
Питання для підготовки до екзамену 

 з дисципліни «ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ»  

для студентів групи Е 19-22/МС 

 

1. Принцип дії машин постійного струму та їх будова.  

2. Основні складові частини машини постійного струму. 

3. Обмотки якорів, їх конструктивне виконання та вимоги до них. 

4. Електрорушійна сила (ЕРС) обмотки якоря і обертовий момент машини 

постійного струму. 

5. Принцип утворення магнітної системи і магнітного поля машин постійного 

струму. 

6. Магнітне поле машини постійного струму при навантаженні.  

7. Реакція якоря та її вплив на властивості машини постійного струму. 

8. Компенсаційна обмотка машини постійного струму. 

9. Суть процесу комутації в машинах постійного струму.  

10. Види комутації в машинах постійного струму.  

11. Реактивна електрорушійна сила в машинах постійного струму.  

12. Причини іскріння між щітками і колектором в машинах постійного струму.  

13. Способи покращення комутації в машинах постійного струму.  

14. Особливості комутації при підведенні до двигуна постійного струму 

пульсуючої напруги. 

15. Класифікація генераторів за способом збудження.  

16. Рівняння генераторного режиму. 

17. Коефіцієнт корисної дії (ККД) генератора. 

18. Залежність коефіцієнта корисної дії (ККД) генератора від навантаження. 

19. Характеристики генераторів незалежного збудження.  

20. Умови самозбудження генераторів.  

21. Характеристики генераторів паралельного, послідовного і змішаного 

збудження.  

22. Паралельна робота генераторів постійного струму.  

23. Розподіл навантаження між генераторами. 

24. Основні види машин змінного струму.  

25. Загальні елементи будови машин змінного струму.  

26. Вимоги до обмоток машин змінного струму.  

27. Класифікація обмоток машин змінного струму.  

28. Принцип утворення трифазних обмоток машин змінного струму. 

29. Одношарові і двошарові обмотки машин змінного струму.  

30. Способи наближення електрорушійної сили (ЕРС) синхронних генераторів 

до синусоїдальної.  

31. Принцип дії синхронного генератора.  

32. Явнополюсні і неявнополюсні синхронні генератори, їх основні 

конструктивні елементи. 

33. Системи збудження синхронних генераторів. 

34. Магнітне поле синхронного генератора при навантаженні.  



35. Реакція якоря синхронних генераторів і її види.  

36. Рівняння напруг (ЕРС) синхронних генераторів.  

37. Характеристика неробочого ходу синхронних генераторів. 

38. Характеристика короткого замикання синхронних генераторів. 

39. Визначення індуктивних опорів синхронного генератора за його 

характеристиками.  

40. Втрати потужності і коефіцієнту корисної дії (ККД) синхронного генератора. 

42. Способи та умови вмикання синхронних генераторів до паралельної роботи. 

43. Електромагнітна потужність синхронного генератора. 

44. Регулювання електромагнітної потужності синхронного генератора. 

45.Регулювання реактивної потужності синхронного генератора.  

46. Перехідні процеси в синхронних генераторах. 

47. Принцип дії синхронного двигуна. 

48. Способи пуску синхронних двигунів. 

49. Електромагнітна потужність і електромагнітний момент синхронного 

двигуна.  

50. Синхронний компенсатор і його призначення. 

51. Особливості конструкції синхронних компенсаторів. 

52. Синхронні магнітоелектричні двигуни і генератори. 

53. Синхронні реактивні двигуни. 

54. Синхронний генератор з кігтеподібними полюсами. 

55. Індукторні синхронні машини. 

56. Принцип дії асинхронного двигуна. 

57. Асинхронні двигуни з короткозамкненим і фазним ротором. 

58. Схеми і способи пуску асинхронного двигуна з короткозамкненим і фазним 

ротором. 

59. Двигуни з покращеними пусковими властивостями. 

60. Регулювання частоти обертання асинхронних двигунів. 

61. Реверсування асинхронних двигунів. 

62. Принцип дії та конструкція однофазного асинхронного двигуна. 

63. Пуск однофазного асинхронного двигуна. 

64. Асинхронні конденсаторні двигуни. 

65. Робота трифазного асинхронного двигуна від однофазної мережі. 

66. Призначення трансформаторів у системі передачі та розподілу електричної 

енергії.  

67. Принцип дії трансформатора.  

68. Основні частини силового трансформатора. 

69. Трифазний трансформатор і трифазна трансформаторна група.  

70. Перехідні процеси у трансформаторах при вмиканні їх до мережі  

71. Перехідні процеси у трансформаторах при короткому замиканні  

72. Групи з´єднання обмоток трансформаторів.  

73. Розподіл навантаження між трансформаторами, які працюють паралельно. 

74. Триобмоткові трансформатори їх призначення, будова та принцип дії.  

75. Автотрансформатори та їх особливості.  

 


