
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА ЗАВДАНЬ,  

ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТАХ ІЗ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назвіть основні типи електричних машин і галузі їх застосування. 

Поясніть принцип дії генератора постійного струму. 

Порівняйте способи гальмування трифазних асинхронних двигунів. 

Поясніть проблему пуску синхронного двигуна. Опишіть асинхронний пуск 

трифазного синхронного двигуна. 

Поясніть закон електромагнітної індукції і його застосування для пояснення 

принципу дії електричних машин та трансформаторів. 

Наведіть та охарактеризуйте способи зменшення впливу реакції якоря в 

машинах постійного струму. 

Чому при частотному керуванні асинхронним двигуном разом з частотою 

напруги живлення міняють її величину ? 

Наведіть схему та опишіть процес динамічного гальмування синхронного 

двигуна. 

Яке формулювання закону електромагнітної індукції, Максвела або Фарадея, 

використовується для пояснення принципу дії трансформатора ? Аргументуйте 

свою відповідь. 

Поясніть будову машини постійного струму та призначення її вузлів. 

Порівняйте властивості трифазного та однофазного асинхронного двигуна. 

Що таке кут навантаження та як він впливає на роботу синхронної машини ? 

Поясніть закон Ампера і його застосування для пояснення принципу дії 

електричних машин. 

Наведіть та поясніть умову, при якій забезпечується стійкість роботи двигунів 

постійного струму. 

Поясніть конструкцію та характеристики конденсаторного АД. 

Назвіть відмінності частотного керування синхронним двигуном від частотного 

керування асинхронним двигуном. 

Наведіть три загальні закони електромеханіки, які сформулював І. П. Копилов. 

Наведіть формулу електрорушійної сили в обмотці якоря машини постійного 

струму, та поясніть процес її утворення. 

Поясніть проблему відсутності пускового моменту в однофазному АД. 

Що так відношення короткого замикання синхронного генератора ? Як воно 

впливає на роботу синхронного генератора ? 

Наведіть класифікацію електричних машин. 

Наведіть та поясніть формулу електромагнітного моменту в машині постійного 

струму. 

Наведіть області застосування та принцип дії однофазних АД. 

Порівняйте способи гальмування синхронних двигунів. 

Вкажіть призначення трансформатора, поясніть його будову та принцип дії. 



Дайте визначення реакції якоря в машині постійного струму, який вплив вона 

чинить на роботу машини. 

Наведіть засоби створення пускового моменту в однофазних асинхронних 

двигунах. 

Назвіть основні типи крокових двигунів та назвіть області їх застосування. 

Наведіть класифікацію трансформаторів. 

Поясніть принцип дії двигуна постійного струму. 

Наведіть недоліки однофазного асинхронного двигуна. 

Назвіть основні типи синхронних двигунів з постійними магнітами. 

Перелічите потужності та втрати потужності в трансформаторі. 

Дайте визначення комутації в машині постійного струму, розкрийте фізичну 

суть процесу. 

Як регулюється частота обертання трифазних асинхронних двигунів ? 

Що таке реакція якоря в синхронному генераторі ? Як реакція якоря впливає на 

роботу синхронного генератора ? 

Наведіть та поясніть енергетичну діаграму трансформатора. Поясніть 

енергетичні параметри трансформатора. 

Вкажіть причини іскріння в машині постійного струму. 

Які вимоги пред'являються до пуску асинхронного двигуна ? Наведіть способи 

пуску асинхронного двигуна. 

В чому переваги та недоліки синхронного двигуна в порівнянні з асинхронним? 

Наведіть залежність ККД трансформатора від навантаження. При якій умові 

досягається максимум ККД ? 

Дайте характеристику способам поліпшення комутації в машинах постійного 

струму. 

Який закон частотного регулювання частоти обертання АД відповідає 

вентиляторному характеру навантаження ? 

Назвіть магнітні потоки, що створюються в синхронній машині та ЕРС, що 

наводяться ними. 

Наведіть схему та поясніть процес досліду короткого замикання 

трансформатора. 

Перелічте види збудження машин постійного струму та наведіть їх електричні 

схеми. 

В якому типі трифазного АД можна застосовувати спосіб регулювання частоти 

обертання перемиканням кількості пар полюсів ? 

Наведіть та поясніть рівняння напруг синхронного генератора. 

Наведіть схему та поясніть процес досліду трансформатора в режимі 

неробочого ходу. 

Якими параметрами оцінюються пускові властивості двигунів постійного 

струму? Назвіть способи пуску двигунів постійного струму. 

Який з двигунів змінного струму, синхронний чи асинхронний, більш стійкий 

до коливання напруги в мережі живлення ? 



Наведіть характеристики неробочого ходу і короткого замикання синхронного 

генератора, поясніть їх призначення і характер. 

Поясніть принцип дії та вкажіть основні величини, що характеризують роботу 

трансформатора. 

Наведіть рівняння напруги та обертових моментів машини постійного струму в 

режимі двигуна. 

Наведіть та поясніть умови стійкої роботи асинхронного двигуна. 

Опишіть конструкцію явнополюсної синхронної машини. 

Які параметри трансформатора та схеми його заміщення визначаються з даних 

досліду неробочого ходу. 

Наведіть рівняння напруги та обертових моментів машини постійного струму в 

режимі генератора. 

Вкажіть потужності, втрати потужності та ККД трифазного АД. 

Опишіть конструкцію неявнополюсної синхронної машини. 

Яку електротехнічну сталь, ізотропну чи анізотропну, використовують для 

магнітопроводу трансформатора ? 

Опишіть способи регулювання частоти обертання в двигунах постійного струму 

паралельного збудження. 

Наведіть робочі характеристики асинхронного двигуна і поясніть характер їх 

зміни. 

Перелічите потужності, втрати потужності та ККД синхронної машини. 

Опишіть призначення та конструкцію магнітопроводу трансформатора. 

Опишіть способи регулювання частоти обертання в двигунах постійного струму 

послідовного збудження. 

Поясніть, як тип навантаження впливає на закон частотного керування 

асинхронним двигуном. 

Наведіть та поясніть механічну характеристику синхронного двигуна. 

Наведіть та поясніть рівняння МРС та струмів обмоток трансформатора. 

Дайте характеристику двигуну постійного струму з послідовним збудженням. 

Наведіть його електромеханічну та моментну характеристики. 

Наведіть достоїнства та недоліки АД з короткозамкненим ротором. 

Назвіть та охарактеризуйте три режима роботи синхронного двигуна. 

Приведіть Т-подібну схему заміщення трансформатора і поясніть фізичний сенс 

її елементів. 

Дайте характеристику двигуну постійного струму з паралельним збудженням. 

Наведіть його електромеханічну та моментну характеристики. 

Наведіть механічну характеристику трифазного АД, вкажіть і поясніть особливі 

точки та ділянки на ній. 

Наведіть навантажувальну характеристику синхронного генератора, поясніть 

призначення і характер. 

Основний магнітний потік та струм неробочого ходу трансформатора. 

Перелічите втрати потужності та поясніть ККД машини постійного струму. 



Наведіть рівняння максимального обертового моменту АД та основні 

положення, що слідують з нього. 

Наведіть зовнішню та регулювальну характеристику синхронного генератора, 

поясніть їх призначення і характер. 

Наведіть формулу для амплітуди магнітного потоку трансформатора в режимі 

неробочого ходу, та поясніть від чого залежить його величина. 

Порівняйте способи гальмування двигунів постійного струму. 

Наведіть механічну характеристику асинхронного двигуна і поясніть на ній 

процес пуску. Проблеми прямого пуску асинхронного двигуна. 

Чи змінюється величина магнітного потоку в магнітопроводі трансформатора, 

при його переході від режиму неробочого ходу в режим навантаження ? 

Аргументуйте свою відповідь. 

Приведіть робочі характеристики двигуна постійного струму з паралельним 

збудженням та поясніть їх. 

Наведіть формулу електромагнітного моменту трифазного АД. Наведіть 

механічну (внутрішню) характеристику двигуна і поясніть її. 

В чому відмінність роботи синхронного генератора на автономне навантаження 

від роботи генератора паралельно з мережею. 

Назвіть два базових принципи (явища), на яких заснована робота 

трансформатора. 

Приведіть робочі характеристики двигуна постійного струму з послідовним 

збудженням та поясніть їх. 

Чим обмотка однофазного асинхронного двигуна відрізняється від обмотки 

трифазного АД ? 

Наведіть та поясніть характер кутової характеристики синхронної машини. 

Які види втрат визначають в досліді неробочого ходу та короткого замикання 

трансформатора? Аргументуйте свою відповідь. 

Порівняйте властивості двигунів постійного струму паралельного та 

послідовного збудження. 

Який вид гальмування використовують при реверсі асинхронного двигуна ? 

Назвіть та поясніть види систем збудження синхронних машин. 

Дайте характеристику роботі трансформатора під навантаженням, приведіть 

основні рівняння та робочі характеристики. 

Під впливом яких чинників зменшується напруга в генераторі постійного 

струму при переході з режиму неробочого ходу до номінального навантаження? 

Поясніть створення обертового магнітного поля в трифазному АД. 

Поясніть проблему пуску синхронного двигуна та перелічте способи його 

пуску. 

Назвіть ЕРС, що індукуються в обмотках трансформатора від основного 

магнітного потоку. 

Наведіть та поясніть характеристики генератора постійного струму незалежного 

збудження: неробочого ходу і зовнішню. 



Порівняйте конструкцію короткозамкненого та фазного ротора трифазного АД. 

Опишіть конструктивні відмінності синхронних двигунів від генераторів. 

Назвіть ЕРС, що індукуються в обмотках трансформатора від магнітного потоку 

розсіювання. 

Наведіть та поясніть регулювальну і навантажувальну характеристики 

генератора постійного струму незалежного збудження. 

Опишіть конструкцію асинхронного двигуна, вкажіть призначення його вузлів. 

Наведіть та поясніть робочі характеристики синхронного двигуна. 

Поясніть процес визначення параметрів трансформатора та схеми заміщення з 

даних досліду короткого замикання. 

Перелічите умови самозбудження генератора постійного струму паралельного 

збудження.  

Дайте характеристику основним режимам роботи асинхронної машини. 

Поясніть принцип дії синхронного двигуна. 

Назвіть види втрат потужності в трансформаторі та поясніть причину їх появи. 

Чим відрізняється магнітне поле машини постійного струму в режимі 

неробочого ходу від режиму навантаження ? 

Дайте визначення асинхронної машини, наведіть основні галузі їх застосування. 

Поясніть принцип дії синхронного генератора. 

Наведіть та поясніть зовнішню характеристику трансформатора. Від чого 

залежить її характер ? 

Наведіть основні переваги та недоліки двигунів постійного струму. 

Поясніть принцип дії асинхронного двигуна. Що таке ковзання ? 

Дайте визначення синхронній машині, наведіть основні сфери їх застосування. 

Назвіть конструктивні види обмоток трансформатора. В яких випадках вони 

застосовуються ? 

Як регулюється частота обертання в двигуні постійного струму зі збудженням 

від постійних магнітів ? 

Назвіть основні типи однофазних асинхронних двигунів. 

Поясніть будову та принцип дії синхронного реактивного двигуна. 

Наведіть види магнітопроводів трансформатора.  

Де застосовуються двигуни постійного струму послідовного збудження ? 

Чим відрізняється конденсаторний АД від біфілярного ? 

Назвіть недоліки синхронних двигунів з постійними магнітами. 


