
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА ЗАВДАНЬ,  

ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТАХ ІЗ 

ДИСЦИПЛІНИ 

Проаналізуйте класифікацію електричних машин автоматики та побутової 

техніки. 

Поясніть, що таке похибка від реакції якоря тахогенератора постійного струму 

та класифікуйте способи її зменшення. 

Класифікуйте причини виникнення пульсацій вихідної напруги тахогенератора 

постійного струму, та опишіть методи послаблення пульсацій. 

Принцип дії СРД. Оптимізація призматичної конструкції ротора. 

Поясніть фізику утворення моменту та принцип дії синхронно-реактивного 

двигуна. 

Опишіть способи керування виконавчими двигунами постійного струму. 

Температурна похибка тахогенератора постійного струму та методи її усунення. 

Роз'ясніть будову, призначення та принцип дії тахогенератора постійного 

струму. 

Класифікуйте причини виникнення пульсацій вихідної напруги тахогенератора 

постійного струму, та опишіть методи послаблення пульсацій. 

Принцип дії СРД. Оптимізація призматичної конструкції ротора. 

Зона нечутливості ТГПС та шляхи її зменшення. 

Проаналізуйте способи пуску синхронно-реактивного двигуна. 

Переваги та недоліки якірного та полюсного керування виконавчого двигуна 

постійного струму. 

Опишіть зубцові, колекторні та якорні пульсації у ТГПС. Які причини їх 

виникнення? 

Дати визначення поняттям: «кут навантаження» СРД, «умова байдужої 

рівноваги» СРД і чому двигун СРД називають реактивним? 

Тахогенератори постійного струму: їх призначення,  конструкція та основні 

вимоги, що до них пред'являються. 

Зрівняйте регулювальні характеристики ВДПС при різних способах керування. 

Які їх переваги та недоліки? 

Поясніть принцип дії та конструкцію синхронно-гістерезисного двигуна та 

порівняйте її із конструкцією синхронно-реактивного двигуна. 

Намалюйте та поясніть механічну характеристику виконавчого двигуна 

постійного струму при якірному та полюсному керуванні. 

Переваги і недоліки СГД. 

Зона нечутливості ТГПС та шляхи її зменшення. 

Опишіть зубцові, колекторні та якорні пульсації у ТГПС. Які причини їх 

виникнення? 

Поясніть фізику утворення моменту та принцип дії синхронно-реактивного 

двигуна. 

Первинне симетрування обертових трансформаторів 



Лінійний обертовий трансформатор. 

Похибки сельсинів та причини їх виникнення. Магнісини. 

Проаналізуйте способи пуску СРД. 

бертовий трансформатор в режимі побудовувача (построителя): із декартовох 

системи у полярну. 

Робота синусно-косинусного обертового трансформатора при несиметричному 

навантаженні. 

Особливості універсальних асинхронних двигунів. 

Індикаторний режим роботи сельсинів 

Принцип дії СРД. Особливості на переваги квазі-неявнополюсних роторів. 

Будова та принцип дії сельсинів. Їх призначення.  

Способи боротьби із похибкою в СКОТ від поперечного потоку Фq. 

Принцип дії та будова СКОТ. 

Безконтактні сельсини. 

Сельсин при безперервному обертанні ротора. 

Особливості однофазних асинхронних двигунів. Способи іх пуску. 

Асинхронний однофазний двигун із пускови та робочим конденсатором. 

Переваги та недоліки. 

Асинхронний однофазний двигун із робочим конденсатором. Переваги та 

недоліки. 

Крокові двигуни: опишіть конструкцію та  способи керування. 


