
 

 

Питання на екзамен 

 з курсу «Електробезпека»  

для здобувачів вищої освіти групи Е 19-14/МС 

 

1. Закон Ома.  

2. Закони Кірхгофа.  

3. Закон Джоуля-Ленца. 

4. Закон Ампера.  

5. Закон електромагнітної індукції.  

6. Закон Біо-Савара Лапласа. 

7. Ідеальне джерело ЕРС.  

8. Ідеальне джерело струму.  

9. Ідеальний резистивний, індуктивний і ємнісний елемент. 

10. Структурні поняття електричних кіл. 

11. Метод розрахунку електричних кіл постійного струму за законом Кірхгофа.  

12. Розрахунок електричних кіл постійного струму методом еквівалентних 

перетворень.  

13. Розрахунок електричних кіл постійного струму методом накладання.  

14. Розрахунок електричних кіл постійного струму методом контурних струмів.  

15. Розрахунок електричних кіл постійного струму методом двох вузлів.  

16. Розрахунок електричних кіл постійного струму методом еквівалентного 

генератора.  

17. Отримання синусоїдних електричних величин. 

18. Форми зображення синусоїдних електричних величин. 

19. Змішане з’єднання приймачів електроенергії.  

20. Потужність у колах синусоїдного струму.  

21. Порядок розрахунку кіл синусоїдного струму.  

22. Отримання трифазної системи електрорушійної сили (ЕРС).  

23. Способи з’єднання фаз трифазного джерела. 

24. Поняття про лінійні та фазні напруги. 

25. Способи включення навантаження у трифазну електричну мережу. 

26. Вмикання електровимірювальних приладів і поширення меж вимірювання.  

27. Класифікація засобів і методів електричних вимірювань. 

28. Принцип дії аналогових електромеханічних вимірювальних приладів. 

29. Принцип дії електронних вимірювальних приладів. 

30. Принципи організації вимірювань електричних величин. 

31. Похибки приладів та вимірювань. 

32. Магнітні поля в електричних машинах. 

33. Створення обертового магнітного поля трифазною обмоткою. 
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34. Загальні відомості, призначення і класифікація трансформаторів. 

35. Будова і принцип дії трансформаторів. 

36. Рівняння трансформатора. 

37. Генераторний режим роботи машини постійного струму. 

38. Двигунний режим роботи машини постійного струму. 

39. Класифікація електричних машин за способом збудження. 

40. Параметри і характеристики двигуна постійного струму. 

41. Характеристики трифазних асинхронних двигунів. 

42. Способи пуску трифазних асинхронних двигунів. 

43. Регулювання частоти обертання трифазних асинхронних двигунів. 

44. Електричне гальмування трифазних асинхронних двигунів. 

45. Будова трифазної синхронної машини. 

46. Генераторний режим роботи трифазної синхронної машини. 

47. Двигунний режим роботи трифазної синхронної машини. 

48. Електричні апарати і їх призначення. 

49. Узагальнена структура електричного апарата. 

50. Силовий електромагнітний механізм. 

51. Комутуючі контакти. 

52. Система дугогасіння. 

53. Комутаційні апарати. 

54. Принцип дії і конструкція реле струму.  

55. Запобіжники. 

56. Інтегральні мікросхеми.  

57. Фізичні основи роботи електронно-діркового переходу (р-n-переходу).  

58. Напівпровідникові діоди.  

59. Будова і принцип дії біполярних і польових транзисторів.  

60. Тиристори, їх принцип дії, різновиди.  

61. Характеристика випрямлячів. 

62. Робота однофазних і трифазних випрямлячів на активне навантаження. 

63. Основні поняття про згладжуючи фільтри.. 

64. Принцип роботи однофазних тиристорних регуляторів змінного струму. 

65. Призначення та класифікація автономних інверторів. 

66. Напівмостовий однофазний інвертор струму.  

 

 


