережею 



Особливості конструкції та принцип дії мікро-трансформаторів для систем 

автоматики 

Класифікація електричних апаратів 

Особливості конструкції ЕА, що використовуються в колах постійного та 

змінного струму. 

Комутаційні апарати. 

Призначення, конструкція та принцип дії автоматичних вимикачів. 

Призначення, конструкція та принцип дії запобіжників з плавкою вставкою,  

Конструкція та основні види реле.  

Вимоги що до вибору комутаційних та захисних апаратів.  

Вплив покриття поверхні контактів на надійність спрацьовування та тривалість 

експлуатації ЕА. 

Типи і конструкцій високовольтних апаратів.  

Причини появи електричної дуги в міжконтактному проміжку, умови горіння та 

засоби гасіння електричної дуги в колі постійного та змінного струму.  

Типи та принцип гасіння дуги в дугогасильних камерах. 


