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1. Дайте визначення випробувань електричних машин. З якою метою 

вони проводяться і коли? 

2. Що необхідно знати і мати в розпорядженні для проведення 

випробувань електричних машин? Обґрунтуйте свою відповідь. 

3. Перелічіть задачі, що вирішуються при проведенні дослідних 

випробувань ЕМ. 

4. Назвіть види випробувань електричних машин. Чим вони 

відрізняються? 

5. Дайте характеристику приймальним випробуванням електричних 

машин. 

6. Дайте характеристику приймально-здавальним випробуванням 

електричних машин. 

7. Дайте характеристику періодичним випробуванням електричних 

машин. 

8. Дайте характеристику типовим випробуванням електричних машин. 

9. Що таке випробування електричних машин на надійність, чим вони 

відрізняються від інших випробувань? 

10. Наведіть види перевірок, які входять в програму приймальних 

випробувань електричних машин постійного і змінного струму. 

11. Наведіть види перевірок, які входять в програму приймальних 

випробувань машини постійного струму, але не входять в програму для 

машин змінного струму. 



12. Які величини відносяться до неелектричних при випробуваннях 

електричних машин? 

13. Які існують основні методи вимірювання обертальних моментів. 

Наведіть основне рівняння руху. 

14. Розкрийте сутність динамічного методу визначення обертальних 

моментів. 

15. Розкрийте сутність статичного методу визначення обертальних 

моментів. 

16. Розкрийте сутність методу сумарного моменту, який 

використовується для визначення обертальних моментів. 

17. Які дві задачі вирішуються при вимірюванні обертового моменту. 

18. У яких випробуваннях електричних машин використовуються 

гальмівні пристрої. Назвіть основні типи гальмівних пристроїв. 

19. Наведіть порядок визначення механічної характеристики при 

випробуваннях асинхронного двигуна. 

20. Які методи визначення обертальних моментів використовуються 

для визначення механічної характеристики асинхронного двигуна? 

21.Назвіть методи вимірювання частоти обертання електричних машин. 

Поясніть їх сутність. 

22. Поясніть застосування різних видів тахометрів при випробуваннях 

електричних машин малої потужності. 

23. Охарактеризуйте методи вимірювання ковзання. 

24. Вимоги до електричних машин, що підлягає випробуванням для 

визначення втрат і ККД. 

25. Перелічіть складові втрат потужності електричних машин різних 

типів. 

26. Як визначаються додаткові втрати в електричних машин? 

27. Дайте характеристику методу вимірювання механічної потужності, 

що відноситься до безпосередніх методів визначення втрат і ККД 

електричних машин. 

28. Дайте характеристику методу вимірювання електричної 

потужності, що відноситься до безпосередніх методів визначення втрат і 

ККД електричних машин. 

29. Дайте характеристику методу тарованої додаткової машини, що 

стосується безпосередніх методів визначення втрат і ККД електричних 

машин. 

30. Дайте характеристику методу взаємного навантаження. 

31. Дайте характеристику методу динамометра і тарованого двигуна. 

32. Дайте характеристику методу ненавантаженого двигуна. 

33. Дайте порівняльну характеристику методам безпосереднього 

визначення втрат і ККД електричних машин. 

34. Дайте порівняльну характеристику непрямим методам визначення 

втрат і ККД електричних машин. 

35. Мета проведення випробувань електричних машин при підвищеній 

частоті обертання. 



36. Які частини електричних машин підлягають ретельному огляду 

після проведення випробувань електричних машин при підвищеній частоті 

обертання? 

37. Мета проведення випробувань електричних машин при 

короткочасному перевантаженню по струму. 

38. Для яких електричних машин найбільш небезпечне короткочасне 

перевантаження по струму? 

39. Наведіть мету та умови проведення випробування на нагрівання. 

40. Охарактеризуйте методи вимірювання температури окремих частин 

електричних машин. 

41. Охарактеризуйте методи вимірювання температури охолоджуючих 

і навколишніх середовищ. 

42. Охарактеризуйте методи безпосереднього визначення нагріву 

електричних машин. 

43. Охарактеризуйте методи непрямого визначення нагріву 

електричних машин. 

44. В чому відмінність випробування трансформатора на нагрівання в 

порівнянні з аналогічними випробуваннями обертальних електричних 

машин? 

45. Наведіть технічні вимоги до процесу вимірювання електричного 

опору ізоляції та обмоток. 

46. Дайте характеристику методам вимірювання електричного опору 

обмоток. 

47. Який з методів вимірювання електричного опору обмоток найбільш 

точний та зручний? Обґрунтуйте свою відповідь. 

48. Наведіть та поясніть електричну схему для вимірювання 

електричного опору обмоток методом вольтметра і амперметра. 

49. Вимірювання опору ізоляції обмоток відносно корпуса машини і 

між собою. 

50. Наведіть вимоги, що висуваються до проведення випробувань 

електричної міцності ізоляції обмоток. 

51. Поясніть методику випробувань електричної міцності ізоляції 

обмоток відносно корпуса і між собою. 

52. Наведіть та поясніть електричну схему для випробувань 

електричної міцності ізоляції обмоток. 

53. Методика випробувань електричної міцності міжвиткової ізоляції. 

54. Яка апаратура використовується при вимірюванні шуму та вібрації 

електричних машин? 

55. У чому сутність вимог за рівнем шуму і вібрацій, що висуваються 

до електричних машин. 

56. Наведіть параметри вібрації, вимірювані в електричних машинах. 

57. Наведіть частини електричних машин, на яких вимірюється биття. 

Як це здійснюється на практиці? 

58. Охарактеризуйте методи визначення рівня шуму електричних 

машин. 



59. Охарактеризуйте способи створення номінального навантаження 

при вимірюванні шумових характеристик електричних машин. 

60. Охарактеризуйте методи визначення рівня вібрацій електричних 

машин. 

61. Яка апаратура використовується при вимірюванні шуму та вібрації 

електричних машин? 

62. У чому сутність вимог за рівнем шуму і вібрацій, що висуваються 

до електричних машин. 

63. Наведіть параметри вібрації, вимірювані в електричних машинах. 

64. Наведіть частини електричних машин, на яких вимірюється биття. 

Як це здійснюється на практиці? 

65. Охарактеризуйте методи визначення рівня шуму електричних 

машин. 

66. Охарактеризуйте методи визначення рівня вібрацій електричних 

машин. 


