
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА ЗАВДАНЬ,  

ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТАХ ІЗ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назвіть причини виникнення несиметричних режимів роботи трансформаторів 

та їх негативні наслідки. 

Поясніть принцип дії індукційного регулятора напруги. 

Дайте визначення перехідних процесів в електричній машині. Поясніть 

необхідність вивчення цих процесів. 

Наведіть класифікацію спеціальних трансформаторів. 

Поясніть суть метода аналізу несиметричних режимів роботи трансформатора. 

Які електричні машини називаються спеціальними ? Наведіть сфери їх 

застосування. 

Які процеси у роботі двигуна постійного струму є перехідними ? Які з них є 

небезпечними для роботи машини та привода ? 

Поясніть принцип дії асинхронного генератора. 

Назвіть та поясніть небажані наслідки раптового короткого замикання 

трансформатора. 

Як впливає несиметрія напруги живлення на роботу асинхронного двигуна ? 

Приведіть загальну класифікацію спеціальних електричних машин. 

Вкажіть переваги та недоліки уніполярної електричної машини. 

Проаналізуйте вплив схеми з'єднання обмоток трансформатора на спотворення 

симетрії вторинних фазних напруг при несиметричному навантаженні. 

Наведіть класифікацію спеціальних синхронних машин. 

Порівняйте способи зменшення перенапруги на обмотках трансформатора. 

Поясніть будову та принцип дії вентильно-індукторного двигуна (SRM). 

Назвіть причини виникнення несиметричних режимів роботи синхронного 

генератора та їх негативні наслідки. 

Поясніть будову та принцип дії лінійного асинхронного двигуна. 

Причини виникнення та наслідки перенапруги в трансформаторі. 

Поясніть будову та принцип дії уніполярної машини дискового типу. 

Назвіть причини виникнення несиметричних режимів роботи асинхронного 

двигуна та їх негативні наслідки.  

Поясніть процес самозбудження асинхронного генератора. 

Назвіть причини виникнення перехідних процесів в трансформаторі та поясніть 

їх наслідки. 

Поясніть будову та принцип дії двигуна з ротором, що котиться. 

Як впливає несиметрія опорів фаз ротора на роботу асинхронного двигуна. 

В чому відмінність роботи та конструкції зварювальних трансформаторів від 

силових трансформаторів ? 

Як впливає тип обмотки трансформатора на величину перенапруги ? 

Поясніть призначення та принцип дії електромашинного підсилювача. 



Проаналізуйте співвідношення параметрів синхронної машини у сталому 

режимі, у перехідному режимі та несиметричному режимі роботи. 

Яку схему з'єднання обмоток трансформатора краще обрати, якщо відомо, що 

він може роботи при несиметричному навантаженні ? Аргументуйте відповідь. 

Перелічте переваги напівпровідникових електричних машин. 

Дайте визначення індукторній електричній машині та назвіть її різновиди. 

Обґрунтуйте вибір типу магнітної системи трансформатора з урахуванням його 

роботи при несиметричному навантаженні. 

Поясніть конструкцію та принцип дії крокового двигуна. 

Як впливає конструкції синхронної машини на значення струму короткого 

замикання ? 

Назвіть переваги і недоліки індукторних машин. 

Назвіть та поясніть проблему, що виникає при вмиканні трансформатора на 

неробочий хід. 

Що таке пік трансформатори ? Чим вони відрізаються від силових 

трансформаторів ? 

Перелічте умови (припущення), які приймають при аналізі несиметричних 

режимів роботи трансформаторів. 

Поясніть сутність ефекту Гергеса. 

Проаналізуйте співвідношення струмів однофазного, двофазного та 

трьохфазного короткого замикання в синхронному генераторі. 

Порівняйте способи експериментального дослідження параметрів 

несиметричного режиму трансформатора. 

Назвіть призначення трансформаторів частоти. Чим вони відрізняються від 

звичайних трансформаторів ? 

Назвіть переваги та недоліки вентильно-індукторних двигунів (SRM). 

Як впливає схема з’єднання обмотки трансформатора (нейтраль ізольована або 

нейтраль заземлена) на величину перенапруги. 

Назвіть переваги і недоліки двигуна з ротором, що котиться. 

Поясніть відмінності конструкції та роботи пічних трансформаторів від 

звичайних (силових) трансформаторів. 

Які режими роботи асинхронного двигуна є анормальними ? Чим вони 

небезпечні ? 

Проаналізуйте вплив типу магнітної системи трансформатора на спотворення 

симетрії вторинних фазних напруг при несиметричному навантаженні. 

Поясніть призначення трансформаторів звукової і ультразвукової частот. Чим 

вони відрізняються від звичайних трансформаторів ? 

Проаналізуйте як змінюється співвідношення параметрів синхронної машини у 

сталому режимі, перехідному режимі і надперехідному режимі. 

Які типи надпровідників застосовуються в електричних машинах ? 

Розкрийте суть та порядок експериментального визначення опору нульової 

послідовності трансформатора. 



Поясніть призначення імпульсних трансформаторів. Чим вони відрізняються від 

звичайних трансформаторів ?  

Як початкові умови впливають на характер залежності струму короткого 

замикання від часу, в обмотці статора синхронної машини ? 

Назвіть несиметричні режими роботи асинхронного двигуна. 

Як впливають початкові умови на величину струму вмикання трансформатора 

на неробочий хід ? 

Поясніть будову та принцип дії безконтактної синхронної машини з постійними 

магнітами. 

Проаналізуйте способи експериментального дослідження параметрів 

синхронної машини у сталому режимі, перехідному режимі і надперехідному 

режимі роботи. 

Дайте визначення уніполярної електричної машини. Вкажіть сфери її 

застосування. 

Як впливає початкова фаза напруги в момент раптового короткого замикання на 

величину струму в трансформаторі. 

Як впливає обрив фази обмотки фазного ротора на роботу асинхронного 

двигуна ? 

Поясніть характер магнітного поля і створення обертового моменту в 

вентильно-індукторному двигуні. 

Вкажіть переваги та недоліки уніполярної електричної машини. 

Проаналізуйте дію електромагнітних сил на обмотки трансформатора у випадку 

його раптового короткого замикання. 

Поясніть призначення та будову надпровідних індуктивних накопичувачів. 

Як впливає наявність або відсутності демпферної обмотки в синхронному 

генераторі у випадку його раптового короткого замикання ? 

Поясніть будову та принцип дії фазного регулятора на базі асинхронної 

машини. 

Причини виникнення та наслідки перенапруги в трансформаторі. 

Поясніть призначення трансформатора кількості фаз та відмінність його будови 

від звичайного трансформатора. 

Назвіть способи, які допомагають запобігати негативним наслідкам у випадку 

обриву фази обмотки фазного ротора асинхронного двигуна. 

Перелічте різновиди двигунів з ротором, що котиться. 

Яким чином здійснюється захист трансформатора від перенапруги. 

Вкажіть причини виникнення та наслідки раптового короткого замикання 

синхронного генератора. 

Поясніть призначення та будову трансформаторів струму і напруги. 

Вкажіть переваги та недоліки вентильних двигунів. 

Причини виникнення та наслідки перенапруги в трансформаторі 

Які процеси в асинхронному двигуні є перехідними ? Як вони впливають на 

роботу двигуна ? 



Перелічте наслідки несиметричного режиму роботи асинхронного двигуна. 

Поясніть будову та принцип дії вентильного двигуна. 

Як впливає несиметрія напруги живлення на роботу асинхронного двигуна ? 

Проаналізуйте співвідношення струмів однофазного, двофазного та 

трьохфазного короткого замикання в синхронному генераторі. 

Поясніть будову електричних машини з надпровідниками високої температури. 

Дайте визначення несиметричного режиму роботи асинхронного двигуна. 

Поясніть причини виникнення та наслідки асинхронного режиму синхронної 

машини. 

Обґрунтуйте вибір типу магнітної системи трансформатора з урахуванням його 

роботи при несиметричному навантаженні. 

Наведіть класифікацію спеціальних синхронних машин. 

Вкажіть галузі застосування лінійних двигунів. 

Як впливає несиметрія опорів фаз ротора на роботу асинхронного двигуна. 

Поясніть будову електричних машини з надпровідниками низької температури. 

Проаналізуйте як змінюється співвідношення параметрів синхронної машини у 

сталому режимі, перехідному режимі і надперехідному режимі. 

Поясніть будову та принцип дії електромашинного підсилювача. 

Назвіть та поясніть проблему, що виникає при вмиканні трансформатора на 

неробочий хід. 

Проаналізуйте співвідношення струмів однофазного, двофазного та 

трьохфазного короткого замикання в синхронному генераторі. 

Поясніть будову та принцип дії вентильної машини з інвертором напруги. 

Вкажіть переваги та недоліки уніполярної електричної машини. 


